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De slimme rat

Oorlogsverhaal door Lucien Devos
Pater Raoul Lejeune van de Jezuïetenorde had
zich vrijwillig aangegeven als aalmoezenier in
het leger, om stervende soldaten in hun laatste
ogenblikken bij te staan. Raoul was een leveno
dige jongen met karakter maar geen superieuo
re student. Zijn ouders hadden een beenhouo
werij rond Leuven.
Niemand uit zijn omgeving had gedacht dat
Raoul priester zou worden, maar wel beenhouo
wer zoals zijn vader en ze zagen in hem zeker
geen Jezuïet. Maar bij het overlijden van zijn
beste vriend, was hij overtuigd om priester te
worden.
Hij was juist terug uit een kapotgeschoten
schuur, die dienst deed als veldhospitaal, een
paar honderd meter achter de frontlinie, nog
steeds sterk onder de indruk van hetgeen hij
net gezien had: jonge kerels zonder armen of
benen, jongens in de fleur van hun leven met
open buikwonden, jonge soldaten die weeno
den als kinderen en riepen om hun moeder…
Hij kon het niet meer aanhoren en ging na het
toedienen van de laatste sacramenten terug
naar de linie.
“Waarom, waarom deze nutteloze slachting?”
Hij haalde zijn pijp uit zijn borstzak en ontstak
hem met veel moeite door de vele wind. “Wat
kan de wereld toch wreed zijn. Wat doet het
mensdom zichzelf toch aan? Hebben ze nu
nog niets geleerd?”
Een luid gepiep haalde hem uit zijn gedachten.
Een rat liep voor zijn voeten weg, weggejaagd
door een grotere.
“Die beschermt zijn maaltijd,” dacht Raoul.
De gevluchte rat bleef zitten en keek
naar Raoul. Ze leek anders. Ze
had roze oogjes.
“Je moet maar vlugo
ger zijn in het vero
volg. Hier, ik heb
nog iets.” En Raoul
wierp een korst
brood naar het dier.
De rat hapte het snel weg en vluchtte in
een van de ontelbare holen.

Plots begonnen de kanonnen weer te spreken.
Onophoudend spuwden ze vuur en vlam over
de Commonwealth linies. Onmiddellijk kwam
er antwoord van de andere kant. En het lawaai
werd nog heviger. Raoul dook onder een plaat
die hem beschutting gaf. Hoelang zou het nu
duren? Hij haalde zijn rozenkrans uit zijn broeko
zak en begon te bidden.
“Onze Lieve Heer, aanvaard mijn gebed. Geef
moed aan allen die zullen sterven vandaag.
Neem desnoods mijn leven.” Een obus kwam
neer op een vijftal meter van zijn schuilplaats.
De kluiten aarde, stukken hout en halve zando
zakjes vlogen in het rond. Raoul kroop nog dieo
per onder zijn plaat. Plots voelde hij iets kriebeo
len aan zijn hand. Hij keek voorzichtig
op. Het was de rat met roze oogo
jes.
En zoals het schieo
ten plots begon,
stopte het even
snel.
“Oei,” dacht Raoul,
“die beschieting is bijo
na altijd de inzet van
een aanval. Ik zal maar
naar het veldhospitaal
kruipen. Ze zullen mij

