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De les van een landelijke woning
Het onbegrip en het gebrek aan kennis van de Vlaamse Bouwmeester van het leven op het platteland.
In een vorig nummer hadden we het
over het Paddekot in Abele en de manier
waarop in de jaren 1950-1970 met ons
bouwkundig erfgoed werd omgesprongen. Al wat oud was ging tegen de vlakte,
wat (door buitenstaanders) beschouwd
werd als waardevol, werd heropgebouwd
in Bokrijk. Hoewel er op die manier toch
nog veel mooie zaken bewaard zijn, kan
die werkwijze moeilijk als ideaal bestempeld worden. Op de hoek van de Kapellestraat en de Stoppelweg in Sint-Jan-ter
Biezen staat vandaag een kleine landelijke
woning, het vroegere ‘doeningske’ van
Marcel Cauwelier. Dit zal niet afgebroken
worden, maar met veel liefde en geduld,
op een duurzame wijze in eer hersteld
worden door Johan en Gerda DeschachtBleus. Johan, zelf architect, vertelt hierbij
graag zelf zijn visie op duurzaam bouwen
en wonen met respect voor het verleden
en ook over het onbegrip en het gebrek aan kennis van de Vlaamse Bouwmeester van het leven op het platteland.
Jan Daschot

De les van een landelijke woning.
Een betekenisvolle bijdrage
De klimaatverandering en een toenemend mobiliteitsprobleem dwingen de Vlaamse Overheid
tot het herzien van de huidige ruimtelijke ordening. Als belangrijk instrument hiertoe wil ze de
versnippering van het Vlaamse landschap indijken. Daartoe ontwikkelde de Vlaamse Bouwmeester een visie waarbij, naast de versterking
van de steden, het open gebied geherwaardeerd moet worden. Naast het adviseren bij projecten met een grote invloed op de ruimtelijke

"Het Doeningske" toestand 2014

ordening trekt hij ook het land rond om de burger bewust te maken van de problemen die het
fragmenteren van het landschap met zich meebrengt. In grote lijnen komt het hier op neer:
– Een versterking van de steden door verdichting met daaraan gekoppeld het leefbaarder
maken ervan door pleinen, parken en groene
linten als oasen.
– Van het buitengebied een open gebied maken door versterking van nog leefbare dorpen
en een uitdovingsbeleid voor de woningen daarbuiten.
Toen hij in Ieper zijn visie naar de burgers bracht
formuleerde hij dit als volgt: “Enkel zij die een
betekenisvolle bijdrage leveren tot het buitengebied horen daar thuis.” Als stedeling vertaalde
hij “betekenisvolle bijdrage” radicaal, het leek
op een kaakslag. Ik ben in het buitengebied geboren, heb er altijd gewoond, 69 jaar dus, waarvan 35 jaar in de Stoppelweg te Sint-Jan-ter-Biezen. Gezien dit een landschappelijk waardevol
agrarisch gebied is, ben ik een zonevreemde bewoner. Volgens de Vlaamse Bouwmeester hoor

ik er niet thuis en zo zijn er honderden in Poperinge. Vanuit onze levensvisie “dat elk mens zijn
omgeving beter moet achterlaten dan dat hij
hem ontving” waren wij er altijd van overtuigd
en zelfs fier op dat de wijze waarop wij leven
op alle vlak bijdraagt tot de leefbaarheid van
het buitengebied; of met de woorden van de
Vlaamse Bouwmeester: dat we een “betekenisvolle bijdrage” leveren aan onze omgeving. Aan
de hand van volgend verhaal wil ik aantonen dat
de Stad, bij monde van de Vlaamse Bouwmeester, het platteland niet begrijpt.

Tussen stad en het platteland
Omdat de kinderen het huis uit zijn en in het
buitengebied samenwonen nog niet kan, kochten wij in 2017 in de Kapellestraat op een boogscheut van de Stoppelweg, een klein huisje met
wat bijgebouwen, omringd door een weide en 2
kleine akkers, samen een kleine 2 ha. Wij wilden
het huisje saneren tot een energieneutrale woning en de weide en akkers als ondersteuning
laten bewerken door Fien, onze dochter die een
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biologisch tuinbouwbedrijf heeft in de Helleketelweg en het erf in zijn geheel te behouden en
te herwaarderen. Waarom gingen we niet naar
de stad? De laatste decennia kent de landbouw,
onder druk van de “vrije markt” een ware metamorfose. Elke week sluiten tientallen boerderijen hun deuren, waarna de gebouwen los van
het erf en de akkers worden verkocht. Steeds
minder kunnen kinderen het boerenbedrijf van
hun ouders of een intacte hofstede overnemen.
De oude boerderij wordt afgebroken voor een
nieuwe woning, dikwijls een omheinde villa
met stadstuin, het karakter van het platteland
afwijzend. Een nefaste evolutie voor de Westhoek. Met de keuze om het erf te behouden en
te saneren wilden we een stuk van het typische
landschap ten westen van Poperinge behouden
en herwaarderen: een eerste “betekenisvolle
bijdrage”. Inderdaad, van oudsher werkten op
vele boerderijen stalknechten, “kartons” en
meiden. Dikwijls waren ze inwonend, meestal
woonden ze in kleine huisjes met wat grond
om zelf wat te boeren, her en der verspreid in
de omgeving. Door hun band met de boerderij
leverden ze een betekenisvolle bijdrage tot de
streek. Met de industrialisering en verstedelijking bleven ze er wonen, verbonden met een
lapje grond en bleef hun plek typisch voor ons
landschap. Het huisje in de Kapellestraat was
er één van. Nu het boerenlandschap drastisch
verandert, is hun betekenis voor de landbouw
verdwenen, maar niet voor het landschap. Dat
willen wij aantonen.

Michel Cauwelier. Ze hadden 3 kinderen: Noël,
die, samen met de oom van zijn echtgenote, de
smid van het Rattekot werd, Noëlla en Marcel,
die bij zijn ouders bleef. Michel en Rachel kopen
in 1949 en 1958 verschillende percelen akkeren weiland aan waardoor het doeningske vorm
kreeg zoals we het nu kennen.
Na het overlijden van zijn ouders bleef Marceltje
in het ouderlijk huis maar kon moeilijk van het
erf alleen overleven. Tot aan zijn pensioen ontfermde de douane van Poperinge zich over hem.
Ondertussen verkommerde het doeningske en
vereenzaamde Marceltje. Om hem te beschermen plaatste de vrederechter van Poperinge
hem onder bescherming van zijn neef Pol, zoon
van Noël. Samen met zijn vrouw Marleen keken
zij uit naar een klein comfortabeler huisje in
Sint- Jan-ter-Biezen zelf en kwam het doeningske, dat ondertussen voor drie vierden onder de
braamstruiken was verdwenen, leeg te staan.
Toevallig vernamen wij halfweg 2017 dat het
verkocht zou worden. Pol kende ik van toen we
samen in 1976 naar het Centre for Alternative
Technology nabij Machynlleth (Wales) trokken
om er kleinschalige windmolens te bestuderen.
Ook zij hechten veel belang aan het erfgoed van
de streek. Toen zij hoorden dat wij het familiaal
erf in zijn geheel wilden saneren en herwaarderen twijfelden zij geen seconde om met ons
samen te werken. Het werd een begin van een
les in verbondenheid met de omgeving en het
landschap of een oefening om een “betekenisvolle bijdrage” te zijn voor het buitengebied.

Geschiedenis van een erf

De inplanting

Oorspronkelijk was het huisje een werkmanswoning, voor het eerst vermeld op de atlas der
buurtwegen van 1841 en behoorde toe aan
Engel Albertus Franciscus Woutters en Melania
Rosalia Goussey. Hun zoon Elie Camillus Cornelius, ongehuwd, schonk het in 1929 aan zijn
nicht Rachel Vandenbruwaene die huwde met

De eerste maanden nam het ontbramen van de
gebouwtjes en de omgeving ervan ons volledig
in beslag. Wat tevoorschijn kwam was een verrassing en een les.
De voorgevel, traditioneel volledig naar het zuiden gericht, kreeg nu volop zonlicht, en vanuit
de woonkamer zag je het moestuintje afge-

