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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Het einde van de ‘groote oorlog’ (2)
Gezien door de bril van pastoor Gustaaf Goderis

Op basis van de militielijsten van 1910 tot 
1918 schatten we het totale aantal solda-
ten, gedomicilieerd te Watou, tijdens de 
oorlog op een 200-tal. Opvallend is het 
grote aantal boerenknechten en hun klei-
ne gestalte, gemiddeld 1,55 m groot! Van 
die 200 sneuvelden 44 jonge Watounaars, 
Abelenaars en Kapellenaars. De anderen 
hernamen hun leven, al dan niet met een 
zware verminking of invaliditeit.

Gesneuveld voor het vaderland: 
Georges Lebbe,
Korporaal derde linieregiment
Georges wordt geboren op 29 november 1893 
als zevende kind in het gezin van Achiel Lebbe-
Julia Vancayzeele in de Steenvoordestraat. Va-
der Achiel is er schilder-behanger en dorpsfoto-
graaf, moeder Julie houdt bazar en herberg de 
Vriendenkring (nu slagerij Leuridan). Hij wordt 
als hoefsmid ingeschreven op de lijst, gedateerd 
op 11 juli 1913 en toegewezen aan het derde 
linieregiment. Volgens die lijst kan hij lezen, 
schrijven en rekenen. Bij de mobilisatie rond 4 
augustus 1914 noteert pastoor Goderis: “106 
mannen van Watou en Sint-Jan-ter-Biezen wer-
den opgeroepen ’s morgens om 2 uur. Velen van 
hen vertrokken met de eerste tram met een pak-
je eten mee!“ Zoals de meesten had Georges 
geen idee wat hem te wachten stond. Ze trok-
ken naar de oorlog als naar een picknick. Goed 
twee weken later, op 21 augustus 1914, sneu-
velt hij al te Leuven waar hij voorlopig begraven 
wordt. Op 27 april 1923 wordt hij herbegraven 
te Watou onder een heldenhuldezerkje van de 
V.O.S.

In het Ypersche Volk van 27 september 1914 
verschijnt een brief van A. Vermeersch, jezuïet 
te Oostende aan de pastoor van Watou: 

Eerwaarde heer pastoor,

Ik twijfel er niet aan of ge zult mij willen helpen 
in het vervullen van eenen plicht van christene 

liefde met aan de familie Lebbe uit Watou de 
volgende bijzonderheden mede te delen over 
hun geliefden zoon Georges, korporaal bij het 
3e linieregiment, op 21 augustus rond 4 ure 
’s morgens in het militair hospitaal van Leuven 
godvruchtig overleden ten gevolge zijner won-
den.

De dag waarop de Duitschers Leuven bin-
nentraden, t.t.z. op 19 augustus, begaf ik mij
’s namiddags naar Linden samen met twee pa-
ters om gekwetsten op te zoeken. Op een ge-
geven ogenblik zegde mij een Duitsche officier: 
“Ik heb een Belgische gekwetste mee, wilt ge 
hem zien?” Hij hield zijn paard staan tot aan 
een wagen waarop een gekwetste lag, onder-
steund door twee Duitsche soldaten. Georges, 
gekwetst aan borst en arm, kon zich een weinig 
rechthouden. Een klein huisje langs de weg ge-
legen, werd open bevonden en we stelden hem 
op een stoel neder. Hij scheen er ongemakkelijk 
te zijn. De Duitschers zegden: “Hij had op ons 
geschoten”. Ik antwoordde: “’t Was zijn recht”. 
“Ja,” zegden ze, “de oorlog brengt al die gevol-
gen mede”… en ze trokken beleefd weg.

Ik drong aan om Georges op iets te mogen uit-
strekken. De arme inwoners zegden eerst dat 
ze niets meer hadden. Eindelijk bracht de man 
een matras waarop ik Georges legde. Hij droeg 
zijn scapulier. Ik vroeg hem of hij edelmoedig 
zijnen plicht gekweten had en hij zegde mij 
“ja”. Daarna biechtte hij en gaf ik hem het H. 
Oliesel. Hij ademde moeilijk en ik gelukte erin 
hem een weinig water te doen drinken. Ik deed 
eene draagberrie halen, wij legden hem daarop 
en brachten hem naar Blauwput waar hij een 
weinig wijn dronk. Ik had uit zijne zakken zijne 
papieren, die met bloed bevuild waren, gehaald. 
Vandaar bracht men hem naar het militair hos-
pitaal. Ik ging hem ’s anderendaags bezoeken. 
Hij zegde mij dat zijn toestand verbeterde, noch-
tans ademde hij moeilijk. De vrijdag kwam ik 
nogmaals terug. De goede Georges was om vier 
uur ’s morgens overleden. Zijne geburen, ook 
zieken, zegden mij dat hij den ganschen nacht 
door gedoold had. Hij sprak over den slag, moe-

digde de soldaten aan goed te schieten, niet be-
vreesd te zijn…’t Was geheel schoon van zijnen 
kant. Ten 4 ure riep hij: “Moeder, help mij!”

Ik kan niets anders dan de familie gelukwensen 
daar zij aan het vaderland zulk een goeden en 
heldhaftigen jongeling heeft geschonken. Ik 
twijfel er niet aan, God zal hem reeds in het 
hemelsch paradijs hebben binnengeleid. Is hij 
niet als een held gestorven voor het recht? Het 
sterven van dien braven  jongen heeft mij diep 
getroffen. Zijne ouders bewenen hem en met 
recht! Maar mochten ze ook denken aan de on-
uitsprekelijke vertroosting des hemels! 

1914: Georges Lebbe gefotografeerd
in de ‘studio’ van zijn vader in de Steenvoordestraat.
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Overlever: Omer Leys
Omer werd geboren op 24 september 1894 als 
oudste zoon van Jules en Leonie Syssau. Jules 
was landbouwwerkman en baatte daarnaast 
herberg Westvlaanderen uit in de Vijfhoek-
straat. Omer had nog drie zusters en één broer 
en was na zijn lagere gemeenteschool ‘domesti-
que agricole’ bij boer Roussey, net over de grens 
met Winnezele.

Omer maakt als gewoon soldaat deel uit van de 
lichting 1914, samen met nog 40 anderen. 34 
daarvan zijn geboren Watounaars. De meesten 
werken in de landbouw, maar er zijn ook twee 
coiffeurs, een kleermaker, een schoenmaker, 
een smid, een metser, een bakker en een stu-
dent. Als hij zich laat fotograferen bij Achiel Leb-
be kan hij nog niet vermoeden dat die oorlog 
hem vijf jaar van zijn leven zou kosten. Maar hij 
zal het overleven zonder kwetsuren, maar wel 
met een zware longaandoening als gevolg van 
een gasaanval. Van dit contingent zullen er drie 
sneuvelen: Cyriel Boidin, Leon Igodt en Georges 
Morrez. 

Op 13 mei 1915 krijgt hij van burgemeester 
Devos zijn oproepingsbrief ‘voor den duur van 
den oorlog’. Vanaf 21 juli start zijn opleiding 
in Fécamp (Normandië) en doet hij dienst als 
vuurkruiser bij het 13de linieregiment van 25 
maart 1916 tot 24 december 1916 en bij het 
19de linieregiment van 25 december 1916 tot 
7 juli 1917 en van 13 november 1917 tot 28 
november 1917, de dag dat hij als vermist wordt 
opgegeven. Hij werd echter al eerder in de om-
geving van de Kippe bij Merkem krijgsgevangen 
genomen, want op 10 november 1917 schrijft 
hij al een brief naar huis uit de gefangenerla-
ger Dülmen in Westfalen. Hij laat weten dat hij 
“met zijn kameraden al bij mekaar zijn”.  De 

reeks brieven en kaarten die volgen zijn, mis-
schien wegens de militaire censuur, eerder een-
tonig. Telkens schrijft hij in goede gezondheid te 
zijn en hoopt van zijn familie hetzelfde. Telkens 
vraagt hij voedsel, vleesdozen, chocolade, boter, 
geld en sigaretten, lucifers en zeep en besluit 
met “een goedenavond van verre”. In januari 
1918 verhuist hij naar Parchim (Mecklenburg), 
ergens tussen Hamburg en Berlijn. Daar zitten er 
nog Watounaars en werken ze bij de boeren. De 
kost is er niet slecht, maar hij vraagt schoenen 
en werkkledij en een klak om buiten te werken. 
Vermoedelijk gaat de post moeilijk, want hij 
vraagt herhaaldelijk waar zijn pakjes met geld, 
zeep, eten en tabak blijven. 

Na de wapenstilstand kan Omer nog niet naar 
huis. In mei 1919 laat hij uit Aken weten dat hij 
zijn congé zal opsparen om naar huis te kunnen 
komen en dat hij spijtig is dat hij de meikermis 
gemist heeft. Verder schijnen de Duitse meis-
jes op jacht naar een Belgische soldaat, maar 
Omer wil geen Duitse, nog voor geen geld! De 
terugkeer verloopt tergend langzaam. In juli 
schrijft hij uit Keulen: “Nog maar 45 dagen bij 
den troep, zal blij zijn als ik er vanaf ben!” In 
augustus is hij in Herbestal, een Duits dorp op 
de grens dat in 1920 overgeheveld wordt naar 
de Belgische Oostkantons. In september 1919 
is hij eindelijk thuis en kan hij een pint drinken 
met zijn kameraden die al eerder terugkeer-
den. Omer sluit zich, zoals de meesten, aan bij 
de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders) van meester 
Butaye, Albert Van Eecke en Achiel Dequidt. In 
1938 slaat meester zijn laatste naamstempel op 
zijn lidkaart. Omer blijft de rest van zijn leven in-
valide. Hij krijgt een diploma, vijf medailles, een 
spaarboekje, gratis medische verzorging en 75 
% korting op trein en tram. Hij trouwt in 1924 
met Rachel Jaecques, een vluchtelinge uit Mer-

kem en herneemt eindelijk zijn leven als zwinge-
laar in het vlasbedrijfje van Oscar Blomme in de 
Steenvoordestraat. Hij overlijdt in 1971.