daar meer nodig hebben dan hier.”
Net toen hij wou vertrekken, zag hij die rat
weer, op een meter van hem. “Ja, ’t is waar
ook, ik kan je toch niet achterlaten. Kom hier!”
De rat liep niet weg. Toen zag Raoul dat de rat
aan de buik bloedde. Ze liet zich gemakkelijk
opnemen. Hij zag dat er een houtsplinter in
de buik zat. Hij trok die er voorzichtig uit en
stelpte het bloeden.
“Ik neem je mee naar het veldhospitaal, daar
kan ik je beter verzorgen. Hoe zal ik je noeo
men? Ik weet het, “Der Kaiser”, maar dan de
goede.” Hij nam het dier op en stak het in de
zak waar zijn misgerief zat.
“Hier mag je bij de OLH zitten. Hij zal voor je zoro
gen. Want je bent ook een schepsel van Hem.”
Kruipend trok hij naar het lazaret. Er was daar
een en al bedrijvigheid: brancardiers brachten
gewonden en gesneuvelden aan. Raoul wist
direct wat te doen: Heilig Oliesel toedienen en
kleine verwondingen verzorgen. Een enorme
kerel schreeuwde moord en brand: “Hei, paso
ter, ku je mien helpen?”
“Wat is er, vriend, hoe heet je? Ik zie dat het
niet zo erg is ?”
“Zè mie bie mien kloten had, die smeerlappen.
Ku je dat verbiendn a mien oarme of ku je olo
leene messe doen? Mien noame is Wouter. En
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weir joe mo e bitje!”
“Kom, Wouter, we gaan eens kijken!” Raoul
verbond de wonde professioneel. “Hier, maat,
alles is terug in orde. Sorry, hier heb ik nog ieo
mand te verzorgen.” En hij haalde Kaiser uit
zijn zak. De soldaat schrok.
“Wuk is dadde? Smiet da weg, die vule beeso
te!”
“Een vuil beest? Ik weet het zoniet. Wanneer ik
de oorlog bekijk, denk ik er anders over.”
“Merci voe de verpleging. Moa da wil nie zego
gen dak direct in God goan geloven. O God
olles kut, is ie toch ook responsabel voe die
smerigen oorlog?”
“Ja, het is waar, maar soms is de goesting om
te vechten bij de mens te sterk. Ik wens je nu
goede beterschap en we zien elkaar nog wel.”
“Joaw zeker, binnen een poar doagen zit ’k teo
rug in de tranchees.”
Raoul ging naar de apotheek om een ontsmeto
tingsmiddel. Hij verzorgde er Kaiser mee. Toen
hij vertrekkens klaar stond, kwam een Engelse
vrachtwagen aan, volgeladen met kisten gaso
maskers. De leiding had vernomen dat de
Duitsers van plan waren gifgas te gebruiken.
En indien zo, zou iedereen een masker moeten
dragen. Raoul kreeg de zijne al mee naar de
loopgracht.
Een paar dagen verzorgde hij het wondje van
Kaiser en het genas snel. Op een namiddag –
het was warm – speelde hij wat met Kaiser. Hij
bleef steeds dicht bij Raoul, die zijn rantsoen
met hem deelde. Enkele stukjes brood waren
voldoende.
“Het is stil vandaag,” dacht Raoul. “Het gaat
direct weer stuiven. Kaiser, blijf maar hier.”
Plots richtte de rat zich op op zijn achterste poo
tjes, net alsof hij iets rook. En in een schicht
dook hij een van de vele holen in.
“Wat is er nu met hem?” vroeg Raoul zich af.
Een paar minuten later wist hij het wel. Een
lichtgele mist verscheen langs de oever van de
IJzer en strekte zich uit over de IJzervlakte.

“Chloorgas!” schreeuwde Raoul. “Maskers
aan! Snel!” Een tiental soldaten die bij hem in
de loopgracht zaten, volgden zijn bevel op. Een
paar uur later was alles weer normaal.
“God zij dank. Kaiser ruikt een gasaanval,”
dacht Raoul.
De zondag daarop deed Raoul, zoals elke zono
dag, een korte mis. Twee lege vaten met een
plank erop en een doek erover dat wit geweest
was, vormden het altaar. Mannen die licht geo
wond waren en ook Wouter volgden de mis.
“Hei, poater, goa je vroagen a joen God dak
er eenigte van den overkant noar d’helle kun
zenden?” En lachend boerde hij.
De priester deed alsof hij het niet hoorde. En
met Kaiser op het altaar vervolgde hij zijn mis.
Plots was Kaiser van het altaar verdwenen.
“Alarm!” schreeuwde Raoul. “Gasmaskers
aan!” Iedereen deed dit behalve Wouter.
“Godverdomme, ‘k en em in ’t lazaret vergeo
ten. Godverdomme, wuk nu?”
Iedereen probeerde zoveel mogelijk dekking te
zoeken. Wouter echter zat daar als verlamd te
kijken naar die opkomende gele mist.
“Oh moeder, voader, is da nu mie laste?” En hij
begon te wenen. Plots verscheen Raoul naast
hem.
“Hier, grote mond. Ik zal in de hemel en aan
God, in wie jij niet gelooft, een goed woordje
voor je doen!!” En hij gaf hem zijn masker.
Twee dagen later stierf Raoul. En de rat met de
roze oogjes werd nooit meer gezien.
Lucien Devos

