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De geschiedenis van
het toneel in Roesbrugge (1)
“Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke woestijn kunt
trekken.”
Onvolprezen Romain Depuydt zaliger bezat beide eigenschappen. Toneelspeler tot in het topje van zijn kleine teen, schreef
hij ooit met monnikengeduld de geschiedenis bijeen van
het toneel in Roesbrugge. Ziehier het resultaat van zijn vele
speurwerk, dat we dankzij zijn nog altijd Roesbruggeverkleefde zoon Rudi mogen publiceren.
Omstreeks de jaren 1400 ontstonden de alom
bekende REDERIJKERSKAMERS. Beoefenaars
van dicht- en toneelspeelkunst verenigden zich
en vormden een soort Kamers van Rhetorycke,
van Welsprekendheid. Iedere dergelijke kamer
koos een patroonheilige, had een eigen naam,
een eigen blazoen en een eigen kenspreuk.
Het bestuur van deze kamers bestond uit een
hoofdman, bijgestaan door twee dekens en
een prins. Verder twee gouverneurs, een fiscaal, een vaandrig, een knaap (bode) en een
nar.
Na 1500 bestonden dergelijke rederijkerskamers in alle steden en ook in sommige dorpen van de Zuidelijke Nederlanden. Ze richtten wedstrijden in voordracht- en toneelkunst
in, wedstrijden waaraan vele verenigingen uit
den lande deelnamen. Zulke feestelijke opvoeringen noemde men LANDJUWELEN en bij die
gelegenheid werden aan de winnaars kostbare
eremetalen en dergelijke uitgereikt.
In Roesbrugge-Haringe moet men al heel
vroeg actief geweest zijn op toneelgebied. Dat
blijkt uit een lange passage in het boek “DE
GESCHIEDENIS VAN ROESBRUGGE-HARINGE”
geschreven door Emiel Van den Bussche. Hier
volgt zijn volledige tekst:
De oudste feestelijkheden in de archieven
vermeld, betreffende Roesbrugge-Haringe,
hadden plaats de 28 dec. 1518 (Saints Inno-

cents). Op die
dag gaven de
leden van de
“CONFRERIE
DU SAINT SACREMENT” een
feest der zotten,
een soort van parodie - zo mogelijk in de zin zoals
enige jaren voordien in Ieper opgevoerd werd.
Een persoon, een bijbelse figuur verbeeldend,
opgetakeld met een oude kapmantel en een
beschilderde lederen mijter op het hoofd, werd
in triomf naar Roesbrugge gebracht, waar hem
de erewijn aangeboden werd. Daarna volgde
de opvoering van een kluchtspel, op een theater in openlucht, opgericht bij de vismarkt.
(Waar was dat?)
Het jaar nadien werd een feest in dezelfde
aard vastgelegd op Tweede Paasdag, maar dat
mocht niet doorgaan, daar het verboden werd
door de baljuw.
De Confrères, daardoor ontgoocheld, besloten
zich te houden aan een dramatische opvoering. Het stuk lukte opperbest, dankzij het talent van de spelers. De “Gros Guillaume”, “Les
Turlupins” en “Les Jodelets” waren een groot
succes.
Van dan af waren de “Confrères du Saint Sacrement” acteurs geworden die een artistieke

groep vormden. Ze voerden van tijd tot tijd
stukken op die ze leenden aan gilden uit de omtrek, zoals: “DE PASSIE”, “DE VERRIJZENISSE”
enz.
Er is niets terug te vinden over de werking
van de gilde vanaf 1519 tot aan de regelmatige inrichting van de gilde in 1699. Pas dan
hadden zij vaste statuten. Doch het bleek bij
tussenpozen toch een soort republiek, zonder
reglementen of verordeningen. Deze toestand
dient ons niet te verwonderen, gezien de gebeurtenissen van die tijden; waarschijnlijk de
gewelddadigste uit onze nationale geschiedenis. Het schijnt dan ook heel natuurlijk dat de
Rhétorique de politieke omwentelingen van
die tijd onderging en geen vaste basis had.
Wij moeten daaraan toevoegen dat daardoor,
in die periode, veel archieven verloren gegaan
zijn. Alle opzoekingen hadden enkel als resultaat dat slechts enkele losse bladzijden, hier en
daar, teruggevonden werden bij oude families
van de gemeente, om ze te kunnen gebruiken,
om aldus het volgende te kunnen samenstellen.
MAART 1520 - Er werd door de notabelen
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van de gemeente besloten, dat er jaarlijks tenminste één vertoning gegeven zou worden op
Sacramentsdag, op kosten van de gemeente.
De uitdrukking “tenminste jaarlijks één opvoering” liet vermoeden dat er nog meer gegeven werden. Men had ongetwijfeld het
ontstaan van “de Confrèrie van het H. Sacrament” toegejuicht, gezien men besloten had
ze te steunen op kosten van de gemeente.
1554 - Men voerde een mysterie op, getiteld
“DE VERRIJZENISSE”, voor welke opvoering
de Confrères de toelating kregen een theater op te slaan op de grote brug (?). Daarvoor werd een subsidie toegestaan van 4
livres de gros. (een livre de gros = 10 fr 83)
De kamer van retorike van Belle, “Door de
Spade rycke”, kwam in groep deze vertoning
bijwonen.
1556 - Op de marktplaats “De Destructie van
Therouanen”.
1558 - Op 30 april (Meiavond) ”Het Spel van
den Heilighen Cruuce”.
1564
- Enkele confrères vergezellen de
“Victorinnen” van Poperinghe naar een
vertoning van de societeit “DE KERSAUWE” van Oudenaerde. (Daar men niet vermeldde waar de opvoering plaatsvond,
was dat ongetwijfeld in Oudenaerde zelf).
In het tweede deel van de 16de eeuw, t.t.z. in
het hevigste van de religieuze oorlog, was er
geen sprake van opvoeringen te geven. Nochtans is het te veronderstellen dat, op het einde
van deze periode, de spektakelzaal gebouwd
werd en ingericht in de Poperingestraat (nu Rubbrechtstraat) op dezelfde plaats van de zaal van
tegenwoordig. (“Nu” is natuurlijk het tijdstip
waarin E. Van den Bussche zijn boek schreef.)
1608 - April - “De Offrande van Abraham”
1621 - “Sint Jans Onthoofdinghe”
1622 - “’t Spel van Pharao”
1659 - De dag van de installatie van
de pastoor van Haringe, Pierre Charité, “Sint Jans Onthoofdinghe”
1670 - Dit jaar, de Chefs (Sorghers) van de
Confrèrie, adresseerden aan Lodewijk XIV een
verzoekschrift - in het Frans - teneinde een Karmelietenklooster te mogen oprichten voor de
Geestelijke Diensten. Dit document vermeldde
de namen van de volgende Chefs: Jacques
de Latre - Antoine Coppens - Pierre de Latre
- Joris Neut - P. Bruneel - Jean Baptiste Thoris
- P. Desenap - Guillaume van Bambeke - Jacques Roeus - Charles-Ignace Du Jardin (postmeester).
1676 - De Confrèrie deed een speelhof inrichten op het gehucht de “Molenwal”. De 2de oktober 1676 speelde men er “De Verraderij van
Fatiro”, geschreven door een zekere Top (?).
Het betrof waarschijnlijk Marino Falièro, doge
van Venetië beschuldigd van samenzwering tegen de republiek en die door de Raad van Tien

in 1355 tot de doodstraf veroordeeld werd.
1698 - September - Feest en opvoering te
Roesbrugge van “De Vier getijden”. Een podium opgericht aan de ingang van het Ackermanstraatje, later Engelenstraatje, gewoonlijk
genaamd Poortegat, diende als theater. Vier
schilden, op hout geschilderd, aan de vier zijden van het podium aangebracht, vermeldden
kluchtige verzen, die waarschijnlijk de samenstelling of de inhoud van het stuk inleidden.
Zonder echter een jaarspreuk te vormen, waren de hoofdletters in het rood geschilderd.
Het is als gevolg van deze feestelijkheid dat de
“Confrèrie van het H. Sacrament” het diploma
ontving, waarvan hierna sprake, van de kamer
van Retorika van Ieper.
CONFRERIE VAN HET H. SACRAMENT
wordt
REDERIJKERS DE TROOSTVERWACHTERS
De Hoofdkamer van Retorika “APHA EN OMEGA” van Ieper kwam op 19 februari 1699 bijeen
om te beraadslagen over de aanvraag van de
Hoofdman en Verdeler (setter) van de parochie
Rousbrugge-Haringhe, die verzochten tot het
oprichten in gezegde gemeente van een “ghilde
de rhétorique” onder de naam “TROOSTVERWACHTERS”.
De
aanvraag werd toegestaan met het volgende
reglement: “Voortaan neemt de confrèrie voor
blazoen: een lelie waaruit de afbeelding van
de H. Maagd met Kindje Jezus naar voorkomt,
rechts geflankeerd met de afbeelding van Sint
Joachim en links die van Sint Anna. Met bovenop het geheel de afbeelding van de H. Geest in
een wolk, omgeven met lichtstralen. Bovenaan
de zinspreuk “In Troost Ontfangen naer groot
Verlanghen”.
Dan volgt het reglement van achtentwintig artikels. 					
					
Wordt vervolgd.
Romain Depuydt				
° 20.11.1912, Stavele - † 08.03.2013, Poperinge

TEA-ROOM - EETHUIS - HOTEL**

“HET WETHUYS”
Watouplein 2 - 8978 Watou
Tel. 057 20 60 02 - www.wethuys.be

Openingsuren
van oktober tot juni:
dinsdag, woensdag en donderdag: 12 - 17 u.
vrijdag en zaterdag: 12 - 22 u.
zondag: 12 - 21 u.

VALENTIJNMENU
van 13.02.2014 tot en met 16.02.2014

Valantijnaperitief met hapjes
Q

Carpaccio van rund,
pesto van tuinkruiden en
snippers Watoukaas
of Scampi d’ Amore
Q

Côte à l’os (saus naar keuze)
of
Verliefde slibtongetjes met garnituur
Q

Cupido’s Tiramisu
of
Dame Blanche d’Amour
Menu met aperitief: € 40,00 p.p.
Met aperitief, wijnen, bieren én water:
€ 50,00 p.p.

Het Wethuys-team wenst u
een liefdevol jaar toe !
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JEUGDORKEST STAVELE
MUZIEKINITIATIE
Loopt je kleintje de hele dag zingend door
het huis? Of is hij/zij niet weg te krijgen van
de piano? Is het nog te vroeg om je kind in te
schrijven in de muziekschool? Dan heeft Jeugdorkest Stavele geweldig goed nieuws!
Kinderen die de muziek al op jonge leeftijd voelen kriebelen, kunnen bij ons terecht voor een
nieuwe cursus muziekinitiatie. Zingen, dansen,
muziek beluisteren, kleine slaginstrumentjes
bespelen, ... Niemand is te klein om muziek
te beleven! In deze gratis lessenreeks worden
de kinderen meegenomen op een muzische
reis. Ze maken spelenderwijs kennis met ritme,
melodie, klankkleur en de verschillende instrumenten. Een gedicht wordt een heuse compositie, dieren worden verklankt door instrumenten, muziekwerken veranderen in fantastische
schilderijen en plots barst een muzikaal onweer
los. Muziek is te gek! Vanuit de fantasie van
kinderen is alles mogelijk, en dat is ook het vertrekpunt van deze lessenreeks, die geleid wordt
door Silke Berteloot (muziekjuf) en Virginie Camerlynck (kleuterjuf).
Wij richten ons op kinderen uit het derde kleuter, eerste leerjaar of tweede leerjaar. Behoor
je niet tot deze doelgroep en ben je toch geïnteresseerd? Dan mag je ons altijd contacteren.
De lessenreeks bestaat uit 8 lessen van één uur,
en gaat van start op zaterdag 22 maart. De lessen lopen door tot 24 mei, maar in de Paasvakantie nemen we twee weekjes verlof. De les
start steeds om 10 uur in de voormiddag en
gaat door in de wijkafdeling van de Gemeentelijke Basisschool Spelenderwijs: IJzerstraat 6,
Stavele (Alveringem).
Hoe schrijf ik mijn kind in?
Door te mailen naar Silke: silkeberteloot@hotmail.com. Je hoeft niks te betalen aangezien
deze lessenreeks volledig gratis is. Na inschrijving krijgt u een mail ter bevestiging.