Als afsluiting van de herdenking van de ‘grote 
oorlog’ zette de WOI-cel in november ll. een 
tentoonstelling op in de Gasthuiskapel over 
onze eigen gesneuvelden. Op de kerkhoven 
van alle deelgemeenten werden de graven van 
onze gesneuvelden geïnventariseerd en in beeld 
gebracht. Van de 279 militaire slachtoffers uit 
groot-Poperinge zijn er slechts 73 in hun eigen 
gemeente begraven. Een zeventigtal ligt begra-
ven op een militaire begraafplaats, de rest heeft 
geen gekend graf. Een overzicht: Watou 23,
Poperinge 14, Sint-Jan-ter-Biezen 14, Proven 6, 
Haringe 5, Krombeke 5, Roesbrugge 2, Abele 
2, Reningelst 2. Opvallend is het in verhouding 
grote aantal graven in Watou en de Kapelle. Bo-
vendien zijn die, op een drietal na, alle getooid 
met een typisch Vlaams heldenhuldezerkje. Dit 
heeft natuurlijk alles te maken met de sterke 
VOS-afdeling (Vlaamse Oud-Strijders) van mees-
ter Emiel Butaye. Reeds in 1917 stelde Cyriel 
Verschaeve, die toen voorzitter was van het 
heldenhuldecomité, voor om dergelijke zerk-
jes te leveren aan 50 fr. per stuk. De gemeen-
te weigerde, maar beloofde na de oorlog een 
monument op te richten en een afgebakende 
plaats bestendig beschikbaar te houden op het 
kerkhof. Pas in 1927 werden alle teruggevon-
den gesneuvelden herbegraven te Watou en 
de Kapelle. VOS had met veel moeite en veel 
tegenkanting genoeg fondsen verzameld om 
ze (bijna) allemaal een Vlaams zerkje te geven. 
Vandaag kan iedereen die het wil peter of me-
ter worden van één of meerdere zerkjes. Ver-
wantschap is niet noodzakelijk, een financiële 
bijdrage evenmin. Wie gewoon regelmatig een 
bezoekje wil brengen en de goede staat van de 
zerkjes wil controleren, mag zich melden bij An-
nemie Morisse, WOI-cel Poperinge (annemie.
morisse@poperinge.be  - 0472 46 12 17).
 
Jan Daschot

Bronnen:
- Geschiedenis van een grensdorp 1830-2015, Jan Daschot
- Liber memorialis, archief Sint-Bavo
- ‘Onze Vergeten Helden’ expo WOI-cel Poperinge
- Beeldbank Poperinge Verbeeldt
- Militielijsten, gemeente archief Watou, stadsarchief Pope-

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

Het heldenhuldezerkje op het kerkhof te Watou
met verkeerde datum.

Ca 1915: soldaat Omer Leys
in de ‘studio’ van Aimé Lebbe.
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Ben je vermagerd? Lichtjes of gênant bedegen? 
Of zat je verloofden-, trouw- of ring in de loop 
der jaren of van meet af aan niet goed? Haast 
je dan niet fluks om een alternatief dat je ge-
voelsmatig altijd een surrogaat zal blijven. Of 
stop je origineel kleinood niet moedeloos als 
een verloren droom achteraan in je nachtkastje 
maar laat hem … kalibreren bij een goudsmid!
Of je de ring aan de linkerhand draagt zoals de 
roomskatholieken of aan de rechterhand bij de 
protestanten of orthodoxen, maakt niets uit. 
Nieuwmodisch een trouwring?                                                                                                                
Ver van! Eeuwen geleden besloten de Grieken 
reeds dat de ringvinger in verbinding staat met 
het hart. De ringvinger werd daarom ‘Vena 
Amori’ genoemd, of ader der liefde. In Egypte 
werd 4800 jaar geleden reeds een trouwring 
aan de hand gedragen en ook de Romeinen 
maakten gebruik van deze symboliek. Toen was 
het nog enkel de vrouw die een ring droeg. Pas 
vanaf de 19de eeuw deden mannen het. Ook 
homokoppels.
Liefde is van alle tijden. Het symbool, de trouw-
ring, blijkbaar ook.

Marnick Verroeye uit Roesbrugge kon het voor-
werp raden en mag zijn prijs komen ophalen.

Waartoe diende dit voorwerp?

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

PAST HIJ JE NIET MEER,
PAS EEN FACELIFT TOE!                             

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

TE KOOP
Elektrische damesfiets Quick
- Batterij lithium-ion
- 360 Wh / 36 volt / 10 Ah
- In de praktijk is dit 70 km
 normaal fietsen.

Prijs: € 750

Zien en proberen na vooraf bellen
0474 28 34 95



2 VERSO

200

BRANDSTOFFEN  | OLIËN & SMEERMIDDELEN  |  VETTEN  |  ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF  |  MAZOUTTANKS

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

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

PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !
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Op vrijdag 29 december 1978 betoogden meer 
dan duizend Poperingenaars tegen de geplande 
aanleg van de expressweg Poperinge-Ieper. De 
week daarvoor al hadden leden van het actieco-
mité ‘geen beton op ons groen’ onverwacht het 
stadhuis bezet. Vanop het bovenbalkon werden 
de bezoekers van de vrijdagmarkt met span-
doeken attent gemaakt op de ‘verspilling van 
geld en goede landbouwgrond’. De bezetting 
gebeurde heel vreedzaam en de opgeroepen 
politie liet begaan. 
Een week later ging het er wat minder vreed-
zaam aan toe. Een honderdtal traktoren, even-
veel fietsers en een lange autokaravaan bezetten 
lange tijd de toegang tot de stad en de weg van 
Poperinge naar Vlamertinge. Vooral in de omge-
ving van de villa van burgemeester Sansen ging 
het er behoorlijk grimmig aan toe. Er ontplof-
ten voetzoekers en enkele boze landbouwers 
parkeerden hun traktor op het grasveld voor 
de woning. Sansen werd niet alleen geviseerd 
als burgemeester, maar ook omdat Het Weke-
lijks Nieuws - dat toen in handen van de fami-
lie Sansen was - volgens de actievoerders hun 
argumenten niet objectief benaderde en partij 
koos voor de voorstanders van de expressweg. 
Dat werd trouwens de week na de betoging 
nog maar eens duidelijk, want in het ‘Wekelijks 
Nieuws’ bleef de info over het toch behoorlijk 
indrukwekkend protest beperkt tot een kleine 
foto met een bescheiden ondertekstje.

Ondertussen teisterde een koudegolf heel Eu-
ropa. In Zweden en Moskou werden tempe-
raturen tot -50 graden Celcius gemeten en in 
grote delen van Duitsland sneeuwde het dagen 
aan een stuk. En op zaterdag 16 december trok 
een windhoos een spoor van vernieling over een 
deel van de gemeente. Er was heel wat schade 
aan het dak van het Couthofkasteel en in de 
voortuin sneuvelde de majestueuze linde van 
meer dan 200 jaar oud. Langs de Couthoflaan 
en in het Couthofbos werden in totaal meer dan 
50 bomen ontworteld. Langs de Krombeekse-
weg werd het dak van het huisje van Gaston 
Reniere gewoon opgetild en een tiental meter 
verder ‘neergezet’ en de schuur van landbou-
wer Godfriet Cornette in de Loviestraat werd 
helemaal weggeblazen. Ook op het Lovie-
domein was heel wat schade en in Poperinge 
sloeg de windhoos bij heel wat woningen de 
pannen weg. Volgens de media was het in de 
regio de eerste ernstige windhoos na die van 25 
juni 1967. Toen werd vooral Boezinge heel erg 
geteisterd en liepen ook heel wat woningen in 
Dikkebus erge schade op.

Nog in december 1978
• Ook in 1978 was er deining rond de olie-

prijzen. Van ‘gele hesjes’ was toen nog lang 
geen sprake, maar de media hadden het toch 
over ‘dramatische verhogingen’ van de olie-
prijzen. Die steeg in die jaren van amper 2,8 

dollar per vat ruwe olie naar 12,7 dollar in de-
cember 1978. Gelukkig dat ze toen nog niet 
konden vermoeden dat voor een vat ruwe 
olie tegenwoordig tot 70 dollar betaald moet 
worden …  

• In Proven overleed op 21 december 1978 Gil-
bert Soenen. Hij was amper 57 jaar. Soenen 
had een zaak in granen en veevoeder, maar 
was toen ook al ook bijna 20 jaar bevelheb-
ber van de Provense brandweer, 30 jaar lid 
van het feestcomité en sportafgevaardigde 
van de Belgische Wielrijdersbond. 

• En in Krombeke overleed op oudejaarsavond 
Valère Deblock. Hij was in totaal maar liefst 
50 jaar gemeenteraadslid en daarvan 36 jaar 
burgemeester van Krombeke geweest. Hij 
werd 87 jaar oud. 

• In Watou woedde een felle brand op het 
landbouwbedrijf van Michel Bocket in de 
Warandestraat. De varkensstallen brandden 
volledig uit en er bleven een 70-tal varkens in 
de brand.

 

Wordt vervolgd
Stef Ryon

Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
 foto’s op www.westhoekverbeeldt.be
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… 40 jaar terug in de tijd

Ter gelegenheid van de fusie Proven-Krombeke in 1971 ontving uittredend burgemeester Valère Deblock
het voltallige gemeentebestuur van de nieuwe fusiegemeente. Hij zit vooraan tussen Georges Quaghebeur en

schepen Karel Verfaille. Achteraan staan v.l.n.r.: Roger Top, Maria Decaesteker,  Joël Kino, Michel Ganne, Gerard Degraeve, 
burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz, Paul Deblock, Albert Deurinck, Antoon Berten, Gerard Boury en Maurice Deneulin.