Driedaagse fietsvakantie doorheen
de regio Nord-Pas de Calais
Zaterdag 24 tot maandag 26 augustus
We vertrekken op zaterdagmorgen om 9 uur
op het Marktplein te Watou. Reiszak kan je
kwijt in ons begeleidend voertuig.
Via erg landelijke routes bereiken we iets over
Saint-Omer het dorpje Eperlecques, gekend
voor zijn “Blockhaus“ een bunker uit WO II met
lanceerbasis voor de befaamde V1 en V2 raketo
ten. Hier halen we onze picknick boven en krijg
je de kans de bunker te bezoeken.
Dan gaat het verder doorheen het Parc Nao
tur Regional des Caps et Marais D’Opale, een
prachtig natuurgebied. Er staan ongeveer 56
km op de teller als we ons hotel Bal in Touro
neghem sur La Hem bereiken (www.hotel-bal.
com).
Op dag twee volgen we de vallei van de rivier
de “Hem” tot in Licques. In de namiddag fieto
sen we langs heel wat kanaaltjes naar Nordauso
que. Van hieruit bereiken we nu snel onze vero
blijfplaats Tourneghem. Er staan ongeveer 57
km op de teller. Avondmaal en overnachting.
Op dag drie fietsen we terug via Clairmarais en
Saint Omer. Middagpauze in deze regio. Van
ver zien we de Casselberg, een voor ons duio
delijk herkenbaar merkpunt. Nog een aantal
kilometers en we zijn terug in Watou.
Met dank aan Maurice Delanote voor het sao
menstellen van de routes.
Praktisch: prijs € 130, inbegrepen 2 x half peno
sion, bagagevervoer en begeleiding.
Graag snel je deelname bevestigen per mail en
een voorschot van € 50 per persoon storten op
rekeningnummer: BE28 9796 1437 0420 van
Omnisportclub Poperinge. Minimum aantal
deelnemers 15.
Ben je geen fietser en wil je er toch bij zijn dan
ben je altijd welkom. We zorgen voor de noo
dige info en dan kan je zelf je eigen uitstapjes
organiseren.
Info: ghislain.druant@telenet.be - 0474 28 34
95.

DAKWERKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN
Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09
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En het licht scheen!

Europa-centrum

Bergenstraat 2 - 8691 Beveren a.d. IJzer
op overoever van Bertennest
te Roesbrugge

in van der hallen-gemeenschap
& europa-broederschap
Jubileum-Europeade in Duitsland
In de Duitse stad Gotha, even ten noorden van
het Thüringer Wald in de deelstaat Thüringen,
heeft van woensdag 17 tot en met zondag 21 juli
2013 de 50ste Europeade voor Europese volkso
cultuur plaats.
Duizenden leden van volkskunstgroepen uit heel
Europa zullen opnieuw samenkomen. Dansers,
muzikanten, vendeliers, zangers en meer zullen
er vijf dagen lang voor een kleurrijk spektakel
zorgen.
Elk jaar - zoals vorig jaar te Padua in NoordItalië, het jaar tevoren in Tartu/Estland, nog een
jaar vroeger in Bozen/Südtirol - kon men tuso
sen het duizendkoppig publiek vakantiegangers
ontmoeten uit alle uithoeken van Europa, die er
een volksculturele vakantie van gemaakt hadden:
tijdens de regionale openingsavond, tijdens de
koor- en muziekavond of langs de straten bij de
optocht van alle deelnemende groepen op zatero
dagnamiddag. Men kon hen ontmoeten tijdens
de zgn. straatoptredens van de deelnemende

groepen of bij de twee grote manifestaties met
telkens een honderdtal groepen op het programo
ma of gewoon tijdens het Europeadebal van zao
terdagavond.
Info: Internationaal Europeade-comité
tel. 03 248 07 27
info@europeade.eu - www.europeade.eu

bvba

Ontmoetingen
-	 23-28 juli: Wereld Jongeren Dagen in Rio de
Janeiro, Brazilië - volgen via: www.versevis.be www.katholieknieuwsblad.nl
-	 Zondag 28 juli: Boetprocessie Veurne deelname: info@boeteprocessie.be - www.
boeteprocessie.be
-	 Donderdag 15 augustus: Bedevaartdag Duino
kerke - inschrijvingen: bertennest@skynet.be
-	 Zondag 25 augustus: IJzerwake Steenstrate
- info: rien-vandenberghe@msn.com - www.
ijzerwake.org
-	Werkkamp in Europa-Centrum via afspraak:
tel. 057 30 02 08 of bertennest@skynet.be

bvba

Geef kleur aan je drukwerk
drukkerij

Vroeger behielpen we ons met petroleumo
lamp, stallantaarn, en carbidlamp.
Hierin deed je calciumcarbid, een verbinding
van calcium met koolstof, een vaste stof die geo
makkelijk vocht opneemt. Opzij was een watero
reservoir waaruit je via een kraantje voorzichtig
wat water toeliet en acetyleengas opwekte. Dit
kon er slechts uit via de brander, en via het glao
zen deurtje vooraan kon je met een lucifer dit
gas doen ontvlammen en ‘het licht scheen in
de duisternis’.
Was de watertoevoer goed gedoseerd, dan
bleef de lamp branden. Maar door te veel wao
ter werd het carbid nat en “verzoop”. Dan
moest je “in den donkeren” naar huis.
Het smalle gaskanaaltje geraakte ook wel
eens verstopt. Als je met de fiets op pad ging
en pas in het donker terugkwam, zag je best
alles nog eens na zodat je ’s avonds niet zonder
licht zat. En als het waterreservoir leeg raakte
onderweg? Geen probleem: een “plasje” bood
soelaas.
Voordelen van de carbidlamp? Als je van je
fiets stapte, had je toch nog licht: bewegen
hoefde niet! En in de winter kon je je verkleumo
de fietshanden warmen boven het “hoedje”
bovenaan de lamp.
Robert Mares uit Ertvelde lichtte het raado
voorwerp correct toe en mag bij Drukkerij
Schoonaert haar licht opsteken voor een beloo
ning.