Noël: Pl. Communie
in de Kapelle in 1947

Noëlla: Pl. Communie
in de Kapelle in 1947

Marcel: Pl. Communie
in de Kapelle in 1952

boord met een gracht aan de straatkant. Een
oriëntering en inplanting eigen aan het platteland. Zo logisch en toch vandaag niet meer
evident.
Aan de straatkant verscheen een klein kapelletje ter ere van O.L.Vrouw door de grootvader
in beton gegoten, een specialiteit waarvoor hij
bekend stond. Welk huis had hier destijds geen
kapelletje? Een teken van verbondenheid met
de Vlaamse cultuur van weleer.
De bomen, struiken en planten die opnieuw licht
zagen, bevestigden de streekgebondenheid.
Meidoorn, sleedoorn, vlier, wilde pruimpjes,
seringen, kornoelje, violier, oude rozen, enz.,
allemaal eigen aan deze streek. De oude “palmboom” doet sinds jaar en dag dienst als bevoorrading van de palmtakjes op Palmzondag in de
kapel. Achter het woonhuis ligt een langgerekte
weide aan de westkant afgeboord met een heg
(= een “verwilderde” haag) om de drie koeien
binnen de weide te houden en ze te behoeden
tegen de felle westen- en noordwestenwind.
Een thuishaven voor vogels, konijnen, hazen,
egels enz. en samen met de wilgen ernaast een
voldoende voorraad voor de verwarming van de
woonkamer en slaapkamer. Logisch, meer was
niet nodig. Vandaag zijn de meerderheid van
de hagen verdwenen en ontbreken daardoor
de noodzakelijke verbindingselementen tussen
bos en kleine landschapselementen. Akkers en
weiden worden blootgesteld aan de soms felle
winden met erosie en teloorgang van biodiversiteit als gevolg. Ontheemd als we zijn, zonder
geschiedenis is het een illusie om door herbeplanting onze eigenheid opnieuw te verwerven.
Centraal in de weide had grootvader twee okkernootbomen “gezaaid”. Bomen planten en
vooral zaaien, vooral vruchtbomen, hoorde bij
het leven. Ze waren noodzakelijk voor voeding
en bescherming. Nu zijn het echte reuzen, die
elk jaar een rijke oogst leveren maar door de
jaarlijkse lange droogteperiodes het zwaar te
verduren hebben. Langs de heg loopt een greppel (= verlande gracht), die de drinkpoel voor
zijn drie koeien via een gracht langs de aanpalende akkers verbindt met de Warandebeek, die
in Watou overgaat in de Heidebeek om uiteindelijk in Roesbrugge in de IJzer uit te monden.
Hoeveel huizen zijn er niet via de honderden
aders van de IJzer, die het gezicht van de Westhoek op soms dramatische wijze heeft bepaald,
verbonden? Kortom, alles wat men ziet en aanraakt, verwijst naar een sterke verbondenheid
met de streek waardoor het erf als vanzelfsprekend “natuurlijk” ingeplant lijkt.
De Brusselse professor botanicus Jean Massart
voelde al in 1902 hoe het Vlaamse cultuurlandschap onder de naderende moderniteit totaal
van gezicht zou veranderen. Als wetenschapper
fotografeerde hij het typische karakter ervan. Bij
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se ritten naar enkele cafés in de omgeving voor
een tas koffie. In ieder geval lag zijn ecologische
voetafdruk bijzonder laag. Niet dat we ons aan
dergelijk leven moeten spiegelen, maar het is
voor ons een serieuze confrontatie als we dit
leven naast het onze zetten.Bij de huidige sanering voorzien we een gekeurde tegelkachel die
via een buffervat de vloerverwarming bedient.
Welnu, geconfronteerd met de technologie die
daar aan te pas komt, moeten we onze duurzame ecologische levensstijl sterk relativeren.

Het woonhuis

Evolutie erf

elke opname stonden de exacte coördinaten.
Ongelukkig moest hij ten gevolge van WO I zijn
onderneming staken. In 1956 en in 2006 werden dezelfde locaties opnieuw gefotografeerd
met dezelfde coördinaten. Het is onthutsend te
moeten vaststellen hoe visionair hij was. Niet alleen de Groote Oorlog maar evenzeer de wijze
waarop wijzelf sedert dan met ons erfgoed en
het omliggend landschap omgaan hebben ons
tot vreemden in eigen streek gemaakt. Slechts
her en der zijn er nog relieken, zoals Marceltjes
erf die ons zeggen hoe onmogelijk het geworden is om een karakteristiek landschap te herstellen.

Ecologie
Uit een nauwkeurig bijgehouden notitieboekje
blijkt dat Michel, de vader van Marceltje, naast
het werk op eigen erf, her en der bij de boeren
ging werken. Daarnaast was hij ook grafdelver
op het kerkhof van Sint-Jan-ter-Biezen en haalde
hij, met zoon Marcel op een driewielkar getrokken door hun trouwe muilezel Pol, het huisvuil
op in de omgeving. Het huisvuil bestond destijds
uit resthout, oud ijzer, steenbrokken en vodden,
kortom uitsluitend natuurlijke materialen.
Na hun ronde sorteerden ze dit thuis en met

IJzerbekken

het steenpuin werden boerenslagen opgevuld.
Het hout en het ijzer was voor eigen gebruik
bestemd. Het huis, de bijgebouwen en de onmiddellijke omgeving was vol gestapeld. Het
regenwater werd door halvemaangootjes opgevangen en in 2 kleine regenwaterputten opgevangen waarvan de overloop in de drinkpoel
voor de koeien terecht kwam. Niets ging verloren. De kachel werd gestookt met hout van het
erf (de heg en de wilgen) aangevuld met hout
van de huisvuilophaling. Voor de Leuvense stoof
stond de kapblok met een bussel aanmaakhout ernaast. Niets ging verloren. Buiten enkele
tl-lampen en een paar stopcontacten waren er
geen elektrische voorzieningen. Kerncentrales
waren voor hem overbodig. Toen hij met pensioen ging, was zijn enige uitspatting de dagelijk-

In oorsprong was het huis een vakwerkwoning,
rond 1840 gebouwd. Enkel de westelijke kopgevel is nog intact. Bij het vervangen van het
vakwerk door massief metselwerk heeft men
destijds (vermoedelijk 1949) vele muurplaten
en stijlen van het vakwerk die nog goed waren
bewaard, behouden en ingemetseld. Daaraan is
te zien dat het vakwerk toen reeds van andere
vakwerkwoningen afkomstig was. Een praktijk
bouwen die eeuwen gangbaar was. Circulair
bouwen is niet nieuw. Enkel eik en olm uit de
streek werden gebruikt en bij een werkmanswoning zoals dat van Marceltje was dit dan nog
meestal “resthout”.De spantbenen, muurplaten
en stijlen zijn niet gekantrecht en dikwijls is het
spekhout niet weggehakt.Onder invloed van
de klimaatproblematiek heeft men vandaag de
mond vol van de levenscyclus van bouwmaterialen en de energiebalans bij het verwerken ervan.
Deze begrippen waren destijds onbekend, men
sprak noch schreef erover maar men bracht het

De ‘vuilkar’ van Sint-Jan-ter-Biezen: vanaf 1 januari 1950 haalden Michel en Marcel Cauwelier één maal per
maand het huisvuil op. Vanaf 1960 werd dat twee maal per maand, de eerste en derde vrijdag.
Michel kreeg van de gemeente Watou een maandelijkse vergoeding van 225 fr.
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Huidige toestand

in de praktijk zonder veel omhaal. Het metselwerk van de buitengevels werd uitgevoerd
met leemmortel.De bakstenen (vermoedelijk
Provense veldovensteen) kan men zonder veel
breuk recupereren. De fundering, bestaande uit
3 lagen metselwerk, in vertanding gemetseld
staat op de klei. Ondanks dit alles zijn, na al die
jaren, weinig scheuren te zien. Vreemd. Tenslotte werd het strodak in 1957 door asbestcement
golfplaten vervangen, opgevangen door gekantrechte gordingen en moderne gebinten. De
enige ingreep die indruist tegen de duurzame
omgang met het huis. Toen zat men al volop in
de greep van de moderniteit.

Een betekenisvolle bijdrage?
Na WO II bleek de traditionele landelijke bouwstijl te grave gedragen ten voordele van comfort.
Ik wil hier niet pleiten voor een terugkeer naar
toen, maar wel voor respect voor onze voorouders die met een minimum aan middelen, met
gevoel voor verhoudingen, in harmonie met het
landschap en vanuit een traditioneel ambacht
ons een les gaven in duurzaamheid, spaarzaamheid, soberheid en respect.
Vanuit dit respect behouden we wat behouden
kan, gebruik van duurzame technieken, natuurlijke materialen en waar moderne, meestal
kunstmatige materialen en technieken worden
toegepast, die zo zuinig en weloverwogen aanwenden.
Wat de omgeving betreft: gebruik van streekeigen planten, nagaan wat karakteristiek is voor
de streek. Dan hebben dorpen hun betekenis,
de verspreide huizen zin, kan de boer zijn grond
echt verzorgen, kortom wordt het buitengebied
wat het eeuwenlang is geweest: een meerwaarde voor de stad. Een heroriëntering van het bouwen en wonen op het platteland als antwoord
op de invulling van het begrip “betekenisvolle
bijdrage” voor het buitengebied.
Johan Deschacht

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47
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… 40 jaar terug in de tijd

In Roesbrugge waren ondertussen de werken
aan het nieuwe postgebouw in de Haringestraat
afgerond en werd het complex officieel opgeleverd. Het gebouw – met op de bovenverdieping
een appartement voor de postontvanger - werd
opgetrokken door de firma Valcke, kostte zo’n
20 miljoen Bef en het duurde bijna 2 jaar voor
alles echt was afgewerkt. Na het feest van de
oplevering moesten de diensten wel nog verhuizen en de eerste postzegels werden er pas in
januari 1980 verkocht. Het gebouw bleef jammer genoeg niet lang operationeel, want al in
2008 werd de post in Roesbrugge afgeschaft.
Amper één jaar daarvoor nog had het nationale
bestuur van de Post verzekerd dat de diensten in
Roesbrugge nog een lange toekomst voor zich
hadden, maar dat bleken al snel loze beloften.
Zo verloor Roesbrugge nog maar eens een belangrijke dienstverlening.

De decembermaand is traditioneel Barbaramaand en die heilige wordt door de brandweerlieden in de regio al sinds jaar en
dag niet alleen in ere gehouden maar ook veelal uitgebreid gevierd. Traditioneel hoort daar ook meestal een groepsfoto bij.
Wij vonden foto’s van de posten van Proven, Roesbrugge en Watou.