‘De Tovertrompet’ was het veertiende sprookje
van Romain Depuydt dat de Vrije Lagere School

van Roesbrugge opvoerde. Vera Neyrinck mocht als
clown op de trompet blazen en ook Martine Neyrinck als 
de woudfee, de heks Veronique Pacco, ‘Roosje’ Isabelle 

Deheegher, de kabouters Ann Cappoen, Ingrid Vandeputte 
en Nadine Coene en prinses Marleen Mesdagh

speelden een hoofdrol in het stuk. 
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Hartslagen
van Rik Ryon

Als het regent
valt de regen
op de grond,

daar komt het
op neer.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be

Nieuwjaarsontbijt / brunch
1 januari 2019
Van 8 uur tot 11 uur
In ‘t Geheim Spoor

Laat je op nieuwjaarsmorgen verwennen.
Kom en geniet van ons buffet.

enkel na reservatie.
Volw. € 18 p.p.

Kind € 11 p.p.(<12 j.)
Meer info: Praatcafé ‘t Geheim Spoor, Roesbruggestraat 17, 8691 Beveren a/d Ijzer

Tel: 057 301929  - email: geheimspoor@telenet.be

Een trouwe abonnee laat ons in verband met 
het artikel over beeldhouwer Van der Kaay, ver-
schenen in ‘De IJzerbode’ van september 2018, 
het volgende weten:

Van der Kaay Jacobus (Koos), beeldhouwer, 
werd geboren te Leiden op 20 december 1899 
en overleed te Brugge op 3 maart 1976.
Hij studeerde aan de academie te Haarlem 
en tot 1924 in München. Werkte daarna bij 
de Haarlemse beeldhouwer Vreugde. Kwam 
via Kortrijk, Nieuwpoort (waar hij in 1954 de 
Kunstkring Wassend Getij oprichtte), De Haan 
en Knokke (waar hij een galerie openhield) 
rond 1972 naar Brugge. Hij behandelde vele 
thema’s in allerlei materialen en diverse stijlen. 
‘Ondanks hun rankheid en een soms ver door-
gedreven schematisering of vormvereenvoudi-
ging wist Koos Van der Kaay een intimistische 
en symbolische vormgevoeligheid te scheppen 
waarin men van bij de eerste oogopslag zijn 
hand herkende. De eigen plasticiteit van zijn 
jongere beelden verschilde veel van zijn mas-
sieve, hoekige en monumentale beelden zoals 
bv. ‘Mannenkracht’, klaarblijkelijk ingegeven 
door zijn studies te München’ (Necrologie in 
het Brugsch Handelsblad, 5 maart 1976). Hij 
maakte o.a. het kristoffelbeeld, 4,5 m hoog, in 
ijzerklinker aan de toren van de Sint-Kristoffel-

kerk te Brugge (Assebroek) en in 1939, 32 pop-
pen voor het Brugse marionettentheater ‘Den 
Uyl’, thans in het Museum voor Volkskunde, 
Brugge. Zijn ‘Moeke van Nieuwpoort’ berust in 
het SMSK te Sint-Niklaas, een bronzen fontein 
(dolfijn met kind) in het stadspark te Kortrijk.
Tentoonstelingen o.m. in Oostende 1938, 
Brugge 1972.
Literatuur: K.v.d.K. Nieuwpoort in West-Vlaan-
deren, jrg. II nr. 2 maart 1953, p. 62; Brugsch 
Handelsblad, jrg. 71, nr. 10, 5 maart 1976, p. 
10; WPDZ, Het poppenspel ‘Den Uyl’, in Muse-
umbulletin, jrg. 13, nr. 1, feb. 1993, p. 3; Adra, 
K.v.d.K. in Bouwkundig Tijdschrift, Brugge, jrg. 
1, nr. 5, maart 1955.  

DE GOUDEN AREND
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VRAAG
JE LOTJES

NATURAPRIJZEN TE WINNEN
VAN 1 tot 31 DECEMBER 2018

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

VRAAG
JE LOTJES

BLOEMEN-
ABONNEMENT

ELEKTRISCHE
FIETS

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

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

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

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

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

stukjes boerenpaté en blokjes huisgemaakte salami, 
gepresenteerd op een plankje

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

FEESTMENU’S vanaf 2 personen

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

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

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

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

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

Telkens voorzien van kroketten,
gratin dauphinois of pommes duchesses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prettige feestdagen en een smaakvol 2019!

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

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

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

Woensdag 2 januari
GESLOTEN

BESTEL TIJDIG
Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen wij u vriendelijk om 
uiterlijk tot en met dinsdag 18 en 25 december te bestellen.
Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van het juiste aan-
tal personen en van de gerechten.
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Had je dat oek as oplossieng ?  
  1. klinknagel gy revette
 2. (zelfklevende) pleister gy plakker
 3. bloembol gy klieëster
 4. woelwater gy doeënderik
 5. leikoord  gy teuvel
 6. lies   gy lieësche
 7. pluisje gy katjewietje
 8. modder gy mooëze
 9. hars/gom gy kroaiesnot 
 10. stenen overwelving gy fosseure
 11. kiem gy keeëste
 12. zuigkalf gy zoger
 13. eelt   gy verbot vel 
 14. twijg gy wisse
 15. puistje gy porrige
 16. tandwiel gy piong
 17. janboel gy oelienest
 18. reflector gy katoge 
 19. smeltveigheid gy plong
 20. roet gy griem
 
Hoeë vul je gie dit an ?  
  21. gin moare, …
 22. vor henne en …
 23. ekruund moa nie …
 24. omtje grooët, ….
 25. en moa werken, zundag, …
 26. mi sluus …
 27. ’t hooëi lopt …
 28. zeuren komt te …
 29. mi haksjes en …
 30. spiekeren en …
 31. ’n duvels zak …
 32. werken slag …
 33. van uutstel …
 34. je ku gin peird besloan …
 35. ’t is de bule tegen de …
 36. ’t stoat eschreven en edrukt … 
 37. bezorgd zien lik e …
 38. e boeër is slim moar e …
 39. ’t zien meer menschen die missen dan …
 40. toet in ’t pekken van …

Regiemen mi succes? 
Nooëit eten binst da j je vromens klapt!

Wim Sohier

BERTENNEST
Bergenstraat 29 - 8972 Roesbrugge
bertennest@skynet.be

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

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

ALVOLKIGE BEWEGING
Voortbouwend op het voortrekkerschap en sa-
menwerking met de Franse abé Pernot van “Om-
nes Fratres-Tous Frères” en de Zwitser Albert Zoller 
van “Amicitia Europaea - Europese Vriendschap”, 
blijft de dank en trouw aan het AVV-VVK. Dit in 
eigen Nederlanden vanuit Bonen-aan-Zee tot St. 
Lutgart van Tongeren  en vanuit de H. Maagd Ma-
ria als” Vrouwe van alle Volkeren” in Amsterdam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 59ste Ernest Van der Hallendag heeft plaats 
te Lier op zaterdag 30 maart 2019 te 14.30 uur 
rond zijn grafmonument op het kerkhof “Klooster-
heide”, Kesselsesteenweg.

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

IN VAN DER HALLEN-GEMEENSCHAP
& EUROPA-BROEDERSCHAP

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

Enkele perfecte kadootjes:
- Cadeaubon met verzorging,
 workshop of bedrag naar keuze
- Eigen samengesteld pakket
 met leuke verzorgingsproducten.
 Ik help je graag met het samenstellen

 van je geschenkje
- Voor de mannen is er ook
 een mooi assortiment in het aanbod

KERSTACTIE:
- Bij aankoop van
 een geschenkje
 ontvang je een pakje
- Bij het maken van een afspraak
 voor gezichtsverzorging
 in december
 ontvang je een spiegel
 (zolang de voorraad strekt/1 per klant)
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Het Wethuys Watou
Restaurant - Tearoom - Boltra - Hotel 

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

JAARWISSELINGSMENU
2018-2019

Italiaanse prosecco en Japanse delicatessen

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

en sherry-truffel

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

Stoofpotje van hazenbouten
met gratinmedaillons, venkel, boschampignons

en wildsaus

Eindejaarsverwenbord met Watoumisu

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

 Graag reservatie
057 20 60 02 of 0497 85 68 38

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

ZIN OM MEE TE ZINGEN IN CUM JUBILO?

Ben je toe aan een muzikale uitdaging?
Kan ook bij jou interesse voor het gregoriaans worden gewekt?

Kom dan gewoon eens proberen en de sfeer proeven.
Cum Jubilo is een groep van elf dames met verschillende achtergrond en leeftijd.
Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek.

De repetities vinden meestal op woensdagavond plaats in Poperinge.
De leden komen uit Watou, Poperinge, Ieper en Lo.
De schola werkt een boeiende programmatie uit in de regio, maar ook daarbuiten.
Zo werden de laatste jaren koorreizen ingericht naar Israël, Rome en Assisi.

Om nieuwe koorleden de kans te bieden zich muzikaal vlot te integreren wordt een specifiek 
inlooptraject op punt gesteld.
Deze laagdrempelige cursus op maat vangt eerstdaags aan.
Een persoon is reeds aangemeld. Wordt jij de tweede?

Voor verdere info kan je best contact opnemen met Bernard Deheegher
057 38 82 67 - www.cumjubilo.be.