SCHOONAERT

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be
Jaarlijks verlof: 19 juni t.e.m. 4 augustus

NIEUW!
De perfecte hydratatie voor uw huid
de hele zomer lang …
Beauty & wellness
Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be - Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergeno
straat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getroko
ken die een prijs ontvangt.
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- info@ecolis.be
- 0494/
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Westsluisstraat
15 – STAVELE
8691 STAVELE
(Alveringem)

in ’T ROZENHOF
Barbecue-avonden in juli en augustus !
VERNIEUWDE FORMULE !

Op zondagen 21 juli, 28 juli, 4 augustus & 11 augustus telkens vanaf 18.30 u.
U kunt aanschuiven aan een buffet met keuze uit vis- en vleesgerechten
(o.a. rib-eye, witte worst, rib, kip, visbrochette)
ruime keuze aan groenten, koude en warme sausjes, aardappelen in de pel of frietjes
Prijs: volw. € 23 p.p. - kinderen (-12 j.): € 10 p.p.
Wij zijn blij met uw reservatie, 057 30 03 35
Bij slecht weer gaat de barbecue door in de zaal of het restaurant

Openingsuren juli en augustus:
maandag & dinsdag:
11.00 - 21.00 u.
woensdag & donderdag: gesloten
vrijdag & zaterdag:
11.00 - 22.00 u.
zondag:
11.00 - 21.30 u.

Jaarlijks verlof:
van woensdag 14 augustus
t.e.m. donderdag 5 september

Voor onze maandsuggesties zie www.rozenhof-proven.be
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
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De Heerlijkheid en
de abdij “O.-L.-Vrouw-ter-Nieuwe-Plant” (Slot)
Antonius Sanderus
Antoon Sanders (° Antwerpen 15 september
1586 - † Affligem 16 januari 1664) was een
Vlaams historicus, filosoof, theoloog en dichter
die vooral in het Latijn maar ook eens in het Neo
derlands schreef. Zoals gebruikelijk in die tijd,
verlatijnste hij zijn naam tot Antonius Sanderus.
Hij werd geboren in een Gentse familie, tijdens
een verblijf in Antwerpen. Nadien keerden
zijn ouders weer naar Gent. Hij begon Latijnse
studies in Oudenaarde en voltooide ze in het
Gentse jezuïetencollege. Nadien studeerde hij
filosofie in Dowaai, waar hij in 1609 magister
artium (meester in de kunsten) werd. Daarna
studeerde hij theologie aan de Leuvense unio
versiteit en werd priester gewijd in Gent. Van
1615 tot 1618 was hij pastoor in Sleidinge.
Sanders bestreed het anabaptisme in Vlaandeo
ren.
Ook was hij geregeld voor korte perioden in
Gent. In 1623 werd Sanderus, door toedoen
van de Gentse bisschop Antoon Triest, aalmoeo
zenier en secretaris van kardinaal Alfons de la
Cueva, die in de Nederlanden gouverneur was
van de Spaanse koning Filips IV.

Kopergravure naar Vedastus du Plouich in Sanderus, kaart “Flandria Illustrata”.
1649 van Abdij-ter-Nieuwe-Plant (12) van de Roesbrugge-Damen in Ieper
en hieronder de kopergravure naar Vedastus du Plouich van de abdij in Beveren aan de IJzer.
Een groot verschil !

In 1625 werd hij kanunnik van de hoofdkerk
in Ieper, in 1637 bibliothecaris en nadien ook
scholaster (leraar) van het kapittel van deze
kerk en een zeer goede vriend van Willem
van der Sterre, directeur van de RoesbruggeDamen in Ieper.
Zijn magnum opus is het rijk met tekeningen
en gravures geïllustreerde Flandria Illustrata,
Sive Descriptio Comitatus per totem terrarum
orbem celeberrimi, een werk dat internationaal
gekend is, vooral omwille van de talrijke illuso
traties. In dit lijvige werk in twee delen, maakt
hij een synthese over Vlaanderen: bestuur, ino
deling van het grondgebied, beschrijving van
de belangrijkste steden en gemeenten, geo
schiedenis, carthografie, stadsplannen, enz...
Eerste uitgave: 1641-1644, volgens titelblad in
Keulen bij Cornelius ab Egmond. In werkelijko
heid uitgegeven te Amsterdam bij Joan en Coro
nelis Blaeu, waarvan er twee delen verschenen
tijdens zijn leven; verdere delen bleven onafgeo
werkt. Dit werk is een historische beschrijving
van tal van Vlaamse steden en gemeenten. Dit
boek werd vertaald in het Nederlands in 1725:
“Verheerlykt Vlaandre; vertaling in het Nederduytsch”, Leiden, 1725.