December 1979 was in groot-Poperinge voor de
postdiensten een feestmaand. In Poperinge-stad
werd het postgebouw naast het stadhuis op de
Grote Markt leeggemaakt. Het oude gebouw
voldeed al lang niet meer aan de eisen van
openbare dienstverlening. Het was moeilijk toegankelijk, de lokettenzaal was veel te klein en
de postbedienden moesten zich bij momenten

nog warmen bij een oude kolenkachel. De diensten verhuisden naar het gloednieuwe complex
in de Hondstraat. De postafdeling werd er op
15 december officieel geopend. Het volgende
jaar kwamen er op de bovenverdieping ook de
belastingdiensten bij. Het oude postgebouw op
de Grote Markt werd in de volgende jaren compleet verbouwd en geïntegreerd in het stadhuis.

- Nog in Roesbrugge werd André Louagie als
nieuwe dorpspastoor plechtig geïnstalleerd. Hij
was een streekgenoot, want hij was in 1924 in
Leisele geboren. Hij ging studeren in Kortrijk,
trad in 1947 in bij de paters picpussen in Tremelo en werd in 1953 priester gewijd. In 1959
vertrok hij naar Kongo als missionaris. Maar
twee jaar later al moest hij terugkeren omdat
de toestand daar na de rellen rond de onafhankelijkheid te gevaarlijk werd.
Hij werd econoom aan het Damiaancollege in
Kortrijk en vanaf 1971 ook medepastoor van de
Heilig Hartparochie daar. Tot hij op 20 november
1979 als opvolger van pastoor Firmin Vanden
Abeele in Roesbrugge werd benoemd. Dat er bij
zijn installatie onder de vele aanwezigen maar
liefst 150 Kortrijkzanen waren, bewijst dat hij in
Kortrijk erg geliefd was. En ook in Roesbrugge
werd hij op handen gedragen. Hij stond mee
aan de wieg van Chiro Haro, liet de kerk moderniseren en in 1985 werd hij ook pastoor van
Stavele. Hij overleed onverwacht in zijn pastorie
op 13 mei 1992.
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Pastoor André Louagie naast burgemeester Albert Sansen
tijdens zijn officiële installatie.

- In Abele werd het Franse gedeelte van de expressweg van Poperinge naar Steenvoorde afgewerkt. Het was de bedoeling dat dan ook het
deel tussen Poperinge en de grenspost Callicanes klaar zou zijn, maar die werken waren nog
lang niet af. De grenspost Callicanes werd in die
jaren nochtans gezien als één van de belangrijkste realisaties voor de economische toekomst
van onze Westhoek. Straf dat al die plannen
amper 40 jaar later al geschiedenis zijn en dat
tegenwoordig koortsachtig gezocht wordt om
datzelfde Callicanes een nuttige bestemming te
geven.
- Oostvleteren was in december 1979 in de
ban van … een spook. De vreemde gedaante
waarde rond op het kerkhof en werd door verschillende inwoners opgemerkt. De verschijning
zorgde voor serieuze paniek en volgens de
media van toen durfden de inwoners van het
centrum van Oostvleteren ’s avonds en ’s nachts
zelfs niet meer buitenkomen. Met de nog recen-

Tijdens de sportavond 1979 in het Kristen Volkshuis, georganiseerd door Wilfried Decaesteker, won het ‘team Roesbrugge’
met Luc Neuville, Dirk Verhaeghe en Jacques Duerinck (staand vlnr) de finale van de wielerwedstrijd op rollen van
Haringe Sportief met Albert Laseure, Filip Vandevoorde en Fabien Goussey (vooraan).

te kerkbrand in het achterhoofd nam de politie
de aangiften serieus en werd er extra gepatrouilleerd. Er circuleerden ook verschillende namen
van vermoedelijke ‘daders’, maar het spook verdween na een tijdje gewoon spoorloos …
- Op 9 december nam een uitgebreide delegatie uit onze regio deel aan de grote manifestatie
tegen de installatie van kernwapens in ons land.
Het initiatief ging uit van de Davidsfondsafdelingen van Poperinge en IJzerweelde.
- In de filmzalen ging veel aandacht naar ‘Life of
Brian’, een hilarische film van de toen in sommige kringen erg populaire Monty Python-cast.
De film vertelt het leven van Jezus, maar de
soms absurde humor in het verhaal zorgde voor
heel wat controverse. In sommige landen werd
de film verboden en ook heel wat zalen weigerden hem in hun programma op te nemen.
Opvallend, want in de film is het niet zozeer de

figuur van Christus, maar vooral de hypocrisie
van de religie errond waarmee de makers de
draak steken. En met het nummer ‘Always look
on the bright side of live’ uit de film scoorde
Monty Python zelfs een wereldhit die nog altijd
in het collectief geheugen zit.
bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws,
Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto’s op
www.westhoekverbeeldt.be
Stef Ryon

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

De stagiairs-brandweermannen van 1979 van groot-Poperinge poseren samen met commandant Carlo Duponselle
van Poperinge, de commandanten van de verschillende voorposten en enkele brandweerofficieren van toen.
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EVENEMENTENKALENDER

Aan alle verenigingen
Maak voor al jullie
evenementen

GRATIS publiciteit

in De IJzerbode
door middel van een artikel.
Mail het door naar
info@drukkerijschoonaert.be
tegen de 1e van de maand
voor verschijning in
De IJzerbode
rond de 15 e!!!!
ABELE
VRAAG JE LOTJES BIJ

• d’Abeelestatie
• Coiffure Hilde
• Cœur au Chocolat
• Decoratie & interieur
•
•
•
•
•
•

Balans@home
Eet- en bierkroeg
Au Nouveau St-Eloi
Galerie - Café De Katteman
Jan Van Bruwaene
Massagepraktijk L’eQilibre
Meubelen en decoratie
Maison Leonie
Naaiwerken Ilse

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.

VRAAG JE LOTJES BIJ

• Café Rohardushof

BEVEREN-IJZER

LEISELE

n Dorpspunt Beveren-IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren-IJzer
De activiteiten voor
de maanden december en januari
s Café Passé (erfgoedcafé)
Dinsdag 17 december van 14 tot 16 uur
s Bloemschikken voor Kerst
Dinsdag 19 december van 14 tot 16 uur
prijs nog te bepalen
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 27 december van 14 tot 16 uur
s Crea namiddag (€ 2)
Krans maken
Dinsdag 7 januari van 14 tot 16 uur
sHaak- en breinamiddag (gratis)
Hobbynamiddag
Dinsdag 14 januari van 14 tot 16 uur
s Muzieknamiddag met Frederik (€ 2)
Donderdag 16 januari van 14 tot 16 uur
s Pannenkoeknamiddag
met warme chocomelk
Dinsdag 21 januari van 14 tot 16 uur
s Bingo-namiddag (€ 2 )
Dinsdag 28 januari van 14 tot 16 uur
s Rummikub (gratis)
Vrijdag 31 januari van 14 tot 16 uur
s Digi-café
Tablet, gsm en computerles (€ 2 )
Dinsdag 4 februari van 14 tot 16 uur
s Haak- en breinamiddag (gratis)
Dinsdag 11 februari van 14 tot 16 uur
Hobbynamiddag
s Vrijwilligersnamiddag
Interesse in onze vrijwilligerswerking,
kom gerust langs
Dinsdag 18 februari van 14 tot 16 uur
Info: dorpspuntinbeveren@delovie.be
057 37 72 73.

n Boekenbeurs en kerstmarkt
Donderdag 19 december vanaf 15.30 uur
Op donderdag 19 december organiseren we,
i.s.m. boekhandel Pardoes, een boekenbeurs in
de turnzaal op school. Er wordt een zeer uitgebreid aanbod aan kinder- en jeugdboeken, informatieve boeken, poëzieboeken en doeboeken 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 lekkere hebbedingetjes, ...
Organisatie: VBS De Libel-Leisele

n OKRA-BEVEREN is op zoek
naar actieve en minder-actieve 55+ers die ons petanqueteam en kaartersclub wensen te vervoegen.
Ook ‘s zomers richten wij iedere week een fietshappening in evenals onze jaarlijkse dag- en halvedaguitstap. Samen met Stavele richten wij ook
heel wat interessante thema-vergaderingen in
specifiek gericht naar de senioren.
Bij interesse neem als de bliksem je telefoon en
bel onze voorzitter die jou op alle vragen een correct en eerlijk antwoord zal geven en sluit aan bij
onze dynamische OKRA-Beveren-afdeling. Je zal er
geen spijt van hebben.
Info: Pol Butaye, Roesbruggestraat 21 - 8691 Beveren, 057/30 05 17
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

KROMBEKE
n TUINHIER KROMBEKE
Vrijdag 7 februari om 20 uur
De teelt van tomaat door Luc Dedeene
Bankelindeweg 39, Krombeke
info: Rudi: 0477 59 50 16
Willem: 0477 36 22 38
www.volkstuin-krombeke