KERSTAVOND MET
HET GREGORIAANS KOOR
CUM JUBILO
Maandag 24 december om 17.40 uur

Onder de enthousiaste leiding van dirigente 
Isabelle Theodon leidt Cum Jubilo je op maan-
dagavond 24 december om 17.40 uur op weg 
naar Kerstmis met een kerstzingen rond de 
kribbe. 
Onmiddellijk nadien om 18 uur zingt de schola 
dan de gregoriaanse vooravondmis voor dit 
hoogfeest.
Zoals steeds is de locatie het kerkje van Sint-
Jan-ter-Biezen.
Verder zingt Cum Jubilo op zondag 6 januari 
om 10.30 uur in dezelfde kerk de hoogmis 
voor het feest van Driekoningen.
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www.feysbook.be

Feys: met volle kracht vooruit!
JE WERELD GROEIT
MET VRIJWILLIGERSWERK!
En inderdaad, waar zouden we staan met de 
Brouwerij zonder ons team van vrijwilligers?              
De afgelopen jaren hebben ze reeds bergen 
werk verzet, zowel voor als achter de scher-
men.
Maar wat is nu juist een vrijwilliger en wat zoe-
ken we precies? 
Op de eerste vraag kan ik een heel duidelijk 
antwoord geven: een vrijwilliger is iemand 
die uit vrije wil werkzaamheden verricht, 
buiten een vast dienstverband. In het alge-
meen zijn deze werkzaamheden onbetaald of 
staat er een vergoeding tegenover die lager ligt 
dan het minimumloon bij betaald werk.
En hoeveel bedraagt die vergoeding precies? 
De vergoeding hangt af van een aantal facto-
ren maar grosso modo kan gezegd worden dat 
je kan kiezen tussen een kilometervergoeding 
of een forfaitaire vergoeding. Deze laatste be-
draagt € 34,71 per dag (2019) met een maxi-
mum van € 1388,40 per jaar. Ook mensen met 
een vervangingsinkomen kunnen hiervoor in 
aanmerking komen!
En wat hebben we zoal nodig? Mensen met 
een groot hart die de handen uit de mou-
wen willen steken; loodgieters, elektriciens, 
handige Harry’s, mensen met groene vingers, 
schilders, naaisters, mensen die kunnen deco-
reren, …
Maar ook mensen die grafisch aangelegd zijn, 
of mensen die goed zijn in administratie, men-
sen die willen rondrijden om affiches rond te 
delen of mensen die muzikaal aangelegd zijn, 
een ambacht uitvoeren, …
Ons laatste vrijwilligersweekend telde 13 man 
en werd afgesloten met een gezellige en 
overheerlijke BBQ.
Heb je er al zin in? Neem dan gerust contact op 
met ons: info@feysbook.be of 0468 10 20 35.
Tot binnenkort in ons team! Wij zijn je eeuwig 
dankbaar!

Team Feys
 
‘Changing the world
always needs VOLUNTEERS’ 

NEWYEAR@THEBREWERY  
Het Nieuwjaarsfeest vindt plaats in het 
Brouwerskasteel, Bergenstraat 2 in Beve-
ren aan de IJzer (naast de Brouwerij). Let 
wel! De plaatsen zijn beperkt. Wees er dus 
snel bij! We kijken nog uit naar een live-mu-
zikant om voor een muzikale noot te zorgen. 
Laat u verrassen door de nieuwe inrichting van 
deze spiksplinternieuwe, gezellige en heer-
lijk warme ruimte. Kom dit als eerste zien! 
Zin om Nieuwjaar met ons mee te vieren in het 
gezelschap van toffe mensen, lekker eten en 
drinken in een toplocatie? Schrijf je dan snel in 
via events@feysbook.be, 0468 10 20 35 of via 
Facebook (feysbook.be).

Newyear@theBrewery 

schrijf u in
met deze bon
en ontvang

EEN KORTING VAN

€ 10
PER PERSOON

Actie uitsluitend in
de IJzerbode.



Gasthof ’T ROZENHOF

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

Afhaalmenu
31 december - 1 januari

Witloofroomsoep / reepjes pancetta

v

Koud: Mi-cuit van zalm /
tartaar van komkommer

OF

Warm: Scampi “Diabolique”

v

Rugfilet van melkvarken /
mosterdroom / wortel / peer /

bloemkool / slaatje
OF

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

Bij hoofdgerecht keuze tussen
kroketten of gratinaardappelen

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

Soep, voorgerecht en hoofdgerecht: € 36,00

Kerst- & familiebuffet 
25  december om 12 u.

Sprankelend glas met fijne hapjes
v

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

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

garnalen / Pompoenroomsoep met
gerookte paling

v

Warm buffet:
Kalkoenlapje “Saltimboca” /

witloof / snijboon /
aardappeltaartje met aardpeer

Scampi “Diabolique” / pasta

Varkenswang / slaatje / kroketjes
v

IJsbuffet / garnituur

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

ook kinderbuffet voorzien:
€ 25 per kind

Afhaalmenu
24 & 25 december

Pompoenroomsoep / gerookte paling

v

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

OF

Warm: Zalmmootje met tongfilet /
preisnippers

v

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

OF

Ragout van kalkoen / in rode wijn /
erwtjes en wortelen / slaatje

Bij hoofdgerecht keuze tussen
kroketten of gratinaardappelen

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

Soep, voorgerecht en hoofdgerecht: € 34,00

Hapjes
Assortiment van 3 koude en 2 warme hapjes € 7,00

Desserts tijdens de feestdagen
Bokaaltje met chocomousse € 4,00

Kerstbûche “crème au beurre / praliné” € 4,00

IJsbûche “vanille / mokka” € 4,00

Artisanaal hoeve-ijs “Zuid Bellegoed”(per liter) € 8,00
- Praliné …………… x 1 liter
- Stracciatella …………… x 1 liter
- Speculoos …………… x 1 liter
- Ferrero Rocher …………… x 1 liter
- Vanille …………… x 1 liter

AFHAALDIENST:
Kerstavond maandag 24 december

tussen 16 en 18 uur
Kerstdag dinsdag 25 december

tussen 10 en 11.30 uur
Oudejaarsavond maandag 31 december

tussen 16 en 18 uur
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari

tussen 10 en 11.30 uur

Bestellingen voor kerst:
ten laatste op 19 december

Bestellingen voor oudejaar:
ten laatste op 26 december

Voor het leeggoed wordt er een borg
van € 5.00 p.p. gerekend !!!

5 RECTO

208



209

EVENEMENTENKALENDER

ABELE 

n Brocante- en muntenbeurs  
 Zondag 13 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.

BEVEREN-IJZER 

n Dorpspunt Beveren-IJzer
 Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
s Bloemschikken
 Dinsdag 18 december van 14 tot 16 uur

s Muziekquiz
 Donderdag 20 december van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 28 december van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag (cactus haken)
 Dinsdag 8 januari van 14 tot 16 uur
s Fotonamiddag met koffie en pannenkoek
 Donderdag 17 januari van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 25 januari van 14 tot 16 uur
s Tablet, computer & gsm les
 Dinsdag 5 februari van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag (cactus haken)
 Dinsdag 12 februari van 14 tot 16 uur
s Muzieknamiddag
 met Vilbert en zijn accordeon
 Donderdag 21 februari van 14 tot 16 uur
s Rummikub
 Vrijdag 22 februari van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be - 057 37 
72 73.

KROMBEKE 

n Kerstmarkt in de Kastanje Krombeke 
 Donderdag 20 december om 15.45 uur
Merry Christmas! De ouderraad van de vrije 
basisschool De Kastanje Krombeke in de Waai-
enburgseweg 82 nodigt jullie graag uit op hun 
gezellige kerstmarkt. Honger en dorst worden 
gestild op donderdag 20 december vanaf 15.45 
uur! Graag tot dan en welkom aan iedereen!
Org.: ouderraad VBS De Kastanje Krombeke

n Tuinhier Krombeke 
 Vrijdag 8 februari om 20 uur
‘De teelt van rabarber’ door Pol Louwagie in 
de kantine van de Hondenschool “Te Lande”, 
Bankelindeweg 39 te Krombeke.

POPERINGE 

n KWB Poperinge
 Natuur en cultuur van Zuid-Noorwegen  
 Vrijdag 21 december om 19.30 uur  
Motorhomereis van 42 dagen door Patrik en 
Roos Pectoor in een filmmontage op vrijdag 21 
december om 19.30 uur in de Gilde, Rekhof     
te Poperinge.
Over de Svinesundbrug rijden we Noorwegen 
binnen en volgen de Oldtidsveg naar Oslo 
met het museumeiland. De schitterende weg 
westwaarts naar Rjukan en de centrale van Ve-
mork laten ons kennismaken met de ruwe be-
sneeuwde landschappen. Zuidwaarts bereiken 
we de kust met het meest zuidelijke punt van 
Noorwegen. We volgen de kusten en bezoe-
ken vele fjorden, schiereilandjes, natuurparken 
omringd door een overweldigende natuur. We 
volgen de kust naar Stavanger en Sand om 
daarna langs en door het hoogland Odda en de 
Hardangervidda te bereiken. De besneeuwde 
bergtoppen begeleiden ons naar de hanzestad 
Bergen. Voss en het Laerdal voert door het bin-
nenland terug naar de fjorden.  Het Jotunheim-
massief met zijn gletsjers gaat naar Lom waar 
de oude weg naar Stryn opnieuw dwars door 
de schitterende bergketens slingert. De Geiran-
gerfjord met de trollenweg is een hoogtepunt.  
We rijden terug west tot aan de kusten, be-
zoeken het eiland Runde en daarna Alesund.  
Fjorden wisselen af met de woeste natuur van 
het binnenland tot Molde, Kristansund en 
Trondheim, ons noordelijkste punt.  Van hier-
uit kiezen we terug zuid door het binnenland 
via Oppdal en het Trollenheimenmassief. Na 
Dombas en Otta bereiken we het schitterend 
openluchtmuseum van Lillehammer. In Hamar 
kiezen we de weg oost richting Zweden om te-
rug te keren via Malmö.