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

OORLOGSBOEKEN
Maurice Braet

Liever niet
hormonaal

Het leven van een geniesoldaat
tijdens WOI

Auteur: Ivan Adriaenssens
Maurice Braet hield tijdens de Eerste Wereldoorlog een fotoverslag bij van zijn leven
als vrijwillig geniesoldaat, uitgebreid geïllustreerd met bijzondere tekeningen en persoonlijke foto’s, brieven en postkaarten. Aan
de hand van zijn indrukwekkende en authentieke fotoboeken tijdens de oorlogsjaren en
dankzij verschillende getuigenissen reconstrueert Ivan Adriaenssens het leven van een
soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op 9 oktober 1914 meldden de broers Maurice en Joseph Braet zich aan als vrijwilliger
voor het Belgische leger. De broers vertrokken uit hun geboortestad Nieuwpoort, dat
onder Duits artillerievuur zou komen te liggen op het moment dat beiden in Frankrijk
hun militaire opleiding kregen.
De Braets waren aannemers van vader op
zoon en hun talenten werden al snel ingezet bij de genietroepen van kapitein Thys. Ze
stonden in voor het onderhoud en de uitbouw van bunkers, dug-outs en loopgraven,
terwijl Robert Thys, uitgerust met een van de
eerste draagbare camera’s, de vernietigingen en de werkzaamheden in de regio van
Nieuwpoort op de gevoelige plaat vastlegde.
Het trio zou de oorlog overleven en na de
oorlog begon Thys zijn talloze foto’s te ordenen en selecteren, en bracht ze onder in twee
dikke plakboeken die hij voorzag van tekst en
commentaar.
Ivan Adriaensens voorzag de foto’s en documenten van chronologische bindteksten en
zorgde waar nodig voor uitleg en duiding.
Met een schat aan nooit eerder gepubliceerd
beeldmateriaal en gedegen historische commentaar verstrekt dit boek een ingrijpende
kijk op wat het oorlogsgeweld gedurende
vier jaren in Nieuwpoort en omstreken aanrichtte.
Technische gegevens:
- ISBN: 9789020995961 (paperback)
- Verkoopprijs: € 19,99
- Formaat: 210 x 260
- Uitgave: Uitgeverij Lannoo

Krabbers - voetballers en wielrenners met
weinig talent - of andere knoeiers van allerlei
slag of stoot grijpen wel eens naar versterkende hormonale preparaten en hopen zo hun
slag te slaan. Maar vaak is dat een slag in het
water: ze houden het niet vol. Ze krabbelen
achteruit. Of worden er uitgebonjourd. Zelfs
een getalenteerde Lance!
Niet alle krabbers echter presteren slecht.
Hangt wel van de ijver en handigheid van de
bedienaar af. Als d’ handhave deugt kan het
tuintje, dankzij het krabbertje, er keurig gewied uitzien. Gek wel dat wij zo ’n krabbertje of schoffeltje een ‘houwtje’ noemen, alsof
we dat onkruid willen houden. Alle gekheid
op een stokje, maar weet je dat Engelstaligen
spreken van een ‘hoe’ - spreek uit: hoow - a
long-handled tool with a metal blade used for
removing or destroying weeds etc.
Zelfs zonder die kennis van het Engels wist
wijze Wilfried Laureys uit Stavele het raadvoorwerp correct te benoemen. Zat er misschien
ook al vaak mee op de knieën. Een paar knielappen zouden een mooie prijs kunnen zijn!

Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN DECEMBER 2013

Oorlogsslachtoffers
in het landschap

KAARTING KRISTEN VOLKSHUIS
20 deelnemers - 3 partijen:
Willy Vanhoucke
314 pt.
Wilfried Lermytte
299 pt.
0 partijen:
Irene Logghe
114 pt.
Paula Vandecasserie
128 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Lucienne Timperman
KAARTING KAREL DE BLAUWER
28 deelnemers - 3 partijen:
Michel Soulliaert
300 pt.
Willy Vanhoucke
272 pt.
Eugène Demuynck
231 pt.
Denise Vandenbussche
185 pt.
0 partijen:
Wilfried Decaesteker
175 pt.
Gratienne Vereype
209 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Thérèse Vercoutter
PETANQUE
13 december - 34 deelnemers
3 partijen: Ria Cappoen, Maria Debuysere,
Wilfried Decaesteker, Anna Decrock, Frieda Gunst,
Raymond Gyssels, Alice Indevuyst, Stefaan Storme,
Jozef Vanacker, Denise Vandenbussche en Ignace
Vandermarliere.
Eindklassement 2013 (60 partijen):
1. Wilfried Decaesteker
46 partijen/717 pt.
2. Jean-Pierre Lamote
39 partijen/686 pt.
3. Denise Vandenbussche
39 partijen/661 pt.
4. Eugène Demuynck
38 partijen/645 pt.
5. Willy Neudt
37 partijen/682 pt.
6. Anna Decrock
37 partijen/648 pt.
7. Alice Indevuyst
36 partijen/672 pt.
8. Romain Dequeker
35 partijen/643 pt.
9. Raymond Gyssels
35 partijen/637 pt.
10. Aimé Neyrinck
33 partijen/626 pt.
Kampioen bij de heren:
Wilfried Decaesteker 2de jaar op rij met 46 gewonnen wedstrijden voor Jean-Pierre Lamote (39)
en Eugène Demuynck (38)
Kampioene bij de dames:
Denise Vandenbussche (39 wedstrijden) voor
Anna Decrock (37) en Alice Indevuyst (36). Proficiat !
Volgende wedstrijden op 10 januari (start nieuw
kampioenschap), 24 januari en 14 februari 2014.
Iedereen van harte welkom.

Nu de generatie van 14-18 zo goed als uitgestorven is, wordt het landschap steeds vaker als
laatste getuige van de Groote Oorlog opgeroepen. In Alveringem voegen we daar nog een dimensie aan toe door slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog “structureel” in het landschap te
verankeren.
Tussen de kerk en de militaire begraafplaats
van Oeren in Alveringem zijn vijf herinneringsborden geplaatst. Op elk bord wordt het opmerkelijke verhaal verteld van een slachtoffer
van de Groote Oorlog die in Oeren begraven
ligt. Deze “bakentjes” in het landschap nodigen de mensen uit om - ook letterlijk - even
stil te staan bij de gevolgen van die vreselijke
oorlog.
Bovendien maken deze borden integraal deel
uit van het nieuwe kidspad “Marie’s Groote
Oorlog”. Aan de verhalen op het parcours van
deze boeiende doe- en belevingstocht is een
opdracht verbonden. Op deze manier worden
de kids op een “speelse” wijze geconfronteerd
met de harde realiteit van de oorlog. Deze vijf
borden vormen een harmonisch geheel met het
startbord van het kidspad, dat in de tuin van
het gemeentehuis Hof van Wyckhuize staat.
Tegelijk krijgen de passanten op deze borden
extra informatie aangeboden over interessant
(oorlogs)erfgoed uit Alveringem, zoals het
café De Leute, wijlen priester-dichter Seraphin
Dequidt en de Kwellemolen.
Meer info: Toerisme en Cultuur Alveringem,
toerisme.cultuur@alveringem.be - 058 28 88
83 - www.oorlogserfgoedalveringem.be.

Nieuw!
Toeristische brochure
Alveringem 2014
In onze nieuwe werffolder 2014 vind je heel
wat informatie omtrent de gemeentelijke bezienswaardigheden, de logies, cafés en restaurants. Ook informatie omtrent diverse activiteiten kan er teruggevonden worden.
De herdenking rond de Groote Oorlog komt
ook aan bod met een overzicht van militaire

begraafplaatsen, oorlogsmonumenten,… alsook enkele opvallende activiteiten die zullen
plaats vinden in 2014.
In het teken van 300 jaar grens (dat verlengd
werd) geeft de brochure ook een opsomming
van onze gemeentelijke grensbezienswaardigheden.
De werffolder is gratis beschikbaar vanaf vrijdag 10 januari bij de dienst Toerisme en Cultuur (Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem),
alsook bij het infopunt Openbare bibliotheek
(Dorp 1a, 8690 Alveringem).
Je kan de brochure ook downloaden via www.
uutgoeste.be of digitaal aanvragen via toerisme.cultuur@alveringem.be.
Meer informatie: Dienst Toerisme en Cultuur
Alveringem, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem - 058 28 88 81 - toerisme.cultuur@
alveringem.be.

100 JAAR
GELEDEN
Milde gevers
M. Hector Vandepitte, handelaar te Poperinghe, wiens zoon ook in werkelijken
dienst is, heeft aan het hulpkomiteit de som
van 5000 fr. gezonden om aan de gezinnen
der soldaten uit te deelen en in de verzorgingskosten der gekwetsten te voorzien.
De Heer Graaf en mevrouw de Gravin de
Brouchoven de Bergeyck, hebben in hun
prachtige kasteel “De Lovie” in twee zalen
18 bedden geplaatst om er gekwetsten van
den oorlog te verzorgen. De edele familie
zal zelf de gekwetsten de noodige zorgen
toedragen.
De burgerwacht
Die hier maar op papier bestond, zal nu
in werkelijken dienst treden en vanaf zaterdag of zondagnacht te Poperinghe in en
uit stad, de wacht houden. In onze burgerwacht zijn 130 ingeschrevenen en zonder
twijfel zullen er nog veel vrijwilligers bijkomen. M. Nestor Lahaye is bevelhebber
der burgerwacht.
De Poperinghenaar,
9 augustus 1914 - p. 2
www.historischekranten.be
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Van zoutziederij tot brouwerij (5)
Het Anker aan de Dode IJzer
De bieren van Pieter Feys-Vandevelde
(1883-1901)
• Ménage-bier - blond
• Forte brune de ménage
• Blonde de l’Yser
• Triple blonde
Flessen: de eerste flessen van Pieter Feys kwamen omstreeks 1894 op de markt: een model,
fles 75 cl met mechanische sluiting en stopsel
in porselein met opdruk: Brasserie de l’Ancre
- P. Feys - Rousbrugge (met boven P. Feys een
anker).
Bakken: plat model van 12 flessen van 75 cl en
plat model van 24 flessen van 33 cl. De bakken
werden gemaakt door het familiebedrijf Gantois uit Gent.

Bovenaan van links naar rechts: Albert, Suzanne, Cyriel Feys, Charles en Fernand.
Onderaan: Denise, Paul, Solange, Christiane, Louisa Callewaert, Genevière en Ignace.