POPERINGE
n Videomontage over de 42-daagse
motorhomereis door Noordoost-Schotland op vrijdag 20 december om 19.30 uur
Patrik en Roos Pectoor starten in Ullapool,
waar de oorspronkelijke Scoti-bevolking prehistorische sites, merkwaardige stenen cirkels,
menhirs en grafheuvels achterlieten. Midden
de eenzame Highlandbergen bouwden de
clanleiders of Lairds hun hoofdkwartier. Meren, moerassen, turfvelden en zalmrijke rivieren
kleuren de uitgestrekte natuurgebieden. Via
de noordkusten met de eerste kerncentrales ter wereld, rijden we naar Dunnetthead,
het noordelijkste punt van Schotland. In John
O’Groats bouwden de Nederlanders ooit hun
haven naar de Orkney-eilanden. De imposante
rotsformaties van Duncansby en Noss Head zijn
bekend voor hun “flagstones”. We volgen de
schilderachtige kustweg naar het Sinclair-Girnigoe-kasteel, het emigrantendorp Helmsdale en
het Dunrobincastle met zijn prachtige tuinen.
Zeehondenkolonies en dolfijnen zijn nooit ver
weg. Langs de whiskyroute bezoeken we de
Glenfiddichdistillerie. In Culloden werden de
Schotten verpletterend verslagen door de Engelsen: zij bleven tot op heden geannexeerd.
Het diepe Invernessmeer met zijn monster
“Nessie”vormt een ludieke noot. In de omge-
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ving van het Caledonisch Kanaal werden enkele fotogenieke versterkingen gebouwd: Fort
William, Urquhart Castle en Fort Augustus. Het
Highland Folk Park, de bijbeltuin in Elgin en het
Spey-natuurgebied zijn bijzonder.
Na Fraserburghen het vuurtorenmuseum, bezoeken we het mooie Aberdeen. Fotoliefhebbers halen hun hartje op in Dunnottar Castle,
het rooskleurige Crathes Castle en de bijhorende tuinen. Typische Schotse hooglandspelen bewonderen we bij de Deeside. Van hieruit
loopt de koninklijke weg naar het immens Balmoral, het koninklijk domein van “the queen”.
Over de oude militaire weg bereiken we het
Cairngorms nationaal park met Blair castle en
de legendarische geboorteplaats van Pontius Pilatus met een 5000 jaar oude taxus. In Glamiscastle lokaliseerde Shakespeare zijn toneelstuk
“Macbeth”. Het merkwaardige St. Andrews is
het centrum van de golfsport. Het vissersdorp
Lower Largo was de woonplaats van“Robinson
Crusoe”. De bruggen over de Firth of Forth
brengen ons naar de schitterende hoofdstad
Edinburgh. Na het bezoek aan de abdijen van
Melrose en Jedburgh bereiken we terug de Engelse grens. Zaal De Gilde, toegang: € 3
Organisatie: KWB Poperinge

PROVEN
VRAAG JE LOTJES BIJ

• Tuincentrum Au Petit Jardin
• Hairdesign Ronny
• Instituut Valerie Viane
n Driekoningenfeest!
Zaterdag 4 januari om 15 uur
Samen met de kleuters en kinderen van het 1ste
kleuter t.e.m. 6de leerjaar vieren we driekoningenfeest. We voorzien een leuk toneeltje en
toffe knutselactiviteiten. Daarna genieten we
van heerlijke chocolademelk en chocoladekoeken. Via de bonen worden 3 nieuwe koningen
afgekondigd. Daarnaast krijgen de nieuwe koningen toffe prijzen. Aansluitend hierop volgt
de Driekoningenstoet voor kinderen en ouders.
Dit alles vindt plaats in OC De Croone Proven.
Breng een zaklamp mee voor in de stoet.
Inschrijven bij Soetkin Desmyttere (0477 84 32
85) met vermelding ‘naam en klas’.
Bij inschrijving: € 2,50. Niet ingeschreven is € 3.
n De Koninklijke Harmonie
‘De Volksvreugd’ 4 Days before …
Zaterdag 21 december om 18 uur
Het aftellen naar Kerstmis is begonnen. Elk
jaar opnieuw kijken velen uit naar de gezellige
sfeer met kerstbomen, lichtjes, pakjes, lekker
eten en… muziek! De jeugdmuzikanten van

het Provens Jeugdorkest o.l.v. Marieke Rabaey
schitterden begin november voor het eerst in
hun nieuwe polo’s. De jongeren brengen muzikaal de kerstsfeer binnen, maar grasduinen
ook in filmmuziek van o.a. ‘Star Wars’, ‘ET’ en
‘Jurassic Park’. Dirigent Lorenzo Tuytens loodste harmonie De Volksvreugd onlangs binnen in
de afdeling Uitmuntendheid. Dit kwaliteitslabel
garandeert heerlijke muziek tijdens het ‘4 Days
Before’-concert.

Naast typische kerst- en nieuwjaarsmuziek
brengen de Provense muzikanten even goed
Duke Ellington en een medley ter gelegenheid
van de 50ste verjaardag van het Woodstockfestival. De Volksvreugdfamilie telt ook een
zeer actief trommelkorps. Instructeur Matthias Peperstraete drilde zijn trommelaars om
samen met de harmonie de mars ‘Carabiniers’
te brengen. Een echt kippenvelmoment! Naast
de vele heerlijke muziek opent de harmonie
ook een sfeervolle smulmarkt. Dampen van
warme wafels, hotdogs en croque monsieurs
mengen zich met die van verse soep, Hasseltse
koffie en warme chocomelk. Voor de liefhebbers wordt La Chouffe geschonken, maar ook
jenever, wijn en andere bieren. De smulmarkt
is net als de concertzaal volledig in kerstsfeer
aangekleed.
Afspraak zaterdag 21 december om 18 u. in
OC De Croone, Provenplein 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!

ROESBRUGGE
VRAAG JE LOTJES BIJ

• De Gouden Arend
• Spendiege
• Stefan's Pottery
• Drukkerij Schoonaert
• Wellness In Septem Caelo
• Elektro Cappoen
• Frituur 't Patatje

n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 17 december om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 20 december om 13.45 u.: Kaarting
en gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Donderdag 9 januari om 14.00 u.: Crea in
Christen Volkshuis
- Vrijdag 10 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 17 januari om 13.45 u.: Kaarting en
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Maandag 20 januari vanaf 12.00 u.:
Kampioenenviering in Christen Volkshuis.
- Donderdag 23 januari : Nieuwjaarsdrink
Seniorenraad Poperinge.
- Vrijdag 24 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 januari om 14.00 u.: Kaarting en
gezelschapsspelen bij P. Gunst
n Kampioenenviering OKRA
Activiteiten 2019
Leden en sympathisanten worden uitgenodigd
op onze viering van de verschillende activiteiten
en kampioenen van het afgelopen jaar op
maandag 20 januari in het Christen Volkshuis
vanaf 12.00 uur.
Menu : apero met hapjes - groentesoep - koetong met kroketten - koffie (aangeboden door
Patrick en Wendy) met biscuittaart. Er is 1 consumptie inbegrepen.
Deelname kost € 25 voor de leden en
€ 30 voor niet-leden.
Inschrijven mits betaling bij Stefaan of bij de
bestuursleden en dit vóór 13 januari.
n Start OKRA-activiteiten 2020
Kaartingen-gezelschapsspelen
petanque
Met januari herbeginnen de kampioenschappen voor de kaartingen/gezelschapsspelen in
OC Karel de Blauwer en in het Christen Volkshuis en de petanque. Iedereen kan deelnemen
en is er van harte welkom. Zie de kalender op
pagina 201 voor de startdata.
Voor de petanque wordt gevraagd om de bijdrage van € 8 voor de sportverzekering mee te
brengen alsook een klever van de mutualiteit
bij de start op vrijdag 10 januari.
n Tai Chi Dantian
Op woensdagen 18 december en 8, 15 en 22
januari 2020 gaat de Tai Chi-reeks telkens door
van 19.00 tot 19.30 uur voor nieuwe leden (3
proeflessen gratis) en van 19.30 tot 20.45 uur
voor gevorderden in OC Karel de Blauwer te
Roesbrugge.
Nadien sluiten de nieuwe leden aan vanaf 19.30 uur met de groep gevorderden.
Voor inlichtingen: Greet Leupe via
greet.leupe@gmail.com of GSM 0476 58 91 07.
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n Theatervoorstelling
Het magische sprookjesboek
Vrijdag 20 december om 19 uur
In en rond het kasteel is de kerstman druk in
de weer in de elfenschool. Een kerstpiraat verscheurt sprookjesboeken en daardoor raken
de sprookjes in de war. Dit brengt hilarische
toestanden in het sprookjesland. Deze gezinsvoorstelling is geschikt voor ouders en kinderen
vanaf 3 jaar.
Locatie: kasteel van Vlamertinge. Vooraf inschrijven verplicht. Beperkt aantal plaatsen.
Info: https://roesbruggeharinge.gezinsbond.be/
of Plovie stefanie 0485 50 28 73.
n Kerstmis in de St. Martinuskerk
Dinsdag 24 december vanaf 16.45 uur
Op kerstavond hebben we graag een viering
met mooie kerstliederen.
Sofie zal tijdens de viering kerstliederen zingen
begeleid door Wout aan de piano.
Hierbij nodigen we allen uit om deze viering bij
te wonen die ons in een echte kerststemming
zal brengen. Om 16.45 uur beginnen we met
een doopselviering waar iedereen ook voor uitgenodigd is, gevolgd door de eigenlijke kerstviering om 17.00 uur. Iedereen mag meezingen en
als je al wat op voorhand wilt oefenen kun je dit
vanaf 16.30 uur.

n Film: Jungle Book 2
Donderdag 26 december om 14 uur
In OC Karel de Blauwer. Inschrijven niet verplicht. Film voor kinderen vanaf 5 jaar.
Organisatie: Gezinsbond
n Nieuwjaarsconcert
The Swigshift + strijkorkest
Zaterdag 11 januari om 20 uur
Nieuwjaarswensen op Keltische wijze dankzij
The Swingshift, een Vlaamse folkgroep die het
al meer dan drie decennia lang presteert Keltische muziek te vertalen voor het grote publiek.
Mét voor deze gelegenheid een strijkkwintet uit
de Westhoek! Optreden in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge om 20 uur. Deuren 19 uur.
Online inschrijven via www.roesbrugge.com
Kaarten ook via leden Feestcomité. VVK € 14,
ADD € 16, kinderen tot 12 jaar betalen € 4 minder. Organisatie : Feestcomité Roesbrugge
n Nieuwjaarsreceptie Gezinsbond
Zondag 19 januari van 10.30 tot 13.00 uur
Op zondag 19 januari gaat het ledenfeest voor
de Gezinsbond door in OC Karel de Blauwer.
Wat bijpraten bij een natje en droogje, kindergrime en glittertattoos voor de kinderen, Bingo
voor de volwassenen. Gratis act voor leden Ge-

zinsbond. Organisatie: Gezinsbond
n Filmavond: "BOND DIEU 2"
Vrijdag 31 januari om 20 uur
In de Sint Martinuskerk te Roesbrugge vertoont het “Verbroederingscomité Roesbrugge
- St-Victor-de-Buthon” de film “Bon Dieu 2 Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu” een
Franse kaskraker.