4 VERSO

Coiffure

dames • heren
kinderen

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy
Aanpassen en herstellen van kledij

Maken van gordijnen

Openingsuren
 Maandag: 13.30 - 18.00 u.
 Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
 Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u. 
 Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96

ilse.warmoes@telenet.be

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

VRAAG JE LOTJES BIJ
• Tuin-, dier en hengelsport d’Abeelestatie
• Coiffure Hilde
• Coeur au Chocolat
• Decoratie & interieur Balans@home
• Eet- en bierkroeg Au Nouveau St-Eloi
• Galerie-Café De Katteman
• Het Verwend Nest
• Meubelen & decoratie

 Maison Leonie
• Naaiwerken Ilse

VRAAG JE LOTJES BIJ
• Café Rohardushof
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Welkom aan leden, niet-leden, buren, familie, 
kennissen, kampeerliefhebbers, motorhome-
liefhebbers en …
Toegang: € 3.

n Heemkring Aan de Schreve
 ‘Pops 17 - hoe verliep het verder’  
 1, 2, 8 en 9 maart
Ruim een half jaar geleden heeft de Heemkring 
Aan de Schreve met pijn in het hart meege-
deeld dat Pops 17 Editie 2018 de allerlaatste 
editie was! 2018, precies 100 jaar geleden ein-
digde de oorlog en het zou toch onzinnig zijn 
om een eeuw na datum te blijven verder vertel-
len over de Eerste Wereldoorlog.
Maar een Vlaams spreekwoord zegt: “Het 
bloed kruipt waar het niet kan gaan!” De En-
gelse variante luidt: “Blood is thicker than wa-
ter!”
En, jawel, we breien nog een vervolg aan onze 
Pops 17. Wat is er gebeurd de eerste jaren na 
de oorlog? Hoe is het verder verlopen met Elie 
en Sylvie Cossey, de uitbaters van A la Poupée, 
met Ginger, met de pastoor, met de vluchte-
ling, met de ‘commeren’, met de Britse oud-
strijders, met de bakker met zijn hondenbrood-
jes, met de ‘koelies’, met …
Onder het thema ‘Pops 17 Hoe verliep het ver-
der? De eerste jaren na de oorlog’ brengt de 
Heemkring Aan de Schreve een nieuw verhaal. 
Het is deze keer een verhaal zonder namiddag-
wandeling en zonder avondmaal, in een an-
dere locatie. Het wordt een spetterend avond-
vullende revue volgens het aloude recept: een 
reeks historisch correcte verhalen doorspekt 
met tijdgebonden liederen, gebracht in zaal 
Oud Vlaenderen te Poperinge.
Kaarten: enkel nog voor vrijdag 1 en 9 maart 
via willy.tillie@telenet.be of 0474 49 78 83.

PROVEN 

n Kerstmarkt in de Kastanje Proven  
 Dinsdag 18 december vanaf 16 uur  
Op dinsdag 18 december kan je vanaf 16 uur  
de kerstsfeer komen opsnuiven in de vrije basis-
school De Kastanje, Alexisplein 15 in Proven.  De 
geur van glühwein, warme chocolademelk en 
warme wafels komt u tegemoet. Speciaal voor 
de kinderen van de Kastanje is er een snoeprad 
en een kleurwedstrijd. Iedereen welkom!
Org.: ouderraad VBS De Kastanje Proven.

n De Koninklijke Harmonie
 ‘De Volksvreugd’
 3 Days before …  
 Zaterdag 22 december om 18 uur
De gezellige eindejaarsdagen komen er weer 
aan. De Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
uit Proven nodigt je uit om drie dagen vóór 
Kerstmis de sfeer al te komen opsnuiven. Het 
event ‘3 Days before…’ laat harmonieuze mu-
ziek perfect samengaan met de warmte van 
een kerstmarkt. Drie dirigenten begeleiden 
het Provens Jeugdorkest, het trommelkorps 
en het harmonieorkest bij het uitvoeren van 
een zeer gevarieerd en kwaliteitsvol muzikaal 
programma. Zo wordt er zowel filmmuziek, 
marsmuziek, operamuziek als pop- en metal-
muziek gebracht. Of wat dacht je van namen 

als Metallica, Wagner, Clouseau of Mancina? 
Ook ‘I’m dreaming of a Light Christmas’ en ‘A 
Christmas Scrapbook’ liggen op de pupiters. 
En 100 jaar na Wereldoorlog I mocht een stuk 
als ‘Passchendaele’ niet ontbreken. Het pas uit-
gebreide trommelkorps ondersteunt de ‘Mars 
van de Belgische parachutisten’ met glans. Een 
prachtig repertoire dus met voor elk wat wils.
Niet enkel de muziek, maar ook de aankleding 
van de zaal en de gezellige kerstmarkt nabij OC 
De Croone zorgen voor de perfecte sfeer. Op 
de kerstmarkt geuren warme wafels, hotdogs 
en croques uitnodigend. Het drankenassorti-
ment wordt uitgebreid met jenevers, Hasseltse 
koffie, warme chocomelk, verse soep en La 
Chouffe. Meer dan redenen genoeg dus om 
naast alle zintuigen je smaakpapillen extra te 
verwennen.
Dit unieke evenement kun je meemaken op za-
terdag 22 december vanaf 18 uur in en nabij 
OC De Croone te Proven.
Kaarten kosten slechts € 8 (kinderen € 4) en 
zijn te koop bij alle Volksvreugdmuzikanten of 
via tickets@volksvreugd.be. Breng familie en 
vrienden mee en geniet volop van de kerst- en 
eindejaarsambiance!

’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

STYLISTE AAN HUIS
- haar - nagels -

ook voor 3de leeftijd …

BEL NA 17 UUR

Tel. 057 38 89 93
Gsm 0471 37 56 34

VRAAG JE LOTJES BIJ
• Coiffure Rita Ganne
• Hairdesign Ronny
• Schoonheidsinstituut Valerie
• Tuincentrum Au Petit Jardin
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n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Dinsdag 18 december om 14.00 u.: Kaarting 

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

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Donderdag 3 januari om 14.00 u.: Crea in 

Christen Volkshuis
- Vrijdag 11 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 18 januari om 13.45 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 21 januari om 12.00 u.: Kampioen-

enviering in Christen Volkshuis
- Vrijdag 25 januari: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 januari om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen bij P. Gunst

n Nieuwjaarsconcert met
 Stemband Hopchora  
 Zaterdag 12 januari om 20 uur 
Tradities zijn er om gerespecteerd te worden. 
Feestcomité Roesbrugge nodigt jaarlijks een 
zanger of groep uit om in de kerk een nieuw-
jaarsconcert te brengen. Na het succes van 8 
jaar geleden komt begin 2019 opnieuw het 
Poperingse koor Stemband Hopchora naar het 
ijzersterk dorp. Vijfendertig zangers onder lei-
ding van dirigent Alexander Besant brengen in 
anderhalf uur een gevarieerde mix van heden-
daagse koormuziek en hits: van “Passie” van 
Marco Borsato of “Zij” van Clouseau tot het 
alom gekende Va pensiero (Slavenkoor van Ver-
di). Vier- tot zesstemmige liederen wisselen af 
met duetten en soli, ook gebracht door koor-
leden. Aan de piano zit Stephanie Maertens, 
Dries Chaerle speelt contrabas en Tim Orroi 
is de percussionist van dienst. Met dit concert 
wenst Stemband Hopchora iedereen een ge-
lukkig en muzikaal Nieuwjaar.
Welkom op zaterdag 12 januari 2019 om 20 
u. (deuren open om 19.15 u.) in de Sint-Mar-
tinuskerk te Roesbrugge. Toegang: € 10. Kaar-
ten via www.roesbrugge.com/agenda/register/
nieuwjaarsconcert-2019 of 0475 23 00 63 en 
de leden van het feestcomité en Stemband 
Hopchora.

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Kampioenenviering 
 Maandag 21 januari om 12 uur
Alle leden en sympathisanten worden uitgeno-
digd op onze viering van de verschillende acti-
viteiten en kampioenen van het afgelopen jaar 
op maandag 21 januari in Het Kristen Volkshuis 
vanaf 12 uur. Menu: apero met hapjes, asper-
geroomsoep, varkenshaasje met wintergroen-
tjes en koffie (aangeboden door Patrick en 
Wendy) met gebak + 1 consumptie.
Deelname kost € 25 voor de leden en € 30 voor 
niet-leden. Inschrijven mits betaling bij Eliane of 
bij de bestuursleden en dit voor 15 januari.

n Tai Chi Dantian 
Op woensdagen 9, 16 en 23 januari en 6, 13 
en 20 februari gaat de Tai Chi-reeks telkens 
door van 19 tot 20.30 uur in OC Karel de Blau-
wer te Roesbrugge.
Info: greet.leupe@gmail.com - 0476 58 91 07. 