De abdij Onze-Lieve-Vrouw
ter Nieuwe Plant
Deze gravure (afbeelding 2 op deze pagina)
werd meer dan eens onjuist ondertiteld als

de abdij die in Ieper stond. Ze stelt echter het
vernieuwde klooster (1558-1559) voor tijdens
het abbatiaat van abdis Cathérine vanden Cooo
renhuyse: een duidelijk verschil met de gravure
bovenaan. Deze tekening van het klooster is (74)
niet van de hand van Sanderus zelf, want hij
heeft nooit de abdij gezien. Sanderus was zeer
goed bevriend met abdis de Maigny en Willem
van der Sterre. Willem van der Sterre (75) was
directeur van de abdij in de periode van 18 noo
vember 1618 tot aan zijn dood op 22 juli 1633

(76) en aartsdiaken van de stad Ieper. Van hem
kreeg Sanderus de tekening van de verdwenen
abdij Onze Lieve Vrouw ter-Nieuwe-Plant in Beo
veren aan de IJzer.
De tekening komt volledig overeen met het
grondplan van 1558 van Edw. Gailliard. Zoals
gebruikelijk in die tijd, gebeurde het vaak dat
prachtige gebouwen iets naar de voorgrond
werden getekend, wat hier het geval is.
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

In werkelijkheid en volgens het grondplan van
1558 zag de abdij er zoals hierboven uit. Tekeo
ning van Robert Toussaint na het vinden van de
fundamenten van de abdij in april 1998. Deze
tekening werd gebruikt door de Vlaamse Milio
eumaatschappij …
R. Toussaint
Noten:
74. A. SANDERUS, Flandria illustrata, I, 379 spreekt ook
met veel lof over hem. Let erop dat er twee verschilo
lende tekeningen van het klooster in omloop zijn.
75. Willem van der Sterre, neef van Pierre van Esch, kao
nunnik-zanger van Sint-Bavo in Gent, licentiaat in de
theologie en kathedraal-kanunnik van Ieper, wordt deo
ken van het kapittel 1639 (Gallia Christiana, V, 323).
Als aartsdiaken van de stad werd hij teruggeroepen
door de anti-jansenist de Robles, omwille van zijn geo
negenheid voor de gedachten van Cornelis Jansenius:
L. CEYSSENS, L’abolissement de la premiere pierre
tombale de Jansenius, in Jansenistica, III, 241, Malines,
1957.
76. A.A.N.P.Y., Annales, f°s 82-108.

aux Dames prieure et religieuses dudit monastère en 1783;
kroniek van zuster Marie-Angèle Verheede ‘Régistre des Fondations, obits et aniversaires dont est chargée l’Abbaye de
Notre Dame de la Nouvelle Plante de Rousbrugge présentement dans la ville d’Ypres, fait anno 1779.’ ‘Registre van
alle de Acten Capitulaire gedaen in de Abdie van Onze Lieve
Vrouwe van de Nieuwe Plante van Rousbrugge.’ Register
van 1691 tot 1841. ‘Constitzaions et observances coutumières des Dames et religieuses de l’Abbaye de Rousbrugghe,
translaté de Pont-Rouard à Ypres, chanoinesses régulières de
Saint -Augustin, Congrégation de Saint-Victor’, voleindigd in
1702. ‘Repertoire du Chartulaire’, inventaris van alle docuo
menten die in de abdij waren ten tijde van de abdes Angèle
Claire van der Ghote, vanaf 1777 tot 1781.
‘Registre des Bulles, Indulgences, Privilèges accordés aux
religieuses de l’Abbaye’, met een cataloog van de relieken,
beëindigd in 1777.
Een register van de geprofesten: ‘Registre des voeux de
profession des religieuses de l’Abbaye de Notre-Dame de
la Nouvelle Plante fondée à Beveren près de Rousbrugghe
au commencement du treizième siècle, transférée en la ville
d’Ypres l’an 1588 chanoinesses Régulières de l’Ordre de
Saint Augustin de la congrégation de Saint Victor, fait l’an
de grace 1780. Dit register meet 15,5 op 20,5 cm in perkao
ment en telt 270 blz., waarvan 126 beschreven. De eerste
geprofeste die ingeschreven werd heet Geneviève-Thérèse
Lerminez.