De brouwerij, mouterij, azijnstokerij en zoutziederij “l’ Ancre” van Pieter Feys behaalde meerdere bronzen en gouden medailles:
• 1885 in Antwerpen voor “Forte Brune”.
• 1894 in Antwerpen en in Caïro, Egypte, een
gouden medaille voor “Blonde de L’Yser”.
• 1896 in Antwerpen, Amsterdam en één gouden medaille in Gent.

Cyrille Emille Feys- Callewaert
Cyrille Feys, geboren te Steenkerke op 27 juni
1870 als enige zoon in het gezin van Pieter Feys
en Louisa Vandevelde, trouwde te Assebroek
op 10 april 1901 met Louisa Julia Henrietta
Callewaert, geboren te St. Michiels bij Brugge
op 1 juni 1878 en dochter van de firma Charles
Callewaert (15)-De Raeve, olieklaarderij, bloemmolen, granen, zaden en vetten uit AssebroekBrugge.
Nog in datzelfde jaar liet de toen 65-jarige Pieter Feys de uitbating van de brouwerij over in
de handen van zijn zoon Cyrille.
Cyrille werd burgemeester van Beveren a.d.
IJzer van 1904 tot 1920 en daarna van 1933
tot 1941.
Uit het huwelijk van de brouwer Cyrille met
Louisa Callewaert werden er 13 kinderen geboren:
1. Paul Charles Pierre Feys, geboren te Beveren-Kalsijde op 26 maart 1902 en gehuwd
met Maria Delambre. Overleden te Brugge
op 15 januari 1980. Zonder nakomelingen.
2. Marie-Louise Feys, geboren te Beveren op
3 juni 1903 en er overleden op bijna zesjarige leeftijd, op 6 april 1909.

3. Suzanne Marie Feys, geboren te Beveren op
6 augustus 1904, gehuwd met magistraat
Roger Van Doorne (16) en na een pijnlijke en
kortstondige ziekte overleden te Kachtem
op 26 juni 1941(37 jaar).
4. Charles Feys, geboren te Beveren op 14 juni
1906. Hij trouwde te Geluwe met de dochter van de brouwerij “Belle Vue”, Jeanne
Vuylsteke. Na in het bezit te zijn van meer
dan 100 herbergen, kocht hij brouwerij
“Het Dambert” te Wervik aan de oostzijde
van de kerk, vroeger ook wel “Het Stadhuys” genoemd.
Hij had vier zonen van wie twee jezuïeten
en één Scheutist in Zaire. De jongste zoon,
Damien die de brouwerij zou verder zetten,
kwam door een ongeval in 1963 te Roeselare om het leven. Charles overleed op 28
december 1966.
5. Ignace Feys, geboren te Beveren op 17 augustus 1907 en gehuwd met Cécile Vandewalle. Hij overleed op 9 november 1969 en
had twee kinderen.
6. Fernand Edouard Camille Feys, geboren te
Beveren op 30 november 1908 en gehuwd
met Jeanne Depondt. Hij overleed te Roeselare op 4 maart 1988.
7. Albert Gabriël Feys, geboren te Beveren op
7 februari 1910,0 werd Jezuïet en overleed
te Jette op 5 mei 1994.
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8. Marie Angel Feys, geboren te Beveren op 7
februari 1911 en nog op dezelfde dag overleden.
9. Joseph Feys, geboren te Beveren op 1 april
1913 en nog op dezelfde dag overleden.
10. Geneviève Pauline Feys, geboren te Beveren op 5 april 1914 en gehuwd met Marcel
Holvoet. Zij overleed te Kortrijk in 2002.
11. Denise Feys, geboren te Parijs op 22 juli
1916. Zij trouwt met haar schoonbroer Roger Van Doorne. Zij overleed te Roeselare
op 30 mei 1970.
12. Solange Feys, geboren te Beveren op 23
juni 1918, gehuwd met dokter Hubert Vandenhoven. Zij had één dochter en overleed
op 25 november 1980.
13. Christiane Feys, geboren te Beveren op 8
april 1921, gehuwd met Jean Ponette. Zij
had drie kinderen.
De dochters kozen allen een partner buiten het
brouwersambacht. De zonen op één na, Albert,
bleven het brouwers-ideaal trouw. Charles
huwde met Jeanne Vuylsteke, een dochter uit
de brouwerij “Belle Vue” te Geluwe.
Wordt vervolgd.
R. Toussaint
Noten:
15. Charles Callewaert, geboren te Lichtervelde op 15 mei
1845 en overleden te Assebroek (Brugge) op 18 oktobert 1903 . Hij was gehuwd met Marie Mathilde De
Raeve, geboren te Staden op 18 december 1847 en
overleden te Brugge op 6 november 1933.
16. Roger Van Doorne hertrouwde later met zijn schoonzuster Denise Feys.

ANDY ROUSSEEUW

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

Handel in oude metalen
Gratis afhaling aan huis
Waaienburgseweg 26 - 8972 ROESBRUGGE - 0476 70 57 17

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer
dan 3000 huisgezinnen verspreid.
Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Interessante prijzen.

Inlichtingen: 057 30 03 79
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citroen.be

Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
Oj ’t nog nie wiste:

3,3 - 6,5 L/100 KM
85 - 150 G CO2/KM

4,6 - 7,1 L/100 KM
120 - 164 G CO2/KM

4,5 - 7,3 L/100 KM
117 - 169 G CO2/KM

CITROËN SALONCONDITIES: U KRIJGT DE BTW CADEAU
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be

Y

F

SUPERFINANCIERING: JKP 0% (2)

Y

IN JANUARI, GEEFT CITROËN U HET BEDRAG VAN DE BTW CADEAU.(1)
OPENDEURDAGEN T.E.M. 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN.

(1) Citroën geeft u een korting ter waarde van het bedrag van de BTW berekend op de catalogusprijs van kracht op 06/01/2014 voor elke nieuwe Citroën zonder opties (uitgezonderd voor de nieuwe CITROËN C4 Picasso, nieuwe Grand C4 Picasso, Business en

bedrijfsvoertuigen). Aanbieding geldig van 06/01/2014 t.e.m. 31/01/2014. (2) Representatief voorbeeld van het product Citroën Autofin met een duurtijd van 36 maanden aan een JKP van 0% voor een verkoopprijs
van 15.980€: voorschot van 4.794€, te financieren bedrag van 11.186€, 36 maandelijkse afbetalingen van 310,72€, totaal verschuldigd bedrag van 15.980€. Vaste debetrentevoet van 0%.
op afbetaling opgemaakt door Citroën Financial Services, merk van PSA Finance Belux N.V. (lener), Sterstraat 99, 1180 Brussel, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Aanbieding geldig van
01/01/2014 t.e.m. 31/01/2014 met een minimumvoorschot van 30% en een maximumduur van 36 maanden op alle nieuwe Citroën voertuigen (uitgezonderd CITROËN DS3, DS3 Cabrio, DS4, DS5 en bedrijfsvoertuigen) verkocht aan
Citroën Autofin is een voorstel van lening

particulieren. Adverteerder: Citroën Belux N.V. (invoerder), Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 - 1420 Braine-l’Alleud. Het Citroën Autofin EssentialDrive Pack bestaat uit een Citroën Autofin krediet en een EssentialDrive contract. Deze twee elementen kunnen
afzonderlijk ondertekend worden met gelijkaardige voorwaarden. Het EssentialDrive contract wordt onderschreven voor de duur van de lening en een jaarlijkse kilometerstand te bepalen door de klant. Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt het EssentialDrive
contract. Aanbiedingen niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

garage WATTEYNE

bvba

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

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

1. in possiesje zien = in verwachting
2. lange teeëns hen = lichtgeraakt zijn
3. ze pluk hen mi = er zijn handen vol mee hebben
4. anetooërteld zien = raar aangekleed zijn
5. ’t nie wegsteken = ervoor uitkomen
6. in ze gat ebeten zien = gefrustreerd zijn
7. overkomste hen = bezoek hebben
8. dubbel elet zien = kloek en zwaar gebouwd zijn
9. en oap scheiren = een flater begaan
10. nippende zien = niet veel schelen
11. ’n trot doeën = de weg afleggen van hier naar
daar
12. stoan blienken = beteuterd kijken
13. e trek geven = een mep geven
14. mi en ei op zitten = bang zijn
15. op ze neuze kieken = verweesd staan kijken
16. stikten kriegen = pijnscheuten krijgen
17. in ze sas zien = zich goed voelen
18. an de kap leggen mi = aan het ruziën zijn met
19. te stekken hen = bij de lurven hebben
20. e snaksje kriegen = een zotte inval hebben
Kiek si, ezooë zieë je ’t in siefers:
20 p.: Denecker St. & Keirsebilck H.
19 p.: Becuwe C., Becuwe M., Devaere O.,
17 p.: Dewaele A., Igodt L. & Steverlynck M.
18 p.: Goudezeune M. & Vandenbosch R.
A. Ku je ’t in ’t A.N. zetten?
1. schrooën
6.
2. brimmelen
7.
3. mieërelen
8.
4. vertriekelen
9.
5. schamateeëren
10.
B. En dit in ’t diealekt?
1. een blaar
2. een stoofpeer
3. flauw tafelbier
4. gebrek, schaarste
5. een fopspeen

benibbeld zien
roare viezjen hen
in rakke vollen
op ze pas kommen
etwot schaveeëlen

6. wortelstok v. e. boom
7. bakkebaarden
8. een voegijzer
9. omhulsel van koolzaad
10. soda

Goeëd peizen, gasten,
en antieden antwooërden o.u.b.
“Moa…” zuchtte ’t vromens heeële stilleges,
“ ’t meugt toen nieëten hoaperen!”
“Zj… zju…zjuuste!” zei ’n stoameroare.
Wim Sohier
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Menu

www.drukkerijschoonaert.be

Een mooie herinnering
aan mijn Eerste Communie

Axelle
9 mei 2013

www.drukkerijschoonaert.be

Eline en Brecht

Elke Timo

gaan trouwen

Communie

www.drukkerijschoonaert.be

&

Wij
t
rouwen

.2013
05.05

Herinnering aan
ons huwelijk

is
Meerastte hcommunie

05|05|2013 E e r s t e

Communie

Eline en Br
echt

www.drukkerijschoonaer

t.be

Huwelijk

Uitnodigingen - Misboekjes - Menu’s - Tafelkaartjes, …

Wij werken het graag voor u uit !!!

www.drukkerijschoonaert.be

Nieuwe collecties zijn binnen !!

ea
Tine & Tim

Zelf een ideetje ?
Creatie met foto’s ?

Breng uw foto’s binnen
(gewoon of digitaal).
We maken er
een leuk en origineel
communiekaartje van !!!
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EVENEMENTENKALENDER
n Munten -en Verzamelbeurs
Zondag 9 februari van 8 tot 12 uur
Op iedere 2de zondag van de maand gaat de
verzamelbeurs van Poperingana Numismatica Historia door in Het Pensionaat te Abele.
Niet alleen wie interesse heeft in oude munten, maar ook de verzamelaar van oude postkaarten, boeken, devotieprentjes, aardewerk,
en andere verzamelobjecten… kan terecht op
deze gezellige beurs. In de tombola ten voordele van de club worden deze keer, naar goede
gewoonte, terug meerdere waardevolle prijzen
verloot. De toegang is zoals altijd gratis.