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

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

n Filmmozaïek ‘La Ch’te famille’
 Vrijdag 25 januari om 20 uur 
Het Verbroederingscomité Roesbrugge -
St-Victor-de-Buthon vertoont de film ‘La Ch’te 
famille’, een Franse kaskraker. Valentin en Con-
stance zijn een koppel designarchitecten in de 
mondaine wereld van Parijs. Om in de hogere 
kringen door te dringen heeft Valentin gelogen 
over zijn afkomst uit het arbeidersmilieu waar 
Ch’ti gesproken wordt. Zij bereiden hun vernis-
sage voor en krijgen op de opening onverwacht 
bezoek van de moeder, broer en schoonzus van 
Valentin, echte Ch’tis. Deze ontmoeting tussen 
de twee verschillende werelden maakt wel grote 
indruk. Ten gevolge van een ongeluk verliest Va-
lentin zijn geheugen en voelt zich 20 jaar jonger, 
volledig in zijn Ch’tiperiode. Deze humoristische 
prent wordt onder andere vertolkt door Danny 
Boon, Line Renaud, Laurence Arné en Guy Le-
cluyse.
Vooraf nog wat sfeerbeelden in verband met de 
verbroedering.
Toegang: € 5 - kinderen tot 12 jaar € 2,50.
In samenwerking met Filmmozaïek Poperinge. 
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. Er is tevens een koek-
jesverkoop ten voordele van de uitstap van de 
leerlingen 5 en 6 van De Krekel naar de Perche 
in april 2019. Iedereen van harte welkom!

n Kleuterdansen
 Vanaf 26 januari van 13.30 tot 14.30 uur 
Er start een reeks kleuterdansen in OC Karel De 
Blauwer te Roesbrugge vanaf zaterdagnamid-
dag 26 januari 2019 van 13.30 tot 14.30 uur. 
Leeftijd van 3 t.e.m. 6 jaar.
Geen les tijdens krokusvakantie en niet op 23 
maart omwille van het klaarzetten van de zaal 
voor het schoolfeest.
Lesgeefster: Renke Baes.
De 9-lessenreeks kost € 22,50. Er kan online 
ingeschreven worden via de webshop van 
stad Poperinge: www.poperinge.be/webshop - 
sportdienst@poperinge.be - 057 34 66 22.
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VRAAG JE LOTJES BIJ
• De Gouden Arend
• Drukkerij Schoonaert
• Elektro Cappoen
• Frituur ’t Patatje
• ’t Spendiege
• Wellness In Septem Caelo
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN NOVEMBER 2018

KAARTING - 17 NOVEMBER
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Vandewalle 
Frans 305 pt., Louwagie Maria 283 pt. en Vandeputte 
Marie-Ghislaine 262 pt.
Wonnen 0 partijen: Soulliaert Michel 130 pt., Pas-
toor Van Acker 129 pt. en Meeuw Eddy 107 pt.
Klassement: 
1. Decaesteker Wilfried  23 part./2875 pt.
2. Decorte Christiane  21 part./2528 pt.
3. Hauspie Maria  17 part./2523 pt.
4. Vanhoucke Willy 17 part./2306 pt.
3. Vandermarliere Ignace 17 part./2165 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 13 pt., Timperman Lucienne 9 pt., Vercout-
ter Marie-Thérèse 9 pt. en Decaesteker Maria 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  111 pt.
2. Timperman Lucienne   107 pt.
3. Decaesteker Maria  105 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse  102 pt.

KAARTING - 27 NOVEMBER
Kristen Volkshuis
22 deelnemers - won 3 partijen:
Ryon Eliane 249 pt. 
Wonnen 0 partijen: Antheunis Cecile 172 pt., Van-
decasserie Paula 193 pt., Vandeputte Marie-Ghislaine 
134 pt. en Vandeputte Marc 98 pt.
Klassement: 
1. Demuynck Eugène  23 part./3026 pt.
2. Soulliaert Michel  21 part./2062 pt.
3. Vanhoucke Willy 20 part./2531 pt.
4. Decaesteker Wilfried 20 part./2420 pt.
5. Ceenaeme Maria  19 part./2334 pt. 

GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 14 pt., Decaesteker Maria 11 pt., 
Boury Alice 8 pt. en Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.
Klassement: 
1. Boury Alice  115 pt.
2. Decaesteker Maria  100 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse  94 pt.
4. Timperman Lucienne   90 pt.

PETANQUE - 9 NOVEMBER
41 deelnemers - niemand won 3 partijen

PETANQUE - 23 NOVEMBER (Inhaalbeurt)
37 deelnemers - wonnen 3 partijen: Gyssels 
Raymond, Van Acker Jozef, Vandenbroucke Irène en 
Vercoutter Marie-Thérèse

Klassement: 
1. Soetaert Frans  42 part./661 pt.
2. Van Acker Jozef 36 part./618 pt.
3. Antheunis Cecile   35 part./629 pt.
4. Butaye Willy  35 part./627 pt.
5. Dessein Johan     35 part./594 pt.
6. Benauwt Roger   35 part./517 pt.
7. Temperville Fernand 33 part./590 pt.
8. Descamps Lucien     33 part./589 pt.
9. Théry Valère 32 part./598 pt.
10. Vandermarliere Ignace 32 part./588 pt.

EVENEMENTENKALENDER

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN NOVEMBER 2018

KAARTING - 14 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen
1. Muyle M- Louise 417 pt.
2. Thoré Edgard 365 pt.
3. Butaye Lucien 354 pt.
4. Butaye Roger 347 pt.
5. Versavel Erna 316 pt.

KAARTING - 28 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen
1. Coene Paul 404 pt.
2. Vandepitte Paul 389 pt.
3. Versavel Erna 360 pt.
4. Butaye Roger 334 pt.    

KLASSEMENT: 
1. Butaye lucien 22 part./3441 pt.
2. Vandewalle Frans 22 part./3304 pt.
3. Butaye Johan 21 part./3097 pt.
4. Wyckaert André 20 part./3570 pt.
5. Thoré Edgard 20 part./3395 pt.

PETANQUE - 2 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Celis 
Colette, Lebegge René, Soetaert Frans en 
Vandepitte Paula 

PETANQUE - 16 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen: Butaye Lucien, Celis 
Colette, Coussée Monique, Lebegge René, 
Soetaert Frans, Rouseré Christiane en Lams 
Willy 

KLASSEMENT: 
1. Lebegge René 
2. Mariën Bob 
3. Butaye Pol 
4. Brunet Willy 
5. Lams Willy 

STAVELE 

n 18de Kerstevocatie  
 Zondag 16 december om 15 uur
Op zondag 16 december om 15 uur is er reeds 
voor de 18de maal een kerstevocatie in feest-
zaal “De Moote”. Aan dit initiatief werken het 
St.- Ceciliakoor, 5de en 6de leerjaar met mees-
ter Brecht, Olbiol en plaatselijk talent mee. Tij-
dens het optreden kunnen de aanwezigen ge-
nieten 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 ver-
dere uitbouw - omschakeling naar ledverlich-
ting - van de kerstverlichting in ons dorp.
In de zaal wordt voor deze gelegenheid de 
mooie kerststal vanuit de kerk, destijds ge-
schonken door de “6 Koningen”, opgesteld 
en ook een versierde kerstboom kan er niet 
ontbreken. Dit alles zorgt voor een stemmige 
namiddag in kerstsfeer.
De kerstverlichting wordt geplaatst door vrijwil-
ligers. Voor de plaatsing van de sterren kunnen 
we reeds heel wat jaren rekenen op de mede-
werking van Johan Butaye, die met de hoog-
tewerker van de familie “Catrycke-Butaye” er-
voor zorgt dat deze klus op een vlotte en veilige 
manier kan worden uitgevoerd. Een veertigtal 
sterren versieren onze dorpskern. Bij deze wen-
sen wij ook de mensen te danken die stroom 
leveren voor de sterren. Na het plaatsen van de 
sterren werden we bij Iris (Hof van Commerce) 
nog getrakteerd met een deugddoende Picon! 

VRAAG JE LOTJES BIJ
• Café De Kikker
• Coiffure Nancy
• Frituur Friettijd
• Zuivelhandel

 Inge Devooght

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten

Alle carrosseriewerken • schilderen

n Kerstmarkt  
 Zondag 23 december vanaf 17 uur
Op zondag 23 december vanaf 17 uur is er tra-
ditioneel de kerstmarkt op het Alexis Decarne-
plein. Verschillende eet- en drankstandjes van 
lokale verenigingen en enkele muziekoptredens 
zorgen voor een aangename en gezellige sfeer. 
Beslist een aanrader om eens kennis te maken 
met ons dorp in kerstsfeer!

WATOU 
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Verzekeringskantoor

Prinzie bvba

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

Vind ons leuk op facebook - Prinzie bvba - en blijf op de hoogte van onze acties. 

Eén adres voor al uw verzekeringen.

• Autoverzekering

• Brandverzekering

• B.A. - Familiale verzekering

• Bedrijfsverzekeringen

• Levensverzekeringen

• Fiscale producten

• Tak 21 en tak 23

• Hospitalisatie - uitvaartverzekering

• …

Wij bieden advies op maat als onafhankelijke verzekeringsmakelaar.
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!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 16 januari 2019.

Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 7 januari 2019.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Van bij ons

Duizend neuzen 
In Veurne zetten ze de mensen niet 
één maar duizend neuzen. Op het 
centrale marktplein dan nog! Lok je zo 
toeristen? Ja, kurieuzeneuzen en sel-
fiecollectors !
Op advies van de Commissie voor Mo-
numenten en Landschappen besliste 
het stadsbestuur om de pomp ‘met 
duizend neuzen’ terug te plaatsen op 
zijn oorspronkelijke plaats van 1827, 
in het midden van de Grote Markt.

Begin juni 1997 organiseerde het 
Veurnse Stadsarchief een leerrijke ten-
toonstelling gewijd aan de pomp. De 
bezoeker las er dat beeldhouwer Ni-
colas Legros uit Soignies de pompzuil 
gekapt heeft. De ‘schubben’ stellen 
gestileerde waterdruppels voor. De 
Veurnaars zien er neuzen in!

Wim Sohier

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

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

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

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



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 21 december
 vrijdag 18 januari
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst 
 dinsdag 18 december
 dinsdag 15 januari

Vogelpik
smijting voor de leden
 zaterdag 12 januari

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 20 december
 donderdag 17 januari

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 22 december

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

MENSEN VAN BIJ ONS
• Georgette Vanstechelman werd geboren 

op 8 mei 1939 te Ieper. Zij was gehuwd met 
Maurice Mesdag (†1994). Ze woonde in de 
Bergenstraat te Beveren-IJzer en had 2 kinde-
ren, Carine en Ria.

 Georgette is overleden op 7 november 2018 
en volgens haar wens werd de afscheids-
plechtigheid in intieme kring gehouden.