Bronnen:
De archieven van de abdij zijn bij de verwoesting in 1347,
in 1558 en 1579, en de brand in 1794 voor een groot deel
vernietigd. Wat er was in 1886, goed geordend: Histoire de
l’Antiquité du monastère de l’Abbaye de Rousbrugge, de ses
fondateurs, premiers commencements et progrès. Comme
aussi de ces prélates ou abesses, etc., een werk van 1702.
‘Annales de l’Abbaye de Notre-Dame de la Nouvelle Plante
dite vulgairement Rousbrugghe transférée en la ville d’Ypres,
recueillies par une religieuse, dédiés à Madame l’Abbesse et

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

Hoe daj ’t in juni koste flikken:
1. Oj klapt van ’n duvel, je zieë ze steirt: spreek je
(kwaad) over iemand ,duikt hij vaak op
2. Die ’t breeëd hed, lat het breeëd hangen: rijken maken gemakkelijk goede sier
3. Die bie ’n oend slapt, vangt ze vlooën: slechte gewoontes overnemen
4. ’t Zien de wuven en de duven die ’t geld doen schuven: vrouwen en duivenmelkerij zijn kostelijk
5. Edieënd zien lik en oend mi vlooën: met onaangename zaken opgescheept zitten
6. Weten woa dan de kroaien de neuten hoalen: weten
hoe je iets te weten komt
7. Kunnen klappen lik woatersloan: goed van de tongriem gesneden zijn
8. Van os er een schete verdroaid zit: zodra ’t minste
probleem zich voordoet
9. ’t Stikt nie zo nauwe, ’t komt op gin scharding: we
gebruiken geen apothekersweegschaal
10. Etwoar estoken zien mi een stoksje: enorm graag ergens naartoe te gaan
11. Neur eksternest hoge droagen: ze heeft lange benen
12. De muzen leggen doa dooëd in de schaproa: het is er
armoe troef
13. Etwieën de rik uuteten: vreselijk kostelijk zijn wat
eten betreft
14. Een boeër ze kunsten ofvroagen: iemand de pieren
uit de neus halen
15. Te vele op ze neuze zetten: verwaand, aanmatigend
zijn
16. Kontent zien mi een dooë mussche: met een niemendalletje tevreden zijn
17. Etwieën nie gloven omdat ’n thopehangt van de leugens: iem. wantrouwen als een gepatenteerde leugenaar
18. Goe aloam hangt oender een schooën ofdaksje: is
een argument voor een weldoorvoed buikje
19. In de kerke schieten en op d’ heiligen steken: een
ander beschuldigen van eigen misdrijven
20. Ze zieële verkopen an ’n duvel: alles veil hebben voor
En ’t resultoat?
40/40: Keirsebilck H.
38/40: Denecker St.
37/40: Igodt L. & Steverlynck M.
36/40: Goudezeune M. & Vandenbosch R.
35/40: Dewaele A.
Vult were an, legt were moar uut en
zend olles were noa…, je wit wel!
1. werken knie over … 2. dat en it gin … 3. olles klienkeband vor … verstoan 4. preus zien lik een katte mi een
… 5. roenddroaien lik een henne die moe … 6. klappen
lik een boeër van ze kleeëne … 7. ’t is weinig … in de
stoasje 8. e toenge van ... hen 9. van de … bereen zien
10. voetje … leggen 11. ’t is een … in de butter
12. ’t stoat een kruus op je … 13. kakken goat vor …
14. ’t geluk vlieëgt en die ’t … hed ’t 15. ol de chanse van
de … hen 16. zeuren komt te … 17. en doamei uut en
… 18. snot en … krieschen 19. spriengen noa de …
20. wegen lik een dooën …
“ ’n Anoeder wint!” zei ’n boeër
en ie kroop mi ze broek an in bedde!
Wim Sohier
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Dagbladhandel Aan den IJzer
Langs deze weg willen we onze klanten van harte danken voor de vele mooie jaren en het verkregen vertrouwen.
We zijn dan ook verheugd dat jullie vanaf 1 augustus terecht kunnen in ’t Spendiege.
Veel succes aan Brigitte en José !
Peggy, Peter, Thomas en Kokka
- Brood en banket
- Kaas en charcuterie
- Groenten en fruit
- Wijnen en likeuren
- Belegde broodjes
- Kaas- en vleesplank
- Nieuwkuis
- Schoenherstelling
- Belkaarten
- Rookwaren
- Inkomkaarten
pretparken en cinema
- Broodautomaat:
IJzerstraat, Stavele

NIEUW !!! vanaf 1 augustus

KRANTEN EN
TIJDSCHRIFTEN
Wij vieren 5

jaar

’t Spendiege

met iedere dag een attentie en drankje

op 15 - 16 - 17 en 18 augustus
U als klant waardeert ten volle onze buurtwinkel.
Wij waarderen u als klant met vriendelijkheid, kwaliteit en netheid.