Het Franse koppel Claude en Marie wordt met
een nieuwe crisis geconfronteerd. Hun vier
schoonzonen Rachid, David, Chao en Charles
willen samen met hun vrouwen en kinderen
Frankrijk verlaten en hun
geluk in het buitenland beproeven. Maar een
leven zonder hun kroost in de buurt kunnen
Claude en Marie zich niet voorstellen, dus doen
ze er alles aan om hen in het land te houden.
Ondertussen landt de Afrikaanse familie Koffi
in Frankrijk voor het huwelijk van hun dochter.
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Ook hen wacht een aantal pittige verrassingen.
Film geregisseerd door Philippe de Chauveron.
Vooraf nog wat sfeerbeelden in verband met
de uitstap van de leerlingen van Basisschool
De Krekel in april 2019 naar de Perchestreek.
Toegang : € 5,00 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.
Iedereen van harte welkom !

VBS DE KREKEL
Beste ouders, grootouders, oudleerlingen en
mensen van onze parochie, graag willen we jullie uitnodigen op onze kersthappening . Deze
gaat door op vrijdagnamiddag 20 december
2019 in de Sint Martinuskerk te Roesbrugge.
We starten ongeveer om 14.00 u. en eindigen
rond 15.00 u. We brengen het kerstverhaal,
zoeken mooie teksten, zingen en dansen voor
jullie in een vrolijke kerstsfeer.
Aan allen welgekomen !

STAVELE
n Westhoek Consort
Zaterdag 14 december vanaf 20 uur
Op zaterdag 14 december 2019 is er een concert met Westhoek Consort in de Sint-Jan-Onthoofdingkerk te Stavele. Dit ensemble bestaat
uit een dertigtal strijkers en staat onder leiding
van Nico Logghe. Samen met Eric Hallein aan de
orgel brengen ze werk van W.A. Mozart, Milliam Boyce, Peter Warlock en C. PH. Bach. Ook
brengt organist Eric Hallein enkele solowerkjes
op het historisch Van Peteghemorgel.
Na het concert kan er, in het bijzijn van de muzikanten, nog wat nagepraat worden in de zaal
"De Moote", juist naast de kerk.
Tickets te verkrijgen bij de dienst voor cultuur
058 28 88 81 of cultuur@alveringem.be.
n Kerstmarkt
Zondag 22 december vanaf 16 uur
Op zondag 22 december 2019 is er traditioneel
de kerstmarkt vanaf 16.00 uur op het Alexis Decarneplein. 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.

n Kerstevocatie
Zondag 29 december om 15 uur
Op zondag 29 december 2019 in feestzaal "De
Moote" is er reeds voor de 19e maal een kerstevocatie. Aan dit initiatief werken het St.- Ceciliakoor, Olbiol en plaatselijk talent mee.
Tijdens het optreden kunnen de aanwezigen genieten van warme glühwein, 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 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" terug opgesteld. Dit alles
zorgt voor een stemmige namiddag in kerstsfeer.

WATOU
VRAAG JE LOTJES BIJ

• Café De Kikker
• Coiffure Nancy
• Zuivelhandel Inge Devooght
• Slagerij Leuridan
• Frituur Friettijd

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
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Eindejaarsgeschenken!
Wij aanvaarden
ecocheques

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

CASHBACK

GRATIS

bij aankoop van
één of meerdere
CW bakplaten

pak Herta
mini-pizzadeeg
via bon

Fritel CW2438 - wafelijzer

Fritel PR 3130 - pizza grill & raclette

Tefal GC241D12 - panini grill

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

1150 + 350 W - 36x22,5 cm - omkeerbare aluminium
grill/teppanyaki plaat - 2 verwarmingsniveaus regelbare thermostaat - anti-aanbak - inclusief:
2 pizzahouders, 1 pizzavorm, 8 houten spatels
en 8 raclette pannetjes

2000 W - aan/uit schakelaar - 745 cm²
bakoppervlak - uitneembaar vetopvangbakje controlelampje - vertikaal opbergen anti-aanbakplaten - rvs

99,99

49,99

99,99

E

E

E

Tefal PY559312
crêpes party colormania

Fritel WT2478
warmhoudplaat XXL

Philips HR2203/80
soupmaker

1000 W - 6 mini pannenkoeken - 6 spatels &
1 afmeetlepel vaatwasbestendig - Thermo-Spot
indicator - anti-aanbaklaag - aan/uit schakelaar

54x41 cm - 400 W - traploos regelbare
temperatuur: 20 tot 130 °C - gerechten
warmhouden of opwarmen borden

1000 W - 5 functies - 1 snelheid + moment receptenboek

E

79,99 - E 15

CASHBACK

=

E

64,99

49,99

E

E

E

84,99 - E 15

=

CASHBACK

69,99
CADEAUPAKKET
t.w.v. € 50

Tefal EF300010 Fondue

Fritel SF4350 friteuse

Philips HD9651/90 airfryer

1300 W - vaatwasbestendig - regelbare thermostaat 8 vorkjes - vorkhouder - controle lampje anti-aanbaklaag - uitneembare fonduepot 2,5 l

4 l - 2800 W - koude zone friteuse: verwarming op
2 niveaus = gepatenteerd TURBO SF® Systeem Click System ®, mantel in gelakt metaal - stofdeksel COOL TOUCH handgrepen - volledig demonteerbaar

1,4 kg - 2225 W - antikleef binnenpan - zonder
olie of vet - Auto-off - digitale display - timer oververhittingsbeveiliging - met receptenboekje

E

84,99 - E 15

CASHBACK

=

E

69,99

E

79,99

E

289,99

EXTRA KOM

Braun MQ3005 Cream
staafmixer

Bosch MFQ36470
handmixer

Kenwood KVL4120S
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

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

1200 W - 6,7 l mengkom in rvs - elektronische
snelheidsregeling: variabele snelheden + pulse Thermoresist glazen blender 1,6 l - accessoires:
K-klopper, garde, deeghaak, spatdeksel met
vulopening

E
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t.w.v. € 80 via
www.kenwoodworld.be

49,99 - E 5

CASHBACK

=

44,99

E

E

64,99 - E 10 =
CASHBACK

54,99

E

449,00

E
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Philips HR7605/10 keukenrobot

Philips HR3555/00 blender

Philips HR2752/90 citruspers

350 W - kom 2,1 l - 1 snelheid + pulse - snijden,
raspen, kneden en opkloppen

2 l kunststof beker - variabele snelheden +
moment - icecrush - smoothie - 700 W

85 W - sap direct in glas - pulpselector

59,99

E

E

99,99 - E 15

CASHBACK

=

84,99

64,99

E

E
CADEAUPAKKET
t.w.v. € 50

Philips HD6563/60
Senseo viva café

Moulinex OW210130
broodbakmachine

Krups KM305D10
koffiezet met thermos

500 W - brood van 0,5 en 0,75 en 1 kg - 3 instellingen
voor korst - 12 programma’s - glutenvrij - baguette warmhoudstand 1 u

Pro Aroma - 1,25 l - 10-15 kopjes - 1100 W uitneembare filterhouder - rvs thermo-isoleerkan 4 u warmhouden - auto-off 30 min - zwart / rvs

99,99

E

E

79,99

1450 W - 2 coffeepadhouders auto-off 30 min. - reservoir
900 ml - RVS plateau waterniveau indicatielampje
- in de hoogte verstelbare
tuit - ontkalken & opwarmen
indicatie - 2 kopjes tegelijk
- instelbare koffiesterkte - easy clean functie - koffie
boost technologie deep black - ook verkrijgbaar in wit, munt, roze,
violet en rood

84,99

E

GRATIS LUXE
CADEAUPAKKET

GRATIS
5 DOZEN
CAPSULES
VIA BON

Philips EP2235/40
espresso
Krups KP160810
Nescafé Dolce Gusto Genio

Krups XN903110
Nespresso Vertuo

15 bar - 1 l - warme & koude dranken - 1500 W auto off - mat zwart - ook verkrijgbaar in rood
KP160510 en titanium KP160T10

uitneembaar waterreservoir 1,2 l - automatische
stop - 5 instellingen voor kopgrootte - 4 posities
voor de tashouder - auto-off 9 min - centrifusion
technologie - automatische dosering van de koffie 40 s opwarmtijd - herinnering ontkalken - detectie
leeg waterreservoir - wit

E

139,99 - E 40 =

E

CASHBACK

99,99

ONTBIJTSET
Braun
WK3000WH
waterkoker

E

179,99 - E 70 =
CASHBACK

E

39,99

519,00

109,99

E

E

Braun
HT3010WH
toaster

Braun
KF3120WH
koffiezet

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

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

intuitief touch display - automatische reiniging melkcircuit,
koffiecircuit & ontkalking espresso/cappuccino/heet
water/gewone koffie (4bar) instelbare hoeveelheid maalsel - bonen & gemalen
koffie - programmeerbare zettemperatuur instelbare hoeveelheid koffie per tas en melk per
kop - melkkan 0,26 l - bonenreservoir 275 g water 1,8 l - 15 bar - AquaClean waterfilter

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

44,99

E

59,99

E

WINKEL OPEN OP
ZONDAGEN 22 EN 29 DECEMBER van 9 tot 12 uur
MAANDAG 23 DECEMBER van 9 tot 18 uur
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HAIRDESIGN

RONNY

DAMES- EN HERENKAPSALON
Fantasiejuwelen - handtassen
Sjaals - parfum dames/heren
Cadeaubonnen
ideaal voor kerst- of nieuwjaarsgeschenk
(deelnemer eindejaarsactie UNIZO)

Naast het klassieke werk: knippen,
kleuren, balayage, föhnen, zijn we ook
gespecialiseerd in pruiken.
We ontvangen u graag in alle discretie.
Bezoek bij u thuis of in het ziekenhuis is
mogelijk.
Bovendien is er een tussenkomst van het
ziekenfonds voorzien.