• Op dinsdag 20 november 2018 is priester
 Jules Lamote op 74-jarige leeftijd overleden.
 Op 7 februari 1944 werd hij in Blankenberge 

geboren en werd op 29 juni 1968 tot priester 
gewijd in Brugge.

 Hij was achtereenvolgens: leraar aan het 
Vrij Technisch Instituut in Ieper (1968-1973), 
medepastoor in Sint-Michiels Sint-Godelieve 
(1973-1980), medepastoor in Loppem Sint-
Martinus (1980-1984), medepastoor in Ou-
denburg O.L.Vrouw (1984-1992), pastoor 
van de Sint-Martinusparochie in Roesbrugge 
(1992-2003); tevens pastoor van de Sint-
Blasiusparochie te Krombeke (1993-2003) en 
pastoor in de federatie Ieper Sint-Elooi (2003-
2012)

 De aanstelling in Roesbrugge was op 11 ok-
tober 1992. Iedereen zal hem zeker herinne-
ren, op wandel met zijn geit.

 De uitvaart had plaats op donderdag 29 no-
vember 2018 in de Sint-Petrus en Sint-Pau-
luskerk in Oostende.

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Boek: “Stories uit de stal:
veeartsen vertellen over vroeger”
Katrien Vervaele

Katrien Vervaele ver-
telt hoe het er vroeger 
in het boerenleven 
en veeartserij aan toe 
ging en hoe de dingen 
allemaal veranderd 
zijn. Precies die verha-
len hebben haar ertoe 
aangezet om twaalf 
veeartsen op rust op 
te zoeken die tus-
sen pakweg 1950 en 

1990 actief waren. Allen hadden de speciali-
satie ‘grote huisdieren’ en waren bevoorrechte 
getuigen van de snelle ontwikkelingen binnen 
het vak in de tweede helft van de vorige eeuw. 
In de jaren ’50 begon men keizersnedes uit te 
voeren, wat een enorme impact zou hebben op 
de selectie van de rundveestapel. Later kwam 
een steeds uitgebreider gamma medicijnen op 
de markt. Hormonen werden toegediend. Boe-
ren werden professioneler, namen niet langer 
hun toevlucht tot gespecialiseerde heiligen, 
probeerden steeds minder zelf dingen uit en 
riepen sneller de hulp van de veearts in. Maar 
ook de organisatie van de praktijk veranderde 
in die tijd ingrijpend: tas en fiets werden inge-
ruild voor een speciaal uitgeruste auto, sema-
foon en gsm deden hun intrede en hielden de 
echtgenotes niet langer aan de telefoon ge-
kluisterd, de individuele praktijk maakte steeds 
meer plaats voor de associatie. Deze vétéri-
naires, paardemeesters en veeartsen vertellen 
honderduit, rijgen de anekdotes aan elkaar, nu 
eens schrijnend, dan weer onverwacht grappig. 

BUURTSALON ROESBRUGGE
Met dit bonnetje kan je iedere vrijdag van janu-
ari van 14 tot 18 uur terecht in het Buurtsalon 
Roesbrugge voor een gratis kopje koffie.
Naast de regionale krant staan er ook een aan-
tal gezelschapsspelen voor je klaar, waaronder 
Scrabble, Trivial Pursuit, Rummikub en ook het 
nieuwe spel “Poperinge Ommegang”. Breng 
dus gerust een “spelkameraad” en je bonne-
tje mee voor een aangename namiddag in het 
Buurtsalon!
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Taaltap 167

Wat men je NIET vertelde
tijdens de geschiedenisles (2)

- Wie geld had, kon zich tinnen borden ver-
oorloven. Voedsel met een hoge zuurtegraad 
zorgde er echter voor dat een beetje van het 
lood in het voedsel terecht kwam, wat vaak 
tot een loodvergiftiging en de dood leidde. 
Dit gebeurde het meest met tomaten, waar-
door tomaten de volgende ± 400 jaar als gif-
tig werden beschouwd. Brood werd verdeeld 
volgens je sociale status. Arbeiders kregen de 
aangebrande bodem van het brood, het ge-
zin at het middendeel op en gasten kregen de 
bovenste, krokante korst.

- Men gebruikte loden bekers om bier of 
whisky te drinken. Die combinatie zorgde er 
soms voor dat de drinker een aantal dagen 
buiten westen was! Als de dronkaard dan 
bewusteloos gevonden werd langs de straat, 
werd hij vaak gereed gemaakt om begraven 
te worden. Hij werd een aantal dagen op de 
keukentafel gelegd, en de familie at en dronk 
aan diezelfde tafel en wachtte af of hij nog 
wakker zou worden. Vandaar het gebruik van 
de doodswake.

- Engeland is oud en klein, en de bevolking 
vond geen plaats meer om de doden te be-
graven, dus werden er kisten uitgegraven en 
de beenderen naar een beenderhuis overge-
bracht, zodat ze de graven konden herge-
bruiken. Bij het heropenen van deze kisten, 
ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de bin-
nenkant gekrabd was, en ze beseften dat ze 
levenden hadden begraven. Van toen af werd 
er een touwtje rond de pols van een lijk ge-
bonden, dat omhoog leidde en verbonden 
was met een belletje boven de grond. Iemand 
moest dan heel de nacht op het kerkhof zit-
ten om te horen of de bel al dan niet rinkelde. 
En zo werd er wel eens iemand “gered door 
de bel”.

- De nachtmerrie van eenieder: levend begra-
ven worden. Vroeger had men hier zoveel 
angst voor dat een dode niet direct begraven 
werd maar eerst een aantal dagen in een spe-
ciaal huisje werd geplaatst. Aan een van de 
vingers kreeg de vermeende dode zoals ge-
zegd een touwtje, dat verbonden was met 
een bel. Wanneer de dode weer zou herleven, 
dan kon deze de andere mensen waarschu-
wen.

 Pas na een aantal dagen werd de dode echt 
begraven.

Niet blij dat we nog leven, en nú leven?

Wim Sohier

Goed voor
een tasje koffie

in het Buurtsalon 
Roesbrugge.

Geldig op
vrijdagnamiddag
van 14 tot 18 uur
in januari 2019.

BON GRATIS KOFFIE
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1 RECTO

Clementine, de bejoarde weeuwe van notoaris Matthieu Met-
tepenninck, wunde vereeënzoamd in neur te grooët ekommen 
villa in ’n Spoarpotweg in Woatoeë, en hadde doarom sichten 
e weke of drieë e mesentje in dieënst enomen.
Rozelien wos op eeën noar de joengste dochter van Leon Lau-
wers van an ’t Hoandekot. En opkommertje van e joar of zestie-
ne. Vogens de paster gin lauw lutje moar intje mi poeëre in. En
’t wos ezo! Moar ogliek lei e moand loater etwot op madams 
lever, ‘t dochte neur da Rozelien troager dan troage en klisse-
bollig de poststikken overnam van Mieltje, ’n joengen fakteur 
die nu mi meeër herte, zieële en tied ze doagliksche roende 
dei.  
Vanachter neur dubbelevoeërde livingovergordienen hadde 
madam ol e poar keeër Rozeliens en Mieltjes maneuvers an
‘t hekken van ‘n oprit stoan ofmuzen. Op ze zelven zo erg nieë 
dat geknuffel en gepieëper: je zi joenk, en ’t kittelt, moa… 
woar endigt dat? Toch in mién huus nie mi e ‘me too’? zuchtte 
madam.
De vogende weke reschieërde Mieltje ‘t van ol achter te kom-
men en de correspondensje of te geven in de keuken. Woa da 
Rozelien an ’t werk wos nateurlik. “Voe joen nie te derangee-
eren mit te bellen an de voordeure, madam. Voe je stappen 
te spoaren,“ vleide Mieltje. Meeëstol zien fakteurs uut nulder 
eeëgen heeël meigoande gasten. Suurtoe te nieuwjoartieden! 
‘t Wos nie die zeeëm an neur moend wel die nieuwe achter-
keuken b-postbestelling die madam Clementine opperst lei: ze 
wos zie schieër olle vornoeëne op kommischen mi neur Daftje, 
en je radt het ol… ot de katte van huus is, daansen de muzen!
Bie d’ eeëste okkoazje gieng ze Rozelien e ki de lesse spellen. 
’n Oeënsdag d’ rop, holf vornoeëene, o madam thuus kwam 
en noa de garage reeëd, ‘t eeëste da ze zag wos dat ‘n fakteurs 
villo wéerol bie ‘n keuken stoeg.
“Sakkernong ‘t is weerol van dat!” ergerde madam neur. Dat 
moet en goat edoan zien. ’k Goan ze ‘t olletweeë e ki ge-
peperd in nulder soepe roeëren. Ze wos in e Fransche koleire 
tewege noa binnen, moa kreeëg e weerpeis: ’n dag van van-
doage ’t werkvook is rap etornd, en vor e prulle van nieët kus-
chen ze nulder schuppe of….
Ol en ander kant, fakteurs, j’ hed dat dikkers e ki nooëdig. ’t Is 
best van e bitje inschiklik te zien mit die karwoaten.
Z’ hadden verzeker madam zieën toekommen, want Miel-
tje kwam ol schufelen buten, knikte stief vriendelik gedag, 
sproeng op ze villo en wos ’t hekken en ‘t zicht uut.
Madam gieng noa binnen moar achter da ze nog e keeë over-
leid hadde hoeë dat ze an neur preek gieng begunnen, vroeg 
ze: “Rozelien, zie je gie nu eeëgentlik te vullen in kennesse? En 
is dat op goe gang mi Mieltje, ‘n fakteur?”
“Joat,” zei Rozelien. “’t Is morgen ol grooëte veeërtieën
doagen. Och madam, ‘t is zuk e froaien joengen!” ”’k Gloven 
ik dat wel Rozelientje,” knikte madam … “moa ‘k viengen ik 
dat de keuken hiëer, toch de gepaste plekke nie is voe julder… 
intimiteiten!”
“Meëen je dat, madam?” lachte Rozelien. ”Héwè, ‘k zien kon-
tent da je dat nu zelve zegt si … Mieltje had ol e poar keërs  
eklapt van in de canapee te goan zitten vooëren in de beste 
plekke, moar ‘k zei: “je zie gie begot zeker zot, wuk zoe ma-
dam doavan zeggen o ze moste binnenkommen. En, madam, 
je zegt het gie nu zelve si!” “Merci wi! Ge ziet e goe bazinne. 
Koekegoeëd!”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

Hoogste
Miele-kwaliteit
voor een lange 

levensduur

CapDosing QuickPowerWash TwinDos Vlekkenoptie

PROFITEER VAN ONZE
CASHBACK PROMOTIE!