ALVERINGEM
n VL@S - Vlaamse Actieve Senioren
- dinsdag 11 februari om 14.15 uur in
Gemeentezaal, Izenbergestraat 37 te Leisele:
“Mexico”, reisreportage door Frans Calcoen
uit Veurne.
- dinsdag 11 maart om 14.15 uur in ’t Ateljeetje, Kerkstraat 6B te Hoogstade: “Het ware
gelaat van sekten”, getuigenis door Marleen
Bossuyt uit Ingelmunster.
Toegang: telkens € 3,00. Iedereen welkom.
Info: Hugo Vlaemynck, tel. 058 29 83 61 hugo.vlaemynck@skynet.be
n Autobus naar zangfeest in Antwerpen
Zondag 16 maart
Op zondag 16 maart 2014 heeft al het 77ste
Vlaams Nationaal Zangfeest te Antwerpen
plaats. Weerom een geestdriftige en volksverbonden samenzang van jeugd- en volksliederen. Alle leeftijden komen aan bod onder
stimulans van koren en orkest, de jeugdmu-

ziekkapellen en dansgroepen in regie van Paul
Cordy.
Iedereen kan er meezingen want het stijlvolle
programmaboek met alle liedteksten en partituren wordt gratis aangeboden. Voor het volledig programma: www.zangfeest.org.
Vanuit de IJzerstreek en Westkust vertrekt de
autobus om 10 uur. Best nu al inschrijven met
aantal deelnemers: verleden jaar was de grote
bus in februari al volzet.
Info over ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) en voor folders met liedprogramma:
desmetj@hotmail.com - bertennest@skynet.be
of tel. 057 30 02 08.

reeds vele verbeteringen aan de H. Hartzaal
kunnen uitvoeren. Maar het comité is nog niet
aan het einde van hun Latijn. Daarom wordt
op zaterdag 8 en zondag 9 februari opnieuw
een warme hespmaaltijd ingericht.
Kaarten zullen door de leden persoonlijk aangeboden worden aan de prijs van € 15 voor
de volwassenen en € 8 voor de kinderen jonger dan 12 jaar (1 aperitief of consumptie inbegrepen). Steunkaarten aan € 5 zijn ook ter
beschikking. De maaltijd kan afgehaald of gratis thuisgebracht worden. Het comité is ervan
overtuigd dat iedereen deze oproep graag zal
beantwoorden en het garandeert u een lekker
maal.

BEVEREN
n Brigidakermis
De jaarlijkse novene ter ere van de H. Brigida
wordt in Beveren-aan-den-IJzer nog steeds in
ere gehouden. Het laatste weekend van januari wordt deze heilige herdacht en aanbeden
voor de koeplaag. Op maandag 27 januari is
er om 10 uur een plechtige hoogmis met zegening met haar relikwie. Op zaterdagavond 25
januari is er reeds voor de 19de keer om 20 uur
stipt de traditionele quizavond voor de verenigingen. Per groep van 4 à 6 personen wordt
er naar het hoogste schavotje getracht. Alle
verenigingen of familiegroepjes worden graag
uitgenodigd.
Om organisatorische redenen inschrijven vóór
23 januari bij Leo Lepee, tel 057 30 04 60 e-mail: leo.lepee@skynet.be.

ZONDAG 2 FEBRUARI 2014
Gezinsfeest voor alle Haringenaars
en familie met gezinsmis
en ontspanningsnamiddag
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014

n 13de Warme hespmaaltijd
Zaterdag 8 en zondag 9 februari
Dank zij de massale deelname van veel sympathisanten tijdens de afgelopen jaren aan
de warme hespmaaltijd, heeft het zaalcomité

Flor Barbry’s Volkstoneel
voor Frans-Vlaanderen met
“ ’t Kruis van ’n Coin Perdu”
Kaarten bestellen op 057 30 03 09

Coiffure

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 gratis
5 minuten
SPRAYTAN-EXPRESS!

bruin in slechts
met

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

cava & feestwijn

ABELE

057 30 04 20
0479 27 76 63
festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be
Bergenstraat 60, 8691 Beveren-IJzer
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EVENEMENTENKALENDER
KROMBEKE
n Volkstuin Krombeke
Vrijdag 7 februari om 19.30 uur
“Bol- en knolgewassen” door Paul Vandenberghe.
Vergaderingen in de kantine van de Hondenschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39 te
Krombeke.
Info: Rudi 0477 59 50 16 - Willem 0477 36 22
38 - www.volkstuin-krombeke.be.
n Nieuwjaarsduik met
Gezinsbond Krombeke
Zondag 9 februari om 9.00 uur
Gezinsactiviteit voor ouders en kinderen op
zondag 9 februari. We trekken naar Koksijde
- zwembad De Hoge Blekker - voor een frisse
duik.
Vertrek aan de Bampoele om 9 uur of afspraak
in Koksijde om 9.45 uur. Carpool vooraf af te
spreken! Einde voorzien in Koksijde om 11.30
uur.
We vragen dat de kinderen voor, tijdens en na
het zwemmen onder toezicht van hun ouders
blijven.
Prijs: € 2,00 p.p. Verzekering in het zwembad
inbegrepen - traject heen en terug niet.
Voor de liefhebbers, na het zwemmen gaan we
naar McDonalds om de hongerige maagjes te
vullen.
Info: Marjan Nouwynck, tel. 057 40 16 82 of
carre.krombeke@telenet.be.

POPERINGE
n Roofvogelwandeling
Zondag 19 januari om 13.30 uur
Het doel van dit opzet is het in kaart brengen

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

van de overwinterende dagroofvogels (buizerd, sperwer, torenvalk, blauwe kiekendief,
slechtvalk,..) om zo een beter inzicht te kunnen
krijgen van de overwinteringsgebieden en aantallen in Vlaanderen. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. We verzamelen om 13.30 uur
aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen (hoek Leeuwerikstraat en Canadaweg),
Poperinge. Gratis voor leden Natuurpunt, nietleden betalen € 1.
Info: Guido Quaghebeur, tel. 057 33 79 78 www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.
n Algemene vergadering Natuurpunt
Zaterdag 25 januari om 16.30 uur
Lokale Algemene Vergadering: aanvang om
16.30 uur, Jeugdcentrum De Kouter, Komstraat, Poperinge. Op het programma: stadswandeling met achteraf ‘wandelweetjesquiz’,
voorstelling van de werking van de afdeling, afsluiten met natje en droogje. Mogelijkheid tot
deelname hutsepotfestijn (20 uur) en streekbieren.
Inschrijven verplicht voor zowel algemene vergadering (gratis) als hutsepotfestijn (volw.: € 16
- kinderen tot 12 j.€ 8).
Inschrijven en info: Guido Quaghebeur, tel.
057 33 79 78 - www.natuurpunt-poperingevleteren.be.

PROVEN
n Yogasessies
Gezinsbond Proven
Ervaren lesgeefster Francoise Peeters uit Vleteren komt op vraag van de Gezinsbond Proven
yogasessies geven op maandagen 13, 20 en 27
januari en maandagen 10 en 24 februari telkens van 19.30 tot 20.45 uur.

Deze lessen vinden plaats in OC De Croone en
per les betaal je als lid € 5, niet-leden betalen
€ 6. Je bent vrijblijvend om één, enkele of alle
lessen te volgen.
Inschrijven kan telkens op deze respectievelijke
data vanaf 19.15 uur en de les start stipt om
19.30 uur.
Nog mee te nemen: een matje en een dekentje! Draag ook losse, gemakkelijke kledij.

ROESBRUGGE
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Dinsdag 21 januari om 19.30 u.: Feestelijke
jaaropener in De Levaard te Haringe
- Vrijdag 7 februari om 19.00 u.: ‘Verhaal over
de roos’ n.a.v. 100 jaar oorlog door Congé
Payé in De Strooyen Hen, Sint-Jan-ter-Biezen
- Zondag 16 februari: Valentijnsontbijtpakket
- Donderdag 20 februari om 13.30 u.:
Kookdemo ‘Eenvoudige taarten’ in OC Karel
de Blauwer
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 10 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Maandag 13 januari: Kampioenenviering activiteiten 2013
- Vrijdag 17 januari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 januari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 januari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 6 februari om 14.00 u.: Crea
- Vrijdag 14 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

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

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be
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- Vrijdag 21 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Dinsdag 25 februari om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 februari: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
n Gezinsbond
Roesbrugge-Haringe-Beveren
Zondag 19 januari om 11 uur
Jaarlijkse vergadering voor alle leden van de
Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren op
zondag 19 januari om 11 uur in OC Karel de
Blauwer. Het jaarprogramma wordt voorgesteld en een hapje en drankje staan klaar. Er
wordt gezorgd voor muzikale ondersteuning
van plaatselijke muzikanten.
n Femma Roesbrugge-Haringe
Amigurumi’s haken
Femma Roesbrugge-Haringe nodigt je van harte uit voor de lessenreeks ‘Amigurumi’s haken’,
cursus van 3 x 3 uur.
Kasper de krokodil, Gerrit de gier, Herman de
kalkoen, Fred en Rita het rupsenkoppel, de
rondzwemmende visjes en minislakjes stelen
de show!
Beestachtig leuk haken voor beginnende en
gevorderde haaksters met deze Japanse haaktechniek. De kleine knuffeldiertjes zijn onweerstaanbaar, van mini tot maxi, je haakt ze beslist
allemaal! Leuk om te maken en nog leuker om
te geven. Alle haakliefhebbers vinden hun gading, het wordt een echte beestenboel! In de
eerste les haken we samen een olifantje waarin
alle technieken verwerkt zitten. De deelnemers
moeten dan ook hun keuze maken wat ze de
volgende lessen graag zouden maken. Door
de deelnemers mee te brengen: een bolletje
katoen (type Catania) voor het haken van een

olifantje (verkrijgbaar bij Veritas), haaknaald nr.
3 + eventueel 2 oogjes (kraaltjes, rocailles ...),
klein sluitspeldje, schaar en een maasnaald.
Willen jullie mee komen haken? Noteer dan
woensdag 29 januari, 5 en 12 februari telkens
om 19.30 uur in jullie agenda. Geef ons zo vlug
mogelijk een seintje.
De lessen gaan door in OC Karel de Blauwer,
Prof O. Rubbrechtstraat 97 A te Roesbrugge.
Prijs: € 30 voor 3 lessen - met Femmapas: € 18.
Informatie en inschrijven: Marleen Deschuytter - marleen.deschuytter@telenet.be - 0472
57 36 50.
n Filmavond ‘La vache et le Prisonnier’
Vrijdag 31 januari om 19.45 uur
Het ‘Verbroederingscomité Saint-Victor-deButhon’ vertoont de film ‘La Vache et le Prisonnier’ (de Koe en de Krijgsgevangene), een Franse klassieker met Fernandel in de hoofdrol. Hij
vertolkt de rol van Charles Bailly die probeert
te ontsnappen uit Duitsland. Hij wil Frankrijk
bereiken en zo reist hij door Duitsland met zijn
koe Marguerite. Allerlei komische passages
kleuren de film. En met zijn bekende glimlach
neemt hij iedereen in het ootje. Vooraf worden
nog wat sfeerbeelden getoond van de eerste
uitwisseling tussen onze Basisschool ‘De Krekel’ en de schoolgemeenschap van Saint-Victor-Champrond. Iedereen van harte welkom.
Er is ook een koekjesverkoop t.v.v. de volgende
uitwisseling.
Toegang: voorverkoop € 4 - aan de deur € 5
- kinderen tot 12 jaar € 2. Kaarten o.a. te verkrijgen bij Bart Recour (0478 31 98 38), Roger
Benauwt (057 30 01 88), Geert Six (op school),
Christen Volkshuis (057 30 03 22) en de leden
van het Verbroederingscomité.