Vraag tijd
je afspraa ig
voor het e k aan
indejaar!

BLEKERIJWEG 12 - 8972 PROVEN
TEL. 057 30 09 58
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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

Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen
STYLISTE AAN HUIS
- permanent en kleuring zonder ammoniak
- nagels ook voor 3de leeftijd …
BEL NA 17 UUR

Tel. 057 38 89 93
Gsm 0471 37 56 34

Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
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

D’ABEELESTATIE
HENGELSPORT
ALLES VOOR TUIN EN DIER
HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN
OOK AAN HUIS GELEVERD

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

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN NOVEMBER 2019
KAARTING - 15 NOVEMBER

OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried 367 pt., Dewitte Noël 332 pt.,
Vandewalle Frans 192 pt.
Wonnen 0 partijen: Vandenbroucke Irène 108 pt.
Samain Anne-Marie 153 pt., Hauspie Maria 89 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
2. Vandewalle Frans
3. Devos Agnes
4. Meeuw Eddy
5. Depyper Anna

25 part./2794 pt.
22 part./2372 pt.
18 part./2197 pt.
17 part./2342 pt.
17 part./2057 pt.

KAARTING - 26 NOVEMBER
Kristen Volkshuis
23 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Vandermarliere Ignace 260 pt.,
Decaesteker Wilfried 316 pt.
Wonnen 0 partijen: Soulliaert Michel 110 pt.,
Dewitte Noël 133 pt., Van Acker Jozef 173 pt.,
Deloz Jean-Claude 191 pt.
Klassement:
1. Decaesteker Wilfried
27 part./2530 pt.
2. Vandeputte Marie-Ghislaine 22 part./2664 pt.
3. Vandermarliere Ignace
21 part./2661 pt.
4. Soulliaert Michel
19 part./2527 pt.
5. Meeuw Eddy
18 part./2470 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Boury Alice 7 pt., Timperman Lucienne 7 pt. en
Vercoutter Marie-Thérèse 10 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
2. Timperman Lucienne
3. Vercoutter Marie-Thérèse

101 pt.
86 pt.
84 pt.

PETANQUE - 8 NOVEMBER
Er waren 34 deelnemers.
Wonnen 3 partijen: Descamps Lucien, Meeuw
Eddy en Soetaert Frans.
Klassement:
1. Van Acker Jozef
2. Soetaert Frans
3. Vandeputte Marc
4. Neyrinck Aimé
5. Vandendriessche Alain
6. Gyssels Raymond
7. Vanderhaeghe Guido
8. Dessein Johan
9. Laseure Albert
10. Debuysere Maria

40 part./626 pt.
38 part./642 pt.
38 part./623 pt.
37 part./609 pt.
37 part./605 pt.
34 part./595 pt.
34 part./531 pt.
33 part./583 pt.
33 part./554 pt.
32 part./568 pt.

PETANQUE - 22 NOVEMBER (inhaalbeurt)
Er waren 38 deelnemers.
4 deelnemers die inhaalden
wonnen 3 partijen.
Klassement:
1. Van Acker Jozef
2. Soetaert Frans
3. Vandeputte Marc
4. Neyrinck Aimé
5. Vandendriessche Alain
6. Gyssels Raymond
7. Laseure Albert
8. Meeuw Eddy
9. Schoonaert Blanche
10. Vanderhaeghe Guido

40 part./626 pt.
38 part./642 pt.
38 part./623 pt.
37 part./609 pt.
37 part./605 pt.
36 part./625 pt.
35 part./592 pt.
35 part./586 pt.
34 part./566 pt.
34 part./551 pt.
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20 Jaar Dieter en Carmen in 't Rozenhof
Zaterdag 1 februari om 19 u. en zondag 2 februari om 12 u.
Aperitiefconcert van "2 The Limits"

Deze akoestische coverband brengt ijzersterke versies van gekende nummers!
Na het diner is er aansluitend ambiance met Dj's D&E

Sprankelend aperitief met tongstrelende hapjes

v

Tarbot met schubben van courgette / witte wijnsaus

v

Vruchtensorbet

v

Nootjes van melkvarken / wintergroenten / aardappeltaartje

v

Jubileumdessert

v

Koffie met zoetigheden

€ 80 p.p., alle dranken inclusief (zaterdag tot 03.00 uur, zondag tot 20.00 uur)

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

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

Inlichtingen: 057 30 03 79

nu verkrijgbaar in de bibliotheek te Roesbrugge

DAKWERKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

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

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!

zat.
zon.
ma.
di.
wo.
do.
zat.
zon.
ma.
di.
wo.
do.

21 dec.
22 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
2 jan.

9 - 18 u.
9 - 18 u.
gesloten
9 - 17 u.
gesloten
gesloten
9 - 18 u.
9 - 12 u.
gesloten
9 - 17 u.
gesloten
gesloten

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

De Beste wensen!
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
203

Kerstfoto's IJzerbode ANNO...
Roesbrugge: Een kerstsprookje in drie bedrijven, met tekst en regie
van Romain Depuydt, werd opgevoerd in 1970 door de meisjes van de
klas van zuster Gemma ter gelegenheid van de ouderavond in 1970.
De titel was: ‘Het kerstfeest van de sneeuwkoningin’. Op de foto:
1. Martine Gesquiere, 2. Rita Fieu, 3. Katrien Verhaeghe, 4. Rita Depover, 5. Lieve Deschuytter, 6. Trees Maes, 7. Sonja Rousseeuw, 8. Marijke Vandermarliere, 9. Chantal Lannoeye, 10. Romain Depuydt, 11.
Carine Mestdag, 12. Martine Ryon, 13. Marijke Deschuytter, 14. Marleen Kinget, 15. Valentine Deloz, 16. Ingrid Lannoeye, 17. Ria Denys,
18. Carine Hampe, 19. Myriam Ducorney, 20. Liliane Hampe, 21. Ria
Leroy en 22. zuster Gemma

In december 1994 werd in de SintBavokerk te Watou een kerstspel
gespeeld door de leerlingen van het
zesde leerjaar. Een groepsfoto: 1. Valerie Versaevel, 2. Marlies Decroo, 3.
Joke Barzeele, 4. Marieke De Rydt, 5.
Melissa Truant, 6. Bert Claeys, 7. Freddy Wyffels, 8. Irène Decrock, 9. Nele
Claeys, 10. Lies Brutsaert, 11. Evelien
Dejonghe, 12. Rei-nout Reniere, 13.
Emily Desmadryl, 14. Lena Leurs, 15.
Bart Rooze, 16. Dries Verlet en 17. Ian
Bonduelle.

In december van 1982 kwam de
Kerstman op bezoek bij de bejaarden
van rusthuis Eeuwige Lente in Watou. 1. Bjorn Delhaye, 2. Heidi Boutton, 3. Charly Derycke, 4. Elisabeth
Busson, 5. Godelieve Delhaye, 6.
Adrien Igodt, 7. x x, 8. x x, 9. x x, 10.
Benjamin Derycke, 11. Eddy Truant,
12. Simonne Boutez, 13. Ria Ureel,
14. Marleen Milleville, 15. Jerome
Derycke, 16. x x, 17. x x, 18. Madeleine Lebbe, 19. Regina Devos, 20.
Jacques Delhaye, 21. x x, 22. Tania
Depoorter en 23. Greta D’Hondt.

In december 1990 gaat in de refter (de vroegere kapel) van de vrije
gemengde school in de Moenaardestraat te Watou het kerstfeest van
KAV door. Als start brengen enkele
leden van het Gregoriaans koor Cum
Jubilo sfeervolle kerstliedjes. Van
links naar rechts: Michella Maerten,
Clara Vandewoude en Yvette Soubry.