Openingsuren:
ma.
di. - do. - vrij. - zat.
woensdag
zon- en feestdag

14.00 - 18.30 u.
07.30 - 12.00 u. & 14.00 - 18.30 u.
07.30 - 12.00 u.
07.30 - 12.00 u.

Uw bestellingen THUIS GELEVERD op woensdag en zaterdagnamiddag

Kip aan ’t spit: enkel op zaterdag

’t Spendiege

Prof. O. Rubbrechtstraat 21 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 05 85
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Ontbijtbuffet
Think Pink
U hoorde ervan, u was erbij, u kon meegenieo
ten van het buffet, u bleef even stilstaan bij de
strijd tegen borstkanker. 4 Ladies uit (groot-)
Beveren a.d. IJzer gingen eind juni de sportieo
ve toer op: fietsen voor het goede doel. Inleg
€ 500 per deelnemer.
Dit jaar waren we te gast bij Frank en Nele Vero
hoest-Vanexem. En het was er super: net iets
boven de 1000 ontbijters. Een hele organisao
tie: een perfect ingerichte loods, de plaatselijke
handelaars die royaal sponsorden met geld en/
of aankleding en/of voedingswaren en drank,
verenigingen en de gemeente Alveringem die
gratis materiaal ter beschikking stelden, verse
hoeveproducten, 599 porties eigengemaakte
confituur, idem choco en honing, 90 kg verse
fruitsalade, 12 kg paté, 1000 schelletjes charo
cuterie, 50 kg kaas, 34 l yoghurt, 135 bagueto
tes, 120 baguettes Viennoises met chocolade,
130 ovenboeken, 700 pistolets, 1400 sandwio
ches, 50 broden en 25 koekenbroden, 15 kg
boter, 600 eieren, een slordige 300 l koffie, 500
glazen cava geschonken in de cavabar, meer
dan 100 potjes Think Pink-bloemen.
Dank aan Frank en Nele en ook de 75 vrijwilo
ligers, Chiro Sjaloom voor de afwas, kortom
aan allen die van dit buffet een feest hebben
gemaakt!
En dat maakt een mens even stil, daar doe je
het voor! En de opbrengst, vraagt u? Een ietsje
meer dan € 10 000 … u leest weer goed: een
slordige 403 399 oude Belgische frankjes!!!
Aan ieder die meedeed: 10 000 maal bedankt!
Ria, Ria, Lien, Mariette en de werkgroep van
het ontbijtbuffet (Nele, Martine, Christine, Hero
man en Nelly, Eddy, Dries en Stijn)

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN JUNI 2013
KAREL DE BLAUWER
Kaarting - 37 deelnemers
Eugène Demuynck
3 partijen/301 pt.
Trees Vandaele
3 partijen/275 pt.
Monica Dewitte
3 partijen/207 pt.
Michel Souilliaert
3 partijen/197 pt.
Gezelschapsspelen
Thérèse Vercoutter
KRISTEN VOLKSHUIS
Kaarting - 23 deelnemers
Agnès Declerck
3 partijen/346 pt.
Wilfried Lermytte
3 partijen/277 pt.
Antoinette Develter
3 partijen/209 pt.
Gezelschapsspelen
Thérèse Vercoutter

Alle concerten gaan door in de
Sint-Martinuskerk Haringe
tenzij anders vermeld
vrijdag 19 juli om 20 u.
Olivier Baumont (Frankrijk)

PETANQUE - 14 juni (38 deelnemers)
Geen enkele speler won 3 partijen
28 juni (33 deelnemers). Wonnen 3 partijen:
Victor Callemeyn, Norbert Debeer, Wilfried Decaesteker, Jozef Ryon, Stefaan Storme, Paula Vandecasserie en Denise Vandenbussche.
Stand na 33 wedstrijden
1. Wilfried Decaesteker
2. Jean-Pierre Lamote
3. Willy Neudt
4. Anna Decrock
5. Denise Vandenbussche
6. Eugène Demuynck
7. Bea Vanhauwe
8. Raf Bossaert
9. Paula Vandecasserie
10. Nicole Butaye

ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2013

vrijdag 2 augustus om 20 u.
Ensemble Apotheosis
o.l.v. Korneel Bernolet, orgel (België)

donderdag 15 augustus om 18 u.
Liuwe Tamminga, orgel (Italië)
Bruce Dickey, cornetto (Italië)

vrijdag 23 augustus om 20 u.