200 euro terugbetaald
bij aankoop van
een geselecteerde*
TwinDos wasmachine

Actie geldig tussen 1 oktober en 31 
december.

*TwinDos wasmachine WCE 670 WPS
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trade

Oud ijzer en metalen

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

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

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

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

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

KERSTPERIODE:
zat. 22 dec. 9 - 18 u.
zon. 23 dec. 9 - 18 u.
ma. 24 dec. 9 - 17 u.
di 25 dec. gesloten
woe 26 dec. gesloten

zat. 29 dec. 9 - 18 u.
zon. 30 dec. 9 - 18 u.
ma. 31 dec. 9 - 17 u.
di 1 jan. gesloten
woe 2 jan. gesloten

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

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
+ Betaling met ecocheques mogelijk
+ Lotjes eindejaarsactie Unizo of klantenkaart geldig op al uw aankopen!
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Hair Design Ronny
Blekerijweg 12 - 8972 PROVEN

Tel. 057 30 09 58

Maak tijdig een afspraak voor de feestdagen!
Open op maandagen 24 en 31 december

LEUKE GESCHENKJES
Geschenkbon

Fantasiejuwelen
Sjaals

Handtassen

Prettige feestdagen!
Op de hoogte blijven? www.facebook.com/hairdesignronny

Extra verwennerij:
een cadeaubon van

Weggevoerdenstraat 51
8972 ROESBRUGGE
Tel. 057 30 11 41
Gsm 0476 40 63 01
www.inseptemcaelo.be
Enkel telefonisch reserveren

De Beste wensen!
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Eindejaarsgeschenken!
Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94 - info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be
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Wij aanvaarden
ecocheques

Fritel CW2438 - wafelijzer
4x7 - 1600 W - massief gegoten aluminium bakplaat -
6 thermostaatposities - omkeerbaar toestel voor
perfecte verdeling van het deeg - uitneembare platen -
antraciet metallic - 14 bakplaten apart verkrijgbaar

€99,99

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

€44,99

Philips HR2203/80
soupmaker
1000 W - 5 functies
1 snelheid + moment -
receptenboek

€99,99                 €84,99

Philips
HD9248/90
airfryer
3 l inhoud tot 1,2 kg frieten -
2100 W - Rapid Air - bakaccessoire -
timer - auto-off

€279,99                 €259,99

Krups XN3005
Nespresso
19 bar - thermoblock -
0,7 l - 1260 W - auto off - 
espresso of lungo - 
detectie leeg reservoir

€149,99

Fritel BG1310 - Blend & Go
380 W - icecrushfunktie - ook voor kaas, noten,
koffiebonen of babyvoeding - incl. bekers van
300-500-700 ml - diepvries en microgolfoven 
bestendig

€49,99

Fritel PR 3130 - pizza grill & raclette
36 x 22,5 cm - 1150 + 350 W - omkeerbare
aluminium grill/teppanyaki plaat -
2 verwarmingsniveaus - regelbare thermostaat 
 anti-aanbak - inclusief: 2 pizzahouders,
1 pizzavorm, 8 houten spatels en 8 raclettepannetjes

€99,99

Braun
MQ3005 Cream
staafmixer
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  

€49,99                 €34,99

Fritel WT2478
warmhoudplaat XXL
54 x 41 cm - 400 W - traploos regelbare
temperatuur: 20° tot 130°C - gerechten
warmhouden of opwarmen borden

€49,99

CASH BACK 
van € 15 tot € 75
bij aankoop van

één (of meerdere)
extra set(s) Fritel
CW bakplaten

- € 20 =
CASHBACK 

- € 15 =
CASHBACK 

- € 15 =
CASHBACK 

€ 50
KOFFIE

KORTING
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Philips S5400/06
scheerapparaat
Shaver 5000 Wet&Dry -
Skin protection system -
Aqua Tec = nat & droog -
afspoelbaar onder de kraan -
oplaadbaar & netspanning -
quick charge - travellock -
smartclick precisietrimmer -
zwart/blauw

€99,99

Braun HD 585 - haardroger
2500 W - 3 warmtestanden -
2 blaasstanden -
koude luchtknop - diffusor

€49,99

Philips PR3110/00
infracare
150 W - zonale behandeling -
kantelbaar - timer

€44,99

- € 15 =
CASHBACK 

Philips BRE620/00 - epilator
17 keramische schijfjes - wet & dry -

2 snelheden - Opti light - draadloos -
incl. scheerhoofd & trimkam - etui

€69,99                 €54,99

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

€129,99                 €114,99

Dimplex OFC2000 - olieradiator
1000/2000 W - thermostaat - zwenkwieltjes

€124,99

Philips HP8372/00 - stijltang
straightener - keramische platen -
ionische werking

€84,99                 €69,99

Oral-B PRO770
Cross Action
tandenborstel
3D reiniging -
8800 rotaties -
20000 pulsaties -
1 poetsstand -
2 min. timer -
poetskrachtsensor -
2 x cross action
borstels

€64,99- € 15 =
CASHBACK 

Rowenta IR5010 - convector
1000/2000 W (1000 W blazen + 1000 W stralen) -
blaasfunctie - thermostaat - automatische stop
bij oververhitting - spatwaterdicht

€114,99

- € 15 =
CASHBACK 
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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

€199,99

Philips GC9635/20 - stoomgenerator
Perfect Care Elite - 2700 W - 7,5 bar - T ionic Glide zool -
OptimalTEMP - stoomopbrengst: 155 g/min -
stoomstoot: 520 g/min - afneembare 1,8 l watertank
continu bijvulbaar - anti-Calc systeem - Carry Lock

€299,99                 €259,99

Philips FC9530/09
stofzuiger zonder zak
750 W - 78 dB - TriActive + borstel -
spleetmondstuk -
geïntegreerde borstel -
super Turbo borstel -
actieradius 9 m -
rubber wielen -
DPU op harde vloer: E -
DPU op tapijt: D -
luchtuitstootkwaliteit: C

€139,99                 €119,99

Miele
Blizzard CX1
Red Power Line
stofzuiger zonder zak
890 W - 77dB -
zuigkrachtregeling
via draaiknop 4 standen -
Hygiëne Lifetime Filter -
stofbak: 2 l - accessoires
geïntegreerd: kleine meubel-
zuigmond - kierenzuiger -
reliëfborstel - actieradius: 11 m -
mangorood - DPU op tapijt: B -
DPU op harde vloer: A - stofuitstoot: A

€299,99                 €269,99

Rowenta DW9210D5 
stoomstrijkijzer
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 - Microsteam 400 3De
strijkzool - zelfreinigingsfunctie -
Precision tip - spray - Ecosteam  

€89,99 - € 40 =
CASHBACK 

Bosch BCS1ALL
multifunctionele

steelstofzuiger
18 V - tot 60 min. autonomie,

MAAR verlengbare autonomie
dankzij uitwisselbare batterijen

en snellader (in optie) -
Power for ALLSystem:

de 18 V batterij kan ook
gebruikt worden door

Bosch Home & Garden -
AllFloor HighPower draaiborstel -

lang flexibel kierenmondstuk -
2 in 1 meubel- en bekleding mondstuk

€429,99                 €399,99- € 30 =
CASHBACK 

- € 20 =
CASHBACK 

- € 30 =
CASHBACK A C



AEG L7FB60J - wasautomaat
1600 t - 8 kg - 7000 Serie - ProSteam - groot display -
ÖkOInverter motor = 10 jaar garantie op de motor - 
startuitstel - ProSense - stoom - SoftPlus - aquacontrol -
wit paneel

€649,00

Miele WCF 130 WCS - wasautomaat
1600 t - 8 kg - schuin bedieningspaneel - display:
Comfort Sensor 1 lijn wit - Capdosing - SoftCare trommel -
startuitstel tot 24 u. - resttijdaanduiding - AutoClean
wasmiddellade - Profi Eco motor - 15 wasprogramma’s
o.a. Automatic + / Express 20 / Outdoor / Impregneren /
apparaat reinigen - wasoptie: inweken / extra still / kort -
Watercontrol System

€1099,99                 €999,99

AEG T7DBK74PZ
condens droogkast - warmtepomp
7 kg - 7000 Serie - SensiDry - display - extra snel -
ÖkOFlow - ProSense - wit bedieningspaneel -
dichte deur - zinken trommel

€599,00

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 (stemt het afwasproces nauwkeurig af op het gebruikte wasmiddel) -
bestekkorf - 13 bestekken - Comfort korfuitrusting - warmwateraansluiting -
ook verkrijgbaar met 3D besteklade (G 4980 SCVI aan € 999)

€949,00

VOUCHER
€ 50

ICI PARIS
XL

VOUCHER
€ 50

ICI PARIS
XL

GRATIS
WASMIDDEL

VIA BON
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WINKEL OPEN OP
ZONDAGEN 23 EN 30 DECEMBER van 9 tot 13 uur

MAANDAGEN 24 EN 31 DECEMBER van 9 tot 18 uur

- € 100 =
CASHBACK 