Roesbrugge: Op de ouderavond van 1986 brachten de leerlingen uit het
vijfde en zesde leerjaar het sprookje De kerstnacht bij de sneeuwkoningin
naar voor. De vertolkers waren: 1. Stefaan Delmaerel, 2. Chris Verstraete,
3. Franky Pattyn, 4. Gregory Parmentier, 5. Christoph Boussekeyt, 6. Carlo
Soetaert, 7. Michaël Graeve, 8. Yvan Viane, 9. Wout Maes, 10. Patrick
Coevoet, 11. Sandra Vandeputte, 12. Kathy Declerck, 13. Dagmara Santy,
14. Griet Monkerhey, 15. Vicky Wyffels, 16. Ann Vulsteke, 17. Virginie
Boussekeyt, 18. Liesbeth Vandromme, 19. Wouter Gekiere, 20. Melanie
Bau, 21. Patrick Beghein en 22. Filip Druant. Het geheel stond onder leiding
van Zuster Gemma (23) (Simonne Vermoortel) en Romain Depuydt (24).
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VOORWERP

Brouwerij & mouterij
Feys-Callewaert
De graansilo’s FEYS
Graansilo's werden vooral gebruikt voor het mout. Gekiemde brouwersgerst die gedroogd,
werd gestockeerd in mooie heerlijke houten vierkante silo’s van vele meters hoog. Mout
dat na het kiemproces de aanwezige suikers gereed had om in het bierproductieproces
omgezet te worden naar alcohol. Waar de enzymen hun werking kunnen doen en de
gisten een fantastisch proces sturen. Want welke gist, welke temperaturen om de juiste enzymen los te weken en te activeren, dat weet enkel de brouwer en zijn recept…

Het gezochte voorwerp is een stencilmachine.
Dit is de voorloper van de huidige fotocopietoestellen. Een stencil is een sjabloon gemaakt van
een materiaal dat inkt doorlaat. Op dit stencil
werd de te copiëren tekst getypt of getekend.
Een stencilmachine bestaat uit een inkttrommel,
drukrol en papierschuiver. Via een draaihendel
konden de nodige exemplaren afgedrukt worden.
Top Christiane uit Proven kon dit voorwerp raden en heeft recht op een prijs af te halen bij
Drukkerij Schoonaert.

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

NIEUW VOORWERP

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.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

Waarom grote silo’s en dus grote reserves enerzijds uniek maar ook belangrijk waren?
Eind 1800 waren er een 3000-tal brouwers in België die veelal zelf hun graan moutten.
Kleinschalig, inefficiënt en met wisselende kwaliteiten als gevolg. Een tekort aan mout in het
voorjaar zorgde voor weinig of geen bier in de zomer. Als de brouwer geen mout had, had hij
geen bier en dus geen inkomsten. Echter ook de misoogsten, fluctuerende graanprijzen en
schimmels op het veld en in de opslagplaatsen maakten een buffer en reserve noodzakelijk.
Feys als betrouwbare leverancier van kwaliteitsmout was een begrip, en tientallen brouwers
bouwden hier hun recepten op. Een uniform en gelijklopend moutproduct zorgde voor
eenzelfde bieren, en met de intrede van de bierglazen i.p.v. bekers werd dit een noodzaak.
De klant zag de kleur, zag de schuimkraag ten volle en lette daardoor ook meer op de
smaak.
Geleide rondleidingen kan u reserveren in groepen vanaf 10 personen aan een meer dan
schappelijke prijs via greta@feysbook.be.
Op specifieke vraag en voor een geïnteresseerd publiek zal de bezielde eigenaar Hendrik
Nelde met zijn achtergrond als botanicus en gebouwenexpert de rondleiding geven.
Ook voor uw event groot of klein, trouw, babyborrel of huwelijk… week of weekeinde: we
bekijken het samen!
Communiceren kan via greta@feysbook.be of 0468/ 10 20 35

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

www.feysbook.be
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Prettige feestdagen en een smaakvol 2020!

OPENINGSUREN / FEESTDAGEN

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

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

APERITIEF

Voorgerechten

Saladebar (voor 8 à 10 personen)
Glaasje met krab en groen blaadje
Glaasje met gerookte eendenborst
en appel
Glaasje met rode biet, gerookte haring
en zure room
Glaasje met garnalencocktail

€ 25,00
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,25

- Saltufo
- Kippenboutje
- Huisgemaakt kaaskroketje
- Huisgemaakt garnaalkroketje
- Mini-quiche
- Mini-vol-au-vent
- Mini-pizza
- Mini-kaasrolletje
- Witloofblaadje met tonijn
- Witloofblaadje met krab
- Lepelhapje met mousse van zalm
- Lepelhapje met mousse van hesp
- Cabanossy-mand

€ 3,60
€ 0,52
€ 0,65
€ 0,75
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,85
€ 0,85

€ 15,00 / € 25,00

3 soorten worstjes, 3 sausjes, bloemkoolroosjes,
wortelreepjes, kerstomaatjes en radijsjes,
gepresenteerd in mandje

- Verrassingsbrood

€ 26,00 / € 32,00

grote, ronde broden die versneden zijn
in driehoekige stukjes, belegd met ham, kaas, paté,
krabsla, tonijnsla, préparé en vleessla

- Boerenplankje

€ 18,00

fijngesneden gerookte nootham, dobbeltjes hennepot,
stukjes boerenpaté en blokjes huisgemaakte salami,
gepresenteerd op een plankje

- Tapasbordje (koud)

€ 35,00

-Tapasplank(koud)

€ 28,00

een assortiment hapklare kaasjes, fijne vleeswaren,
olijfjes, tapenade, … ideaal als hapje bij de aperitief
een assortiment fijne vleeswaren

FEESTMENU’S vanaf 2 personen
Soepen per liter

- Aspergeroomsoep met gerookte zalm
- Tomatensoep met balletjes
- Paddenstoelensoep
- Courgetteroomsoep
- Pompoensoepje met krokante spekjes
- Kreeftensoep

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,70

- Vitello tonato
€ 6,50 p.p.
- Sint-jacobsnootjes op groentebedje € 6,50 p.p.
- Scampi’s op bedje van tagliatelle
€ 6,50 p.p.
en Ricardsausje
- Tongrolletjes op bedje van prei
€ 6,50 p.p.
- Tomaat met grijze garnalen
€ 6,50 p.p.
en eikenbladsla
- Ganzenlever met uienconfituur               € 7,90 p.p.
en toast
- Visvol-au-vent
€ 5,50 p.p.

Hoofdgerechten

- Tongrolletjes op z’n Normandisch
€ 14,50 p.p.
met puree en groentejulienne
van prei en wortel
- Rundstournedos met foie gras,
€ 14,50 p.p.
gestoofd witloofstronkje
en boontjes in spekjasje
€ 10,50 p.p.
- Gerookt varkenshaasje met
truffelpuree, peperroomsausje,
broccoliroosjes en spruitjes met spekbrokjes
- Kalkoenrollade met
€ 12,50 p.p.
Zuid-Indische currysaus, babypeertjes, witloofstronkje en pastinaak met honing
- Eendenborstfilet met                              € 14,50 p.p.
verfijnd sinaasappelsausje,
oesterzwammen met pastinaak-knolselderzalfje
en gestoofd witloofstronkje
Telkens voorzien van kroketten,
gratin dauphinois of pommes duchesses

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

Kindergerechten
- Krokante kipfilet
€ 5,95 p.p.
met appelmoes en puree
- Kleine vleesballetjes
€ 5,95 p.p.
in een feestelijke tomatensaus en puree
- Vol-au-ventpasteitje met puree
€ 5,95 p.p.
CADEAUTIP:
Geef iemand een geschenkbon of
een mand met onze huisbereide specialiteiten.

Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen wij u vriendelijk om
uiterlijk tot en met woensdag 18 en 25 december te bestellen.
Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van het juiste aantal
personen en van de gerechten.

KOUDE BUFFETTEN
Gevarieerde vleesschotel

€ 11,50 p.p.

Vlees- en visschotel

€ 18,50 p.p.

Visschotel

€ 14,50 p.p.

Rosbief, varkensgebraad, gerookte ham, gekookte ham met
asperges, kippenwit, salami, Parijse worst, gekookte tong,
kippenboutjes, paté, tomaat-garnaal met versierd eitje.

Krabvlees, tongfilet, gerookte zalm, heilbot, forel,
hespenrolletjes met asperges, salami, bacon, rosbief,
varkensgebraad, Parijse worst, tomaat-garnaal met versierd
eitje.
Gepocheerde Schotse zalm, vissalade, gerookte zalm,
heilbot, langoustine, tomaat-garnaal met versierd eitje.

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

Aardappel-, pasta- en rijstsalade

€ 2,50 p.p.

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS
Gourmet Classic

€ 10,00 p.p.

Gourmet Finesse

€ 11,90 p.p.

Gourmet Kids

€ 6,00 p.p.

Fondue

€ 7,50 p.p.

Fondue Kids

€ 4,90 p.p.

Tepanyaki

€ 11,90 p.p.

Tepanyaki Kids

€ 6,50 p.p.

Racletteschotel

€ 10,50 p.p.

Kaasschotel
- als dessert
- als hoofdgerecht

€ 5,50 p.p.
€ 9,20 p.p.

Extra groentebuffet

€ 3,75 p.p.

WAARBORGEN
Aangezien wij al onze producten netjes en verzorgd afleveren, 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.

VANAF DECEMBER te verkrijgen …
Opgevulde kalkoen • speenvarken • ‘Boudin Noël’ • zwarte pens gesuikerd met rozijntjes en rum • kerstpaté • pastei in korstdeeg • huisbereide lookboter • kalfszwezeriken
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OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN NOVEMBER 2019
KAARTING - 13 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen:
1. Butaye Johan
2. Vandewalle Frans
3. Vandeputte Paul

352 pt.
341 pt.
332 pt.

KAARTING - 27 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen:
1. Butaye Johan
2. Antheunis Cecile
3. Muylle M-Louise

553 pt.
353 pt.
337 pt.

KLASSEMENT:
1. Butaye Roger
2. Van Engelandt Roger
3. Hauspie Maria
4. Lampaert Jozef
5. Butaye Johan

23 part.
22 part.
22 part.
20 part.
20 part.

3608 pt.
3846 pt.
3438 pt.
3637 pt.
3331 pt.