DAKWERKEN

n 10de Ruilbeurs champagnecapsules
Zaterdag 15 februari
van 13.30 tot 18.00 uur
Om het nieuwe jaar goed in te zetten knalden
weer talrijke flessen bubbels. Al eens gelet op
de capsule of de ‘Plaque de Muselet’ bovenop
de kurk? Dit is een mooi verzamelobject geworden en het verzamelen ervan werd een
ware hype… Eenmaal gestart, dan is omruilen
met vrienden en verzamelaars op ruilbeurzen
de beste tactiek om verder te gaan. Daarnaast is de nieuwe catalogus een praktische
handleiding met een alfabetisch overzicht van
de champagnehuizen en hun capsules. Er komen nieuwe reeksen over de Champagne, het
werk in de wijngaard en de kelder, over dieren, bloemen, historische figuren, kortom een
diversiteit aan onderwerpen. Verschillende verenigingen, sportclubs en restaurants brengen
hun eigen capsule(s) op de markt. Zo werden
er reeds heel veel ‘Belgische capsules’, soms
in beperkte oplage, uitgegeven. Verzamelaars,
ook de starters en alle sympathisanten, FrancoBelge heet u hartelijk welkom op hun 10de
ruilnamiddag. Wij helpen je graag bij de uitbouw van een verzameling, wij geven er inlichtingen, je mag er ruilen en je kunt er eventueel
materiaal aanschaffen.
Info: Roger Benauwt (r.benauwt@telenet.be 057 30 01 88) of Luc Pattyn (pattynluc@telenet.be - 057 33 82 44).

SINT-SIXTUS
n 3-daagse boter- of kaaskaarting
Driedaagse kaarting voor een pakje boter of
een stuk kaas t.v.v. de leerlingen van de SintSixtusschool op vrijdag 17 januari vanaf 19 uur,
zaterdag 18 januari vanaf 18.30 uur en op zondagvoormiddag 19 januari vanaf 10 uur.
Inleg: € 1,25 of € 5 voor 4 kaarten.
Manillen - maat naar keuze - gewone voorwaarden. Eénmaal aanblijven = 1 pakje boter
of 1 stuk kaas. Er is ook een reuzentombola en
kinderspeelhoek voorzien. Voor de hongerigen
hebben we een lekkere croque-monsieur.

Publiciteit
voor de streek ?

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

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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Doe-het-zelf & Drankcenter

DEVOS

Nog open tot en met 29 maart

TOTALE UITVERKOOP VAN DOE-HET-ZELF

vanaf 17 januari 2014 van -50% tot -70%

IJzerwerk • tuingereedschap • Gallagher-weideafsluiting • Bekaert-afsluiting • verf • elektriciteit •
geschaafd hout • huishouden • poetsgerief • HG-producten

TAL VAN PROMOTIES OP DRANK

Geschenkverpakking • champagne • aperitief • sterke dranken • speciale bieren

Courante dranken beschikbaar tot 29 maart

met leeggoed kan je achteraf nog terecht bij Devos bvba op vrijdag van 14 tot 17 uur
Openingsuren:
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 14.00 - 18.00 u.
zaterdag: 9.00 - 12.00 u. & 14.00 - 17.00 u.
Gesloten op zondag en maandag

Couthoflaan 7b
8972 PROVEN
Tel. 057 30 11 47

in ’T ROZENHOF
Gasthof ’t Rozenhof wenst iedereen een gezond en spetterend 2014 toe !
Zin om gezellig te tafelen en te genieten van onze maandsuggestie?
Varkenswangetjes met stoofpotje van wintergroenten
Dubbel côte à l’os met sausje naar keuze
Gegrilde zalm met prei en mosterdsausje
Of liever een heerlijk kopje koffie of biertje met een versgebakken wafel of pannenkoek?
Kom dan langs tijdens de namiddag tussen 14 en 17 uur.
Wij serveren ook een dagmenu voor € 11,00 (soep, hoofdgerecht, koffie of dessert)
op maandag-, dinsdag, vrijdag- en zaterdagmiddag!
Misschien tot binnenkort ! Dieter, Carmen, Emma en Louis
Openingsuren: ma - di:
wo - do:
vr - za:
zo:

11.45 - 17.00 u.
gesloten
11.45 - 22.00 u.
11.30 - 20.00 u.

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof_proven.be
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ENERGIEZUINIG
ENERGIEZUINIG
BOUWEN
BOUWEN
EN WONEN
EN WONEN

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

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 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

+ nu promotie in de voorjaarsbloembollen !
+ primula’s komen nu volop in bloei
+ slaplantjes voor in de serre of broeibak
+ vanaf eind januari: verschillende rassen plantaardappelen, plantajuin en sjalot,
bloembollen van zomerbloeiers
+ aanplanting van vaste planten, sierheesters, sierbomen, fruitbomen, klein fruit,
haagplanten, aardbeiplanten
+ groot assortiment groente- en bloemenzaden
+ meststoffen voor groentetuin, siertuin of solitaire planten
+ klantenkaart geldig op al uw aankopen

MAART +
APRIL + MEI:
ELKE ZONDAG OPEN
van 9 tot 18.30 u.

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

Bredero?
Gerbrand Bredero, ° 16.03.1585, was de
3de van de 12 kinderen van Adriaen Cornelisz. Bredero en Marry Gerbrandsdr.
De naam Bredero is afkomstig van een uithangbord of gevelsteen met de beeltenis
van de geuzenjonker Hendrik van Brederode (1531-1568), vereerd om zijn optreden
bij het Verbond der Edelen en bij de aanbieding van het zogenaamde smeekschrift.
Over Bredero is weinig bekend. Wel dat hij
met zijn ouders in Amsterdam in de Nes
woonde en voor kunstschilder studeerde.
Hij begon al vroeg te schrijven en werd lid
van de rederijkerskamer D’Eglentier. Na
een tijdje wilde hij meer bewegingsvrijheid
en richtte met Pieter Hooft en Samuel Coster een nieuwe toneelvereniging op: De
Nederduytsche Academie.
Bredero trok zich minder van allerlei conventies aan dan deftiger tijdgenoten als
Vondel en Hooft. Dat maakt hem voor
mensen uit de twintigste eeuw, leesbaarder: hij schreef niet in hoogdravende taal
en met een Latijnse zinsbouw over mythische en bijbelse thema’s, maar in het
plat Amsterdams over het leven op straat.
Bredero blijft de meest moderne onder de
zeventiende-eeuwse dichters en schrijvers.
Naar “ ’t Kan verkeren”, Bredero’s lijfspreuk, werd de zin “ ’t Kan verkeren, zei
Bredero” overbekend.
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 12 februari 2014.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
woensdag 5 februari 2014.

VERZEKERINGS- & ZAKENKANTOOR

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

Power+ pellets din plus

• Gemaakt van zuiver dennenhout, zonder lijmen of bindmiddelen
• Zeer weinig stof tot geen stof in de zakken (hard geperst)
• Weinig asresten en mooie verbranding
• DIN plus kwaliteit

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

GESPECIALISEERD IN:
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
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 17 januari
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 21 februari
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 januari
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 25 februari
puntenkaarting “OKRA”

MENSEN VAN BIJ ONS
De Heer André Vandevoorde, echtgenoot van
Maria Desodt († 1997), werd geboren te Roesbrugge-Haringe op 3 april 1932 en overleed in
Residentie ‘De Golf’ te Anderlecht op 19 december 2014. De begrafenis had plaats op vrijdag 27 december te Roosdaal-Strijtem.
Hij had drie kinderen (Chantal, Marie-Paule en
Didier), 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Hij was de zoon van Firmin Vandevoorde en
Elza Braem van ’t Haandekot te Haringe en de
broer van Achiel (†), Godelieve (†), Lucienne,
Lucien en Willy.

Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 8 februari
smijting voor de leden
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 6 februari
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

• vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 16 januari
donderdag 20 februari

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 25 januari
zaterdag 22 februari

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij Schoonaert

Beauty

&

wellness

BURGERLIJKE STAND
OVERLIJDENS

Proven
• Margaretha Jonckiere, overl. 21 december,
103 j., wed. v. Andreas Struye
• Martin Devos, overl. 9 januari, 79 j.
Watou
• Michel Ruckebush, overl. 29 november, 88 j.,
echtg. v. Christiane Bonduelle
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

TIP !
Kleurenanalyse:
met welke kleuren
ben ik het mooist
voor make-up en kledij?
€ 60 (incl. kleurenpasje)
Erkende pedicure
bij uw mutualiteit

Drukkerij Schoonaert

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

Hotstonemassage
Chinese relaxatie
Permanente make-up
Parfumerie
Make-up
Kleurconsulente
Definitieve ontharing
Infraroodcabine
Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be
Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Taaltap 130
Ja, zit er maar mee opgezadeld, met een onwelluidende of onsympathieke naam! Zoals meneer Adolf Str… Liet dan ook
zijn naam veranderen, en ‘Adolf’ door ‘Maurice’ vervangen.
“Triviale, ‘bruine’ mop!” Inderdaad. Maar “Ieder nadeel heb z’n
voordeel” orakelt Johan Cruyff. En luidde Gerbrand Bredero’s lijfspreuk niet: “’t Kan verkeren.” Terecht! Wat oorspronkelijk onheus
klinkt, kan soms een positieve gevoelswaarde krijgen.
Zoals een scheld- of spotnaam. Die kun je tot een geuzennaam,
tot een erenaam ombuigen. Het historische voorbeeld aan de basis van ‘geuzennaam’ is het woord ‘geus’, van het Franse woord
gueux, “bedelaar”. Met N’ayez pas peur Madame, ce ne sont
que des gueux (“Wees niet bang mevrouw, het zijn maar bedelaars”) duidde Charles de Berlaymont, adviseur van Margaretha
van Parma, in 1566 de lage edelen aan die bij de landvoogdes
het “Smeekschrift der edelen” aanboden. ‘Bedelaar, clochard’,
voorwaar geen erenaam! Maar bij een heildronk drie dagen later
toostte een van die edelen, Hendrik van Brederode, tijdens een
feestmaal toch aldus: J’ai bu à la santé des Gueux! Vive le Gueux!
(“Ik heb op de gezondheid van de bedelaars gedronken! Leve
de bedelaar!”) Het gewone volk vernederlandste dit woord tot
“geus”.
Het typeert een geuzennaam dat ze door velen binnen de groep
aanvaard wordt - men noemt zichzelf zo! - terwijl deze oorspronkelijk door anderen als scheld- of spotnaam gebruikt werd.
Bekende hedendaagse voorbeelden van geuzennamen zijn ‘flikker’ door Nederlandse homomannen, en ‘nigger’ of ‘nigga’ door
Afro-Amerikaanse jongeren. Dat blanken een woord als nigger
nog altijd als scheldwoord gebruiken en Afro-Amerikanen het ook
zo aanvoelen, doet dus geen afbreuk aan de geuzennaam. Deze
dubbele moraal (binnen en buiten de groep) kan voor anderen
verwarrend zijn, getuige de discussie over ‘negerzoen’- in ’t heerlijk Westhoeks ‘negerinnetette’ - dat preutse zielen en politiek correcten aanstootgevend of denigrerend vonden.
Eerdere benamingen met ‘neger’ werden al gewijzigd, omdat zulke aanduidingen in sommige talen als discriminerend of racistisch
ervaren kunnen worden. Duitse Negerküsse werden Schokoküsse
of Schaumküsse, Franse Têtes de nègre werden Bisous de Mousse,
Engelse Negro kisses werden Angel Kisses en Finse Neekerin suukot werd Brunberg suukot. In het Nederlands werden het kleurloze
“Buys Zoenen”. Weinig sexy voor een Westhoeker!
Een frivooltje minder. Onnodig! Want, zoals al gezegd, ’t kan verkeren. Een oorspronkelijke neerbuigende betekenis kan vergeten
raken, zoals dat ook met geus gebeurd is. Enkele voorbeelden:
• impressionisme: geuzennaam uit 1874, afgeleid van de titel van
een werk van Monet: “Impression le soleil levant”. De impressionisten noemden zichzelf “illuministen” en hebben de scheldnaam impressionisten later als geuzennaam aangenomen.
• smartlap: oorspronkelijk neerbuigende benaming voor het
levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied
waarin een larmoyante geschiedenis verteld wordt.
• Een woord dat eerst neutraal was, daarna een ongunstige betekenis kreeg en weer later (in radicale kringen) als geuzennaam aangenomen werd, is flamingant, een aanhanger van de
Vlaamse Beweging.
• yankee: waarschijnlijk van oorsprong de scheldnaam die de
Britse kolonisten gaven aan de inwoners van de Nederlandse
kolonie Nieuw-Nederland.
Ontstaan uit de Nederlandse naam Jan-Kees? Uit Jan-Kaas, een
benaming die sloeg op het feit dat de Nederlandse kolonisten
bekendstonden om hun kaas? Of uit Janneke, de verkleinvorm
van Jan.
Later werd Yankee een spottende bijnaam voor de inwoners
van de staat New York en het aangrenzende New England. Tegenwoordig gebruiken de New Yorkers en New Englanders het
woord “yankee” als een geuzennaam.
‘Allochtonen’ en andere woorden die sommigen onwelgevallig
zijn, moeten verdwijnen. En dan maar janken dat onze regionale talen verschralen en hun eigenheid verliezen. Dat alles koekoekéénzang wordt. Eigen schuld, … of niet?
Wim Sohier
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Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij Schoonaert

Drukkerij Schoonaert

Wij aanvaarden ecocheques

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

Da j’ ossan menschen hed die achterlopen. En da je nie
zoe moeten verschieten dan z’ oek te loate goan kommen op ’t Last Oordeel. Pakt nu Alidoor Oremus van de
Clachore in Lesel. ’n Dienen lopt oek ossan een ende
achter, nie ollene in tied, moar oek in ze maniere van
leven.
Achter de prochieschole werkt Alidoor op d’ hofsteej van
Lebleu, tusschen Killem Lende en ‘n Hoazepoel. Boer
Lebleu is toamelik kontent van Dortje. Da’s ‘n fiensten en
’n rapstn nie, moar e doet ossan vors en… vroagt nooit
gin opslag. Nu Lebleu is oek gin hoastigoard en gin zereloper. En nog vele miender een wegsmieter. Da makt dan
die twee overeenkommen lik twi zielen in een kloefe.
Op een nuchtend in de Doenker Zes Weken moe Dortje
bolloards kappen an ’t varrige bie Lebleus “Vuuf Gemeten Weeë”. ’t Is koed dan d’ hoends greinzen. En ol
is Dortje eklid lik e rauwen andjoen en droagt ‘n welsteren handschoenen, ogliek tienkelen z’n handen van
de koede. Ja vint, hoedt doamei moa j’n hommes vaste
en avveseert moa! “Moen ‘k ik oek ezó me poppelieren
kappen thuus? ‘k Goan nooit edoan hen!” zucht Dortje.
”En ‘k zien nu ol ekuld van de rematiezen!”
At ’n ‘s noavonds moe en versleten thuuskomt, zegt ’n
tegen ze vromens: “Zulma, wuk zoe je d’ervan peizen
mosten ‘k ik een ketenzoage kopen, eeën mi nafte?
‘k Horen doamei ossan boffen. Dat dat zo zere werkt.
‘k Zoen rapper avveseren mi nuze bomen snoeien en
‘k zoen toen meer tied hen voe stoofhoet te kappen voe
je.”
“Da moe je gie weten,” zegt Zulma zoender stoppen van
koesen te stoppen, “da’s joen pottiekel. Moar hoevele
kost zuk een kalut? ’t Geld groeit oek nie op nuzen rik.
Nie da je nie meugt, moa ja…”
Dortje peist, herpeist en patriekt een poar weken, telt en
hertelt voe de twientigste keeë ’t geld in nulder spoarkoese en trekt ‘t op noa de Minipri in Overgem. “’t Is
vor e ketenzoage!” “Wuvver had j’ ewild, menere? Had
j’ etwot op ’t oge?” “Eeën die goeëd sniedt!” “Pakt
toen een blauwe Bosch. Wel een bitje diere moa sniedt
lik e mes deur de butter. Op ééën dag snoei je zeker
twientig, dertieg bolloards.”
Da klienkt lik kerremesmuziek in Dortjes oren. Ollene
joamer dat da stik aloam zo diere is. En dat er gin Euro
of kut van de pries.
’t Weekend d’rop goat Dortje an de slag thuus. ’n Zoaterdagoavond hed ’n nog moa drie bolloards oentkruund.
’n Zundag stoat ‘n te vuven op, schiet subiet an ’t werk
moa ’s noavonds hed ’n d’er were moa drie kunnen kortvlerken.
“Z’ hen me bie de buk edoan!” grolt Dortje en ‘t weekend d’rop stoat ’n mi z’n hoar rechte in ’n Minipri. “Die
ketenzoage, ze sneeëd lik deur de butter, zei je gieder.
Joas!! Zes bomen hen ke kunnen doen. In twi doagen
tied! Dat kunnen ke mi m’n hommes oek!”
“Moar alli zeg, olleman boft ermei. Gebruuk je z’ op de
juuste maniere?” vroagt ’n verkoper. E nimt de zoage
uut Dortjes handen, bekiekt ze, voelt an ’n sneej en trekt
een anzichte. ”Sniedt nie, enni,” zegt Dortje, “Ersatz!”
De vint bleksemt mi z’n ogen moa gift gin kik. Moar
ommekeeë, mi ééën vradschen snak trekt ‘n Dortjes machine in gang.
Hadde ‘n dunder evollen…! Dortje verschiet dat ’n hutst
en wupt biekan uut ze kallesong. “Moe ze hele an de
koente, joas? Noois miek me machine zuk e nondedjuuws leven an ‘k er ik mei zoagde!” “Mei… fikkelde!!”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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GESCHIEDBOEK (10)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
GEMEENTESCHOOL

OORLOG

1869. - De gemeenteschool te Haringhe is gebouwd in de jaren
1867. Zij heeft gekost.
1° Koop van den grond
aan het bureel van weldaad
2.500.00
2° Bouwing door Benoit Derache en
Edouard Masson,
19.893.83
Tezamen 22.393.83
Deze kosten zijn betaald :
Bij middel van toelagen
12.650.00
Uit de gemeente-middelen
9.743.83
22.393.83

1870. - Gedurende den oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, komen een aantal Fransche familiën en soldaten te Rousbrugge en in de omliggende gemeenten verblijven.

___

___
ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE
1870. - M. Justin-Hendrik-Edouard Blaere, geboren te Alveringhem, den 17n Augustus 1847, wordt onderpastoor te Rousbrugge, den 24n September 1870; hij gaat in dezelfde hoedanigheid naar Sweveghem in 1873.
___

GEMEENTEKIEZING
1869. - Den 28n October 1869, kiezing van 4 leden.
Getal stemmers: 153.
Bekomen:
Desaegher Antoine, landbouwer, Haringhe,
Delanote Franciscus, landbouwer, Haringhe,
Desmedt Alexander, rentenier, Rousbrugge,
Coene Louis, landbouwer, Haringhe,

VORST

102 st.
102 st.
100 st.
98 st.

1874. - Den vrijdag, 3n December 1871, van 8 uur ’s morgens,
bij een zuiderwind en fijnen sneeuw, neemt de koude schrikkelijk toe. Nooit heeft men den thermometer zoo laag gezien.
Veel wijngaarden en fruitboomen zijn in eenige uren vervrozen.
___

___
STEENWEG NAAR WATOU
PASTOOR TE ROUSBRUGGE
1870. - M. Eduardus-Franciscus Huys, geboren te Gheluwe,
den 25n October 1822, professor van zedelijke godgeleerdheid
in ’t Seminarie te Brugge, wordt, den 26n Augustus 1870, als
pastoor dezer parochie benoemd. De inhuldiging geschiedt den
7n September. De straten en de kerk zijn luisterlijk versierd. De
plechtigheid wordt voorgezeten door M. Vandaele, deken van
Poperinghe. De getuigen zijn Mgr. Boone, huisprelaat van Z. H.
en M. de Kannunik De Brabander, bestuurder van ’t Seminarie.
Later is M. Huys, pastoor van St. Bertinus, deken te Poperinghe
benoemd, waar hij sterft, den 31n Maart 1884.

1871. - De steenweg van Rousbrugge naar Watou tot aan den
keiweg naar Proven lang 5,374 meter is gemaakt door M. Tacquenier van Lessen, gedurende 1869-1870-1871. Hij heeft gekost:
1° Aankoop van de grondboomen
fr. 28,179 87
2° Duikers enz. volgens overeenkomst
3,699 37
3° Kosten, belooningen, enz.
2,362 84
4° Aannemingsprijs en bijwerken
153,402 24
Te zamen
187,644 43

De gemeente heeft betaald:
1° Bij middel eener leening bij
het gemeente-crediet
fr. 48,073 33
2° Idem bij bijzonderen
86,800 00
3° met hare eigene middelen
35,761 92
Tezamen
162,635 25
Zij heeft wederom ontvangen:
De toelage van den Staat
fr. 59,736 97
68 titels van 500 fr. der provincieleening
47 fr. %
34,000 00
Van de Provincie
25,736 97
De gemeente Watou heeft betaald
9,000 00
Blijft voor de gemeente
59,170 38
Gelijk bedrag als boven 187,644 32
___
LINDESTRAAT
1871. - Het leggen van den steenweg naar Watou, evenals het
geschiedde met de Crombekestraat, nam zijn uitgangspunt aan
den Staatssteenweg loopende naar Yperen. Hierdoor kwamen al
de steenen vrij der oude besteening bestaande tot buiten ’t dorp.
Deze kasseien zijn gebruikt om de Lindestraat te beleggen tot
aan de woning van Louis Neudt, op een lengte van ongeveer
300 meter.
___
SPOORWEG NAAR BERGEN
1872. - In ’t jaar 1872, komt een ontwerp tot stand voor ’t leggen van een spoorweg tusschen Poperinghe en Bergen.
De lijn zou loopen van Poperinghe statie, naar Watou, gehucht
St Jan ter Biezen, Proven, gehucht de Blokke, Rousbrugge, gehucht Molenwal, Hondschoote Killem, Warhem en Bergen statie.
De aanvraag wordt gedaan aan de Fransche en aan de Belgische
Regeering. Ongelukkiglijk wordt er geen gevolg aan gegeven uit
reden van den val van M. Phillippart.
___
GEMEENTEKIEZING
1872. - In Juli. Kiezing voor 9 leden.
Getal stemmen: 172

Bekomen:
Leys-Waels Seraphin, landbouwer,
Desmedt Alexander, rentenier
Desaegher Antoine, rentenier
Vanden Berghe Désiré, brouwer,
Delanote-Butaye, landbouwer,
Woutters Jean-Bte, winkelier,
Coene-Claereboudt, landbouwer,
Leroy Arsène,
Peel Honoré, koopman,
Boucry Frederik, goudsmid,

140 st.
139 st.
136 st.
136 st.
136 st.
136 st.
136 st.
134 st.
115 st.
52 st.