PETANQUE - 15 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen:
Celis Colette, De Turk Pascale , Syryn Nelly.
PETANQUE - 29 NOVEMBER
Wonnen 3 partijen:
Butaye Pol , De Turk Pascale.
KLASSEMENT:
1. De Turk Pascale
768 pt.
2. Celis Colette
713 pt.
3. Brunet Willy
701 pt.
4. Vereecke Lena
681 pt.
5. Luyssen Edmond
647 pt.

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

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

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

207

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 !

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
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 december
vrijdag 17 januari
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 17 december
donderdag 9 januari CREA
maandag 20 januari KAMPIOENENVIERING
dinsdag 28 januari
Petanque OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 10 januari
vrijdag 24 januari

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 19 december
donderdag 16 januari

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

MENSEN VAN BIJ ONS
• Willy Louf, geboren op 16 september 1945
en op 20 november 2019 op 74-jarige leeftijd
te Ieper overleden. De begrafenisdienst had
plaats op 29 november in de Sint-Martinuskerk te Haringe.
• Margarita Cluyse, weduwe van Albert Dewickere, geboren te Wielsbeke op 17 december 1931 en op 2 december 2019 op 88-jarige leeftijd in Huize Proventier te Poperinge
overleden. De plechtige uitvaartdienst had
plaats op 7 december 2019 in de Sint-Victorkerk te Proven.
• Josiane Deraedt, weduwe van Daniël Vermès, geboren te Proven op 9 augustus 1941
en op 2 december 2019 op 78-jarige leeftijd
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De afscheidsviering had plaats op 9 december 2019 in de Sint-Victorkerk te Proven.

HULPDIENSTEN

• Urbain Vanneste, echtgenoot van MarieMadeleine Denys, geboren te Watou op 16
februari 1930 en op 24 november 2019 op
89-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De plechtige uitvaartdienst had plaats op 30 november 2019 in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Abele.

JUBILEA
• Guido en Jeannine Schoonaert-Pareyn,
woonachtig te Roesbrugge vierden hun
60-jarig huwelijk op 23 september 2019.
• Roger en Herminia Barbier-Thores,
woonachtig te Watou vierden hun 65-jarig
huwelijk op 6 november 2019.
• Adhémar en Helena Ruckebusch-Meulemeester, woonachtig te Watou vierden hun
60-jarig huwelijk op 7 november 2019.
• Guido en Annie Vanspranghe-Ruyssen,
woonachtig te Poperinge vierden hun 50-jarig huwelijk op 21 november 2019.

• Brandweer

tel. 112

• Politie

tel. 101

• Nestorfoon

gsm 0473 33 34 33

Op 1 december ll. had in de kerk van Abele
de voorstelling plaats van het boek van Cyriel
Moeyaert “Het Nederlands in Sint-Omaars door
de eeuwen heen”. Deze voorstelling begon met
een woordje van Cyriel zelf. Gastspreker was
Henri Vaassen. Daarna volgde een eucharistieviering, voorgegaan door Cyriel en bijgestaan
door Gijs van Ryckeghem. Waarom op 1 december? Op die datum begint een nieuw kerkelijk
jaar en in datzelfde jaar viert Cyriel zijn 75-jarig
priesterschap en hopelijk zijn 100e verjaardag.
Hij is een pleitbezorger voor de Nederlandse taal
in Frans-Vlaanderen.
Het boek kost € 12 + € 4 verzendingskosten en
kan besteld worden via overschrijving op FR76
1670 6050 1016 3916 7110 201 van het MDLB,
het Huis van de Veldslag, 200 Rue de la Mairie,
59670 Noordpene.

• Noël en Jacqueline Pannekoecke-Thores,
woonachtig te Poperinge vierden hun 60-jarig huwelijk op 21 november 2019.

HUWELIJK
• Kevin en Wendy Gaillez-Van Laere,
woonachtig te Watou huwden op 18 november 2019.

Hartslagen
van Rik Ryon

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

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

• Ambulance, medische spoed

tel. 112

NIEUW BOEK VAN:
Cyriel Moeyaert

!!! BELANGRIJK !!!
De IJzerbode januari
verschijnt op donderdag 16 januari 2020.
Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 1 januari 2020.

Gwy Mandelinck
Tussen 1980 en 2008 was Gwy Mandelinck,
samen met zijn echtgenote Agnes, de bezieler
van de Poëziezomers, die jaarlijks terugkeerden en uitgroeiden tot een van de belangrijkste
literair-culturele evenementen in de Lage Landen. Dit artistiek initiatief, dat het dorp veranderde in een toverwereld, werd bezocht door
honderden (internationale) dichters als René
Char, Hugo Claus, Herman de Coninck, Elisabeth Eybers, Stefan Hertmans, Gerrit Komrij en
Rutger Kopland en beeldende kunstenaars als
Marina Abramovic, Jan Fabre, Annette Messager, Aernout Mik, Panamarenko, Roger Raveel
en Luc Tuymans. Hoofdmoot van zijn boek vormen de dagboeknotities met bijdragen van Paul
Demets, Luuk Gruwez, Jooris van Hulle, Anton
Korteweg, Piet Piryns en Koen Van Synghel. Samenstelling en redactie: Ed van Eeden.
De uitgever is Singel Uitgeverijen, De Arbeiderspers, Nederland. Het kan besteld worden
aan € 27,50 door overschrijving op NL06RABO0191687758. Portkosten gratis tot en met
26 december ek.
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On z’ er in café “De Landieng”, op ’t Zwoantje,
tusschen Beauvoorde en Bulskamp, ol enigte soldoat gemakt hadden, zaten ze dikkers lude te
stoefen over wiene dan ze vanzeleven ol geschoten of tegengekommen hadden ol pensejoagen.
Vele, stief vele, o je z’ hoorde. Surtoe in ’t Fraansche!
An da joagerslatien dei lepen Vilain nie mei. Op ze gemak

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

droenk ie ze Jupilertjes en horkte. “Nieten zegt, nieten
miszegt!” peisde Valère. “Moa vele horkt, vele wit!”.
D’ ander pensejoagers probeerden wel oltemets een
keer ze toenge pelen of num uut ze kot te kriegen, moa
Valère poerde nie, ie loste nie meer of dat ie kwiet wilde.
Moar on ze deur de neuze en noar huus woaren, gienk

GESCHENKIDEEËN
eindejaar!

159,99

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 meubelzuigmond - kierenzuiger reliëfborstel - actieradius: 11 m mangorood

€

298,99

“Nie zieët, nie wit. En nie wit, nie verklapt.”
Valère pensejoagde liefst in de weeë achter ’t kasteelpark
van Beauvoorde. ’t Wos wel nogol rieschelik: je wiste

79,99

’t Smoorrinde o Valère op een oavond z’n hoed, stok
en schietlap meipakte. Ze karabiene liet ie thuus:
die miek te vele leven zo noar van ’t kasteel. Mi ruze
wos Valère over de diek bie ’t park gesproengen of
ie zag de gardechasse noarzen! “Zoender hoend!

€

Chanse! Zere oender een hut en hoed je koeste.”
Valère zag num passeren op vuuf meter, roerde van gin
vinne en hield z’n oasme in. Achter zeven, acht menuten

Rowenta DW9210D5
stoomstrijkijzer

kroop ie uut en ’t deurde nie lange of ie zag een schone

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

89,99

langore. Een menute loater hadde Valères schietlap num
ol neregeleid. En in de weerdie van nog gin kart schoot
ie d’er nog twee. “Een goen dag! Merci kasteelhere!”
lachte Valère. Ie lutsebalierde deur de Boonakkerstroate
en stak toen overhoeks de stikken over noa ze kaboane.
De zundag d’rop, binst dan ze bie Paula van de dorps-

€

wienkel olletwee mosten wachten, vizzelde ’t mesen van
’t kasteel in Valère ze wuufs ore: “Netje, Valère goa ’t
wel nie gedoan hen, moa ‘k hoorde de gardechasse te-

Philips S5400/06
scheerapparaat

gen de kasteelhere zeggen dat er etwien drie hoazen geschoten hadde, moa dat ‘t een bitje verre wos en dat ie

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

nie goed hadde kunnen zieën wieën dat ’t dei, moa dat
ie peisde...” “En ik peizen da ‘k Valères noame hoorde.
Vroag je vint dat ie num een tiedige koest hoedt.
“Me

99,99

vint?

Die

pensejoagt

ie

nooit

olhier!”

“Netje, Valère stoat in een kwoa reuke! ‘k Zien je vrien-

€

dinne en doarom verklappen ke joen op een eeuwig zwiegen da madam zei da menere moste klacht nereleggen.”
Wij aanvaarden
ecocheques

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

“Ja? Van me vint weten ‘k ik woar en wanneer dat ie joagt. En oek en surtoe woarop! Zoe
madam dat oek weten van neur kasteelhere?"

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bv, Roesbrugge

€

achter de kerrepap vroeg in nulder tram gekropen.

van d’ hoazen en de keuns. En ’t wos bie d’ achterdeure.

Azur - 2800 W - steamglide elite strijkzool - 300 ml - stoomopbrengst:
50 g/min - stoomstoot: 220 g/min auto-off - Drip Stop anti-lek systeem quick anti-calc release - verticaal
stomen - eco stand - sprayknop

Chef Plus - 25 l - 800 W - draaischotel: 28 cm functies: Jet Start - Jet Defrost Menu - Jet reheat
Menu - child lock - zilver

gin tegen ’t lief lopen, want veruut de meeste woaren

nooit o je nie op de gardechasse liep. Moa ’t wikkelde doa

Philips GC4901/10
stoomstrijkijzer

Whirpool MCP 341 SL
microgolfoven solo

Valère zelve op stap. Van die proateloars kost ie nie vele
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