___
STORMWIND
1872. - Den 12n Juni 1872, ’s namiddags, komt een hevige
stormwind met donder en regen. Vele boomen worden gescheurd, gebroken of ontworteld.
De “Brouckmolen” te Beveren, behoorende aan Seraphin
George, wordt van zijn steenen geworpen en ter aarde geveld.
De honderd jarige notelaar vóór de wagenmakerij Dehouck, op
het gehucht de Molenwal, wordt door den storm uitgeroeid.
___
KLOOSTER
1872. - Het pensionnaat of kostschool voor meisjes te Rousbrugge, is alhier ingericht den 24n September 1872, door de Zusters
van O. L. V. van Namen, onder ’t bestuur van Jufvrouw Coralie
Lauwers, overste, geboren te Thourout den 18n Juni 1842.
___
ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE
1873. - M. Leo Karel Affenaar, geboren te Meenen, den 21n
Augustus 1847, is onderpastoor benoemd den 3n Januari 1873;
hij vertrekt naar Meulebeke in 1877.
___
BEZOEK VAN
DEN HEER ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIS
1873. - Den Zondag, 11n Juni 1873, doet Ridder Ruzette, in
zijn hoedanigheid van Arrondissementscommissaris, zijn blijde
intrede binnen de gemeente. Hij ontvangt een geestdriftig ont-
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haal. Te dier gelegenheid geeft de gemeente een festival met de
medehulp der muziek-maatschappij. Veertien maatschappijen
nemen er aan deel.
___

1877. - Februari. - M. Renatus-Fidelis Dekervel, te Poperinghe
geboren, den 16n November 1849, gewezen hulppriester te Locre, is onderpastoor benoemd te Rousbrugge, den 14n Februari
1877, en sterft aldaar den 29n Juli 1902.
___

PASTOOR
1874. - Den 27n December 1873, is de heer Pieter-Joannes
Vanden Boogaerde, geboren te Meulebeke, den 30n September
1821, komende van Oostduinkerke, als pastoor ingekomen in
vervanging van M. Huys, die deken van Poperinghe benoemd is.
Hij geeft zijn ontslag den 28n October 1877 en sterft te Kwadendamme (Bisdom van Haarlem) den 2n December 1890.
___

PASTOOR TE HARINGHE
1877. - Den 23n Mei 1877, is de heer Richard Vanhollebeke,
geboren te Rousselare, den 14n October 1832, onderpastoor te
Cortemarck, als pastoor van Haringhe benoemd in vervanging
van M. Pieter Delye. Deze was overleden den 16n Mei 1877, in
den ouderdom van 78 jaar. M. Vanholleke wordt verplaatst naar
Bavichove in 1892 en overlijdt den 19n Maart 1897.
___

YZER
1874. - De laatste sectie der verbeteringswerken aan den Yzer is
voltrokken in ’t jaar 1874. Deze werken zijn aangenomen door
Sieur Vermeersch, herbergier te Oudecapelle, onder toezicht van
Mr Pilment, conducteur van bruggen en wegen, te Veurne.
___
KOORNWINDMOLEN
1874. - In ’t jaar 1874, is de koornwindmolen van Dominik
Delanote, na Seraphin Dedecker, verkocht om afgebroken te
worden. Hij is herbouwd op de gemeente Westvleteren, langs
den steenweg van Crombeke naar Poperinghe bij de herberg het
“Jagershof ”.
___
GEMEENTEKIEZING
1875. - 26n October. Kiezing van 1 lid.
Getal stemmers 157.
Bekomen:
Gast Seraphin, koopman,
Ruyssen Aloïs, koopman

ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE

112 st.
42 st.

PASTOOR TE ROUSBRUGGE
1877. - Den 29n October 1877, is M. René-Georges Maurits De
Bruyne, geboren te Poperinghe, den 31n Januari 1837, komende
van Brugge, als pastoor benoemd in vervanging van M. Vanden
Boogaerde.
Geene inhuldiging heeft te dezer omstandigheid plaats. M. Debruyne sterft den 23n April 1901, en wordt te Poperinghe begraven.
___
GEMEENTEKIEZING
1878. - 29n October. Kiezing van 5 leden.
Getal stemmers: 180.
Bekomen:
Peel Honoré, koopman,
Vanden Berghe Désiré, brouwer,
Coene Louis, landbouwer,
Delanote-Butaye, landbouwer,
Schoonaert Benoît, timmerman,

134 st.
133 st.
131 st.
131 st.
45 st.

___

___
BARON MAZEMAN
1879. - Den 12n Januari 1879, is te Yperen overleden, Baron
Jules Mazeman de Couthove et de Tonlieu, oud Burgemeester
van Proven, oud senator en gewezen provinciaal raadsheer van

dit kanton.,
Hij is overgebracht in den familiekelder, langs den ingang, buiten den kruiskoor der kerk van Proven.
___

NEGENDE OVERSTROOMING
188I. - Den 29n-30n Januari 1881, is ’t water wederom boven
den steenweg tusschen de twee bruggen.
De vaart, tusschen den Yzer en Veurne, omtrent voltrokken zijnde, is ’t te hoopen dat deze overstrooming de laatste zal wezen.

BRAND

___

1879. - 11n Maart. Brand der schuur van Aloïse Luyssen, staande op zijn landing in het dorp Rousbrugge.

STADHUIS

___
VREDERECHTER
1880. - Den 10n Mei 1880, is M. Jean Debosschere, geboren te
Mont St Guibert, den 23n April 1851, advocaat, komende van
Gent, ingetreden als vrederechter van ’t kanton in vervanging
van M. Carpentier, als rechter te Veurne benoemd.
___
ZEVENDE OVERSTROOMING
1880. - Den Donderdag 18n November 1880, groote regen van
den morgen af. Den volgenden dag, buitengewonen stroom in
den Yzer. Van twee uur ’s namiddags, staat ’t water 10 centimeter
boven de kruin van den steenweg. Om zes uur ’s avonds, is het
tot 65 centimeter gerezen.
___
VORST
1880. - De vorst begint reeds in de maand October. De fruitboomen zijn nog in blad. ’t Sap is nog niet gezonken of verdwenen; hierdoor zijn bijna al de fruitboomen in dit gewest gevrozen, bijzonderlijk de fruitboomen gekend onder den naam van
parinnen.

1881. - ’t Stadhuis is gebouwd in 1880 en 1881, en heeft gekost
als volgt.
1° Koop van ’t huis aan de kinders Criem
fr. 6,500 00
2° Staat van kosten der verkooping
90 95
3° Afbreken en voorbereidende werken
871 84
Samen fr. 7,462 79
Bestek van M. Croquison, provinciaal
bouwmeester te Kortrijk

fr. 31,159 24

Den 17n Februari 1880, aangenomen door Remi Bouwet te Watou, mits de som van 28445 00 of fr. 8.71 per honderd afslag
Onvoorziene werken
3119.04
Bouwing van een keuken
4846.28
Samen 7965.32
Werken niet uitgevoerd
3126.93
Blijft 4838.39
Afslag 8.71 per honderd
421.42
Is
Koopsom en kosten van afbreken
Algemeene kosten
Toelage van het Ministerie van Rechtswezen
Blijft voor de gemeente
Belooning voor den bouwmeester
Andere onvoorziene kosten

4416 97
7462 79
40 224 76
6312 00
33912 76
1643 00
1374 20
36930 05

Wordt vervolgd.

___
ACHTSTE OVERSTROOMING
1880. - Den 18n December, stijgt het water geweldig hoog.
’t Staat 20 centimeter boven den hoogsten steen bij den trap der
kade. De openingen der bruggen zijn onder water. ’t Is de hoogste vloed die hier bij geheugenis gekend is.
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EINDEJAARSVERKOOPACTIE
Uitslag trekking vrijdag 3 januari 2014
72591 (48355) Waardebon € 500
37469 (38785) Waardebon € 100 | 61169 (70413) Waardebon € 100 | 78338 (77415) Waardebon € 100
17801 (23845) Waardebon € 100 | 50927 (51785) Waardebon € 100 | 24102 (23806) Waardebon € 100
LOT
RESERVE
GEMEENTE
DEELNEMER
14629
10661
Abele
Abeelestatie
10014
10404
Abele
D’Abeelestatie
				
10412
20478
Abele
D’Abeelestatie
10487
19190
Abele
D’Abeelestatie
				
12083
11172
Abele
D’Abeelestatie
				
12255
20642
Abele
D’Abeelestatie
				
12498
11210
Abele
D’Abeelestatie
				
12718
18331
Abele
D’Abeelestatie
				
13240
11033
Abele
D’Abeelestatie
13431
13503
Abele
D’Abeelestatie
13647
20332
Abele
D’Abeelestatie
14535
13803
Abele
D’Abeelestatie
16790
16216
Abele
D’Abeelestatie
17377
14964
Abele
D’Abeelestatie
				
17801
23845		
HOOFDPRIJS
17938
15400
Abele
D’Abeelestatie
18077
18084
Abele
D’Abeelestatie
18663
15328
Abele
D’Abeelestatie
				
18829
17595
Abele
D’Abeelestatie
18990
16582
Abele
D’Abeelestatie
				
19642
17738
Abele
D’Abeelestatie
19689
18522
Abele
D’Abeelestatie
				
20069
11688
Abele
D’Abeelestatie
				
20097
21328
Abele
D’Abeelestatie
21023
16213
Abele
D’Abeelestatie
				
21784
13069
Abele
D’Abeelestatie
22052
22165
Abele
FM Producten
22791
22827
Abele
Coeur au Chocolat
22801
22832
Abele
Coeur au Chocolat
23178
23381
Abele
Kapsalon Hilde
23400
23471
Abele
Kapsalon Hilde
23744
23979
Abele
Kapsalon Hilde
23782
23307
Abele
Kapsalon Hilde
24076
25129
Abele
De Nieuwe Appel
24102
23806		
HOOFDPRIJS
24264
25371
Abele
De Nieuwe Appel

PRIJS		
Sierhaard rond
Buitendecoratie:
bloemenmand + 1 l meststof
Glazen lantaarn
Buitendecoratie:
bloemenmand + 1 l meststof
Buitendecoratie:
jongen en meisje
Buitendecoratie:
bloemenmand + 1 l meststof
Buitendecoratie:
jongen en meisje
Buitendecoratie:
jongen en meisje
Tuindecoratie in beton
Tuindecoratie in beton
Glazen lantaarn
Tuindecoratie in beton
Tuindecoratie in beton
Tuinbeeld poes +
1 liter meststof
100 EURO
Tuindecoratie in beton
Glazen lantaarn
Buitendecoratie:
bloemenmand + 1 l meststof
Glazen lantaarn
Buitendecoratie:
bloemenmand + 1 meststof
Tuindecoratie in beton
Buitendecoratie:
jongen en meisje
Tuinbeeld poes +
1 liter meststof
Tuindecoratie in beton
Tuinbeeld poes +
1 liter meststof
Tuindecoratie in beton
Waardebon 20 euro
Halve kilo pralines
Halve kilo pralines
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Eetbon 10 euro
100 EURO
Hommelbier 75 cl

24534
25367
Abele
De Nieuwe Appel
24619
24951
Abele
De Nieuwe Appel
24651
24427
Abele
De Nieuwe Appel
24653
25289
Abele
De Nieuwe Appel
24685
24129
Abele
De Nieuwe Appel
24738
25180
Abele
De Nieuwe Appel
25096
24509
Abele
De Nieuwe Appel
25512
26049
Abele
Au Nouveau St-Eloi
25683
27053
Abele
Au Nouveau St-Eloi
25785
26514
Abele
Au Nouveau St-Eloi
26037
26368
Abele
Au Nouveau St-Eloi
26467
26126
Abele
Au Nouveau St-Eloi
26566
27026
Abele
Au Nouveau St-Eloi
26638
27219
Abele
Au Nouveau St-Eloi
26796
27495
Abele
Au Nouveau St-Eloi
27353
26494
Abele
Au Nouveau St-Eloi
27438
25793
Abele
Au Nouveau St-Eloi
				
27536
27550
Abele
De Katteman
27687
27852
Abele
De Katteman
28446
28360
Abele
Het Sparhof
28482
28458
Abele
Het Sparhof

Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Hommelbier 75 cl
Hommelbier 75 cl
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Fles slaapmutske
Fles slaapmutske
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Fles slaapmutske
Toegangskaart
“Poperinge slagert”
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro
Eetbon 10 euro

35098
35178
35723
35985
36020
36323
36800
37014
37206
37419
37469
37858
38089
38222
38598
38600
38776
39028
39320
39371
39895
40094
40648
41092
41455

Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Staande draaiende fotokader
pakket Kapittelbier
pakket Kapittelbier
pakket Kapittelbier
100 EURO
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Haarverzorgingsproduct
Haarverzorgingsproduct
Haarverzorgingsproduct
Haarverzorgingsproduct
Cadeaucheque 25 euro
Cadeaucheque 25 euro
Watergolf
Snit en brushing

36324
Watou
35792
Watou
35089
Watou
35594
Watou
36117
Watou
35303
Watou
36782
Watou
37067
Watou
37231
Watou
37249
Watou
38785		
38018
Watou
38475
Watou
38093
Watou
38547
Watou
38104
Watou
38322
Watou
39591
Watou
39180
Watou
39914
Watou
39616
Watou
40629
Watou
40334
Watou
41137
Watou
41187
Watou

Chez le Voisin
Chez le Voisin
Chez le Voisin
Chez le Voisin
Chez le Voisin
Chez le Voisin
Photo Yess
Het Brouwershof
Het Brouwershof
Het Brouwershof
HOOFDPRIJS
Friettijd
Friettijd
Friettijd
Friettijd
Friettijd
Friettijd
Coiffure Nancy
Coiffure Nancy
Coiffure Nancy
Coiffure Nancy
Hespeel bvba
Hespeel bvba
Coiffure Deroo Nadine
Coiffure Deroo Nadine

RECTO/

41586
41898
Krombeke
Garage Nevejan
42093
41669
Krombeke
Garage Nevejan
42100
41529
Krombeke
Garage Nevejan
42248
41953
Krombeke
Garage Nevejan
42357
42275
Krombeke
Garage Nevejan
42381
42279
Krombeke
Garage Nevejan
42837
43131
Watou
Café De Kikker
43072
42829
Watou
Café De Kikker
43222
42864
Watou
Café De Kikker
43258
43441
Watou
Café De Kikker
43413
43452
Watou
Café De Kikker
43606
42949
Watou
Café De Kikker
44153
47343
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
44496
45343
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
44513
47278
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
44589
44493
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
44638
45791
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
45668
47773
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
45763
45560
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
46469
46945
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
46666
45568
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
46698
46702
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
46784
46050
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
47242
46557
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
47339
44580
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
47742
44750
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
47832
44467
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
47898
46661
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
48082
48362
Watou
Kapsalon Carine
				
48102
48336
Watou
Kapsalon Carine
				
48240
48996
Watou
Kapsalon Carine
				
48498
48882
Watou
Kapsalon Carine
				
48527
48071
Watou
Kapsalon Carine
				
48656
48422
Watou
Kapsalon Carine
				
48804
48673
Watou
Kapsalon Carine
				
48858
48032
Watou
Kapsalon Carine
				
49166
49435
Watou
Ziggy’s hondentoilettage
				
49320
49001
Watou
Ziggy’s hondentoilettage
				
49796
51793
Watou
Electro Careye
49971
51445
Watou
Electro Careye
				
50372
50018
Watou
Electro Careye
50549
51960
Watou
Electro Careye
50784
51975
Watou
Electro Careye
50927
51785		
HOOFDPRIJS
52066
49763
Watou
Electro Careye
53165
53245
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
53471
53334
Watou
Zuivelhandel Inge Devooght
53569
53937
Watou
Friettijd
53674
53764
Watou
Friettijd
54327
54176
Watou
Grain d’Amour
54839
54730
Watou
De Strooyen Hen
54946
54533
Watou
De Strooyen Hen
60008
66688
Proven
Au Petit Jardin
60014
63495
Proven
Au Petit Jardin
60296
66479
Proven
Au Petit Jardin
60732
65451
Proven
Au Petit Jardin
61169
70413		
HOOFDPRIJS
61197
66455
Proven
Au Petit Jardin
61725
60575
Proven
Au Petit Jardin
61776
66522
Proven
Au Petit Jardin

/VERSO

Bak Nonnebier
Bak Nonnebier
Bak Nonnebier
Pot Nonnepaté
Pot Nonnepaté
Pot Nonnepaté
Bierbonnen
Bierbonnen
Grote fles bier
Grote fles bier
Grote fles bier
Bierbonnen
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Cadeaumand
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Kortingbon op
haarproducten 5 euro
Cadeaupakket voor
huisdier 10 euro
Cadeaupakket voor
huisdier 10 euro
Samsung fototoestel
Oregon Indoor & Outdoor
thermometer
Bodum schenkkan
Termozeta strijkstation
Oregon stappenteller
100 EURO
Moulinex Vinaigrettemenger
Cadeaumand
Cadeaumand
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Luxeontbijt voor 2 pers.
Kortingbon 10 euro
Kortingbon 10 euro
Helleborus / Kerstroos
Buxus-bol
Buxus-bol
Org. Meststof moestuin
100 EURO
Assortiment buitenplanten
Orchidee in sierpot
Assortiment bloembollen

61921
63341
Proven
Au Petit Jardin
62147
60430
Proven
Au Petit Jardin
				
62433
63329
Proven
Au Petit Jardin
62930
61713
Proven
Au Petit Jardin
63927
64049
Proven
Au Petit Jardin
64275
62865
Proven
Au Petit Jardin
64441
61426
Proven
Au Petit Jardin
65266
64548
Proven
Au Petit Jardin
65780
67117
Proven
Au Petit Jardin
65882
61173
Proven
Au Petit Jardin
66492
66794
Proven
Au Petit Jardin
66841
62582
Proven
Au Petit Jardin
66861
63074
Proven
Au Petit Jardin
69570
69706
Proven
Chocolade Zokola
69683
69675
Proven
Chocolade Zokola
69686
69694
Proven
Chocolade Zokola
69764
69664
Proven
Chocolade Zokola
69824
69515
Proven
Chocolade Zokola
70614
70638
Proven
Drankcenter Devos
70883
70375
Proven
Drankcenter Devos
71229
71373
Proven
Chocolade Zokola

Orchidee in sierpot
Snijbloemabonnement
6 maanden
Bloeiende kamerplant
Assortiment bloembollen
Helleborus / Kerstroos
Groene kamerplant
Bloemenboeket
Orchidee in sierpot
Orchidee in sierpot
Orchidee in sierpot
Bloeiende kamerplant
Assortiment buitenplanten
Assortiment bloembollen
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Kruidenrekje Brabantia
Biermand
Chocolade-verrassing

71241
71313
71421
71437
71503
71903
72046
72310
72542
72591
72823
73144
73326
74375
74385
74872
74982
75038
75111
75187
75398
75431
75900
76116
76288
77405
77429
77646
78017
78230
78338
78697
78699
79500
79795
79884
80015
80185
80732
80899
81006
81807
82499

Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Chocolade-verrassing
Cadeaubon 10 euro
Cadeaubon 10 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Biermand
500 EURO
Biermand
Biermand
Kruidenrekje Brabantia
Verzorgingsproduct
Verzorgingsproduct
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
Rijsttaart
20 pistolets
Meringuetaart
20 pistolets
Fruittaart
4 stokbroden
Geschenkmand
Geschenkmand
Grill-pizza Tefal
Fondue Le Creuset
Verlichtingsset kerstlamp
Wandlamp deco
Plafonier wit
100 EURO
Waardebon 10 euro
Waardebon 10 euro
3 flessen wijn
Wafelijzer Tefal
Staanlamp
Waardebon 20 euro
Waardebon 30 euro
Waardebon 10 euro
Waardebon 20 euro
Geschenkmand
Waardebon 10 euro
Geschenkmand

71005
Proven
71206
Proven
71476
Proven
71143
Proven
71975
Proven
71842
Proven
72078
Proven
72036
Proven
73851
Proven
48355		
73733
Proven
72882
Proven
72842
Proven
74213
Proven
74124
Proven
74514
Proven
74825
Proven
75087
Roesbrugge
75396
Roesbrugge
75033
Roesbrugge
75034
Roesbrugge
75243
Roesbrugge
75288
Roesbrugge
76578
Roesbrugge
76037
Roesbrugge
77420
Roesbrugge
77379
Roesbrugge
78337
Roesbrugge
77716
Roesbrugge
78078
Roesbrugge
77415		
78809
Roesbrugge
78616
Roesbrugge
79271
Roesbrugge
79964
Roesbrugge
79951
Roesbrugge
80567
Roesbrugge
80944
Roesbrugge
80848
Roesbrugge
80436
Roesbrugge
81439
Roesbrugge
81949
Roesbrugge
82275
Roesbrugge

Chocolade Zokola
Chocolade Zokola
Chocolade Zokola
Chocolade Zokola
Schoonheidsinstituut Valerie
Schoonheidsinstituut Valerie
Bokado
Bokado
Drankcenter Devos
HOOFDPRIJS
Drankcenter Devos
Drankcenter Devos
Drankcenter Devos
Worm Romina
Worm Romina
Coiffure Ganne Rita
Coiffure Ganne Rita
Bakkerij Sabbe
Bakkerij Sabbe
Bakkerij Sabbe
Bakkerij Sabbe
Bakkerij Sabbe
Bakkerij Sabbe
Voeding ‘t Spendiege
Voeding ‘t Spendiege
Elektro Cappoen
Elektro Cappoen
Elektro Cappoen
Elektro Cappoen
Elektro Cappoen
HOOFDPRIJS
In Septem Caelo
In Septem Caelo
Drukkerij Schoonaert
Elektro Cappoen
Elektro Cappoen
In Septem Caelo
In Septem Caelo
In Septem Caelo
In Septem Caelo
Voeding ‘t Spendiege
In Septem Caelo
Voeding ’t Spendiege