25 partijen/391 pt.
22 partijen/388 pt.
22 partijen/377 pt.
22 partijen/361 pt.
21 partijen/354 pt.
21 partijen/347 pt.
20 partijen/349 pt.
19 partijen/345 pt.
19 partijen/344 pt.
19 partijen/324 pt.

Volgende wedstrijden op vrijdag 26 juli,
9 en 23 augustus en 13 september.

Ben Van Nespen (België)

vrijdag 13 september om 20 u.
West-Cappel (Frankrijk)
Frédéric Desenclos (Frankrijk)

vrijdag 20 september om 20 u.
Fabio Bonizzoni (Italië)

Zaterdag 2 november om 20.15 u.

Sint-Pieterskerk Ieper
(met steun van de Europese Unie - Interreg IV)
Het Iepers Kamerkoor
Gemengd koor Illucia (Puurs)
Brabelio orkest
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Zaterdag 31 augustus

OPENING ‘HET DORPSHUIS’
In aanwezigheid van Minister Bourgeois
Om 10 uur in de Sint-Martinuskerk

OKRA Beveren aan de ijzer
uitslag JUNI 2013
André Verstraete
Lena Vereecke
Lucien Butaye
Georges Rosseel
Fernand Bridoux
Paul Coene
M.J. Persyn
Irma Looten:
Klassement eind juni:
Georges Rosseel
Paul Coene
Anna Depyper
Lena Vereecke

3 partijen/302 pt.
3 partijen/268 pt.
3 partijen/265 pt.
3 partijen/253 pt.
3 partijen/236 pt.
3 partijen/230 pt.
3 partijen/212 pt.
3 partijen/190 pt.
14 partijen/1707 pt.
13 partijen/1472 pt.
13 partijen/1411 pt.
13 partijen/1357 pt.
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EVENEMENTENKALENDER
ALVERINGEM
n Fotozoektochten
in en rond Alveringem
Aan de hand van leuke fotovragen leer je de
verschillende dorpen van Alveringem kennen.
Ieder kind dat de zoektocht invult en daarna
bezorgt aan de dienst Toerisme en Cultuur onto
vangt een kleine attentie.
Zoektochten te verkrijgen bij de Dienst Toeo
risme en Cultuur van Alveringem of via www.
uutgoeste.be (beleven - wat te doen? - kindo
vriendelijk).
n Fietszoektocht
van 1 juni t.e.m. 30 september
Fietsen in de Westhoek is tevens genieten in
de grensstreek. Van zaterdag 1 juni tot en met
maandag 30 september kan je in Alveringem,
Heuvelland, Poperinge en Vleteren terecht voor
vier zoektochten op het fietsknooppuntenneto
werk in de Westhoek.
In Alveringem vertrek je aan het Hof van
Wyckhuize, de 17e eeuwse kasteelhoeve voor
een zoektocht van 33 km die je door de IJzero
vallei voert.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de
deelnemende diensten voor Toerisme.
n	Op stap met grensvertelsels
vanaf 1 augustus
Ontdek de verhalen van de Frans-Belgische
grens tijdens een boeiende grensoverschrijdeno
de fiets- en wandelroute! In het kader van 300
jaar grens.
Deze grens brengt heel wat boeiende verhalen
met zich mee. Smokkelaars, douaniers, gaan
werken over de grens,…
Deze fietstocht neemt je mee op verkenning
door Leisele, Beveren en Hondschoote. Langs

deze tocht geniet je van de schoonheid van
deze landelijke streek en van de typische grenso
vertelsels die je via 15 radiotoestellen langs de
route kunt beluisteren.
n Zomerse wandelingen op woensdag
In de zomermaanden juli en augustus organio
seert de Dienst Toerisme Alveringem op woenso
dag een zomerwandeling.
De deelname bedraagt € 2. De tochten duren
ongeveer 2 uur. Een verrekijker kan een nuttig
instrument zijn. Ook laarzen, wandelschoenen
en aangepaste kledij zijn altijd aan te raden.
Kinderen wandelen gratis mee!
• Woensdag 24 juli om 19 u.
RENDEZ-VOUS MET DE BIERBROUWER
Start: Mout- & Brouwhuis de Snoek,
Fortem 40, Alveringem
• Woensdag 31 juli om 19 u.
DE 3 RIDDERS ACHTERNA
Start: Weegschede, Gijverinkhove
• Woensdag 7 augustus om 19 u.
HYGIËNE TIJDENS DE GROOTE OORLOG
Start: parking Eversambos, Stavele
• Woensdag 14 augustus om 19 u.
OP ZOEK NAAR DE PAARDEN
VAN DE VIKINGS
Start: Mout- & Brouwhuis de Snoek,
Fortem 40, Alveringem
• Woensdag 21 augustus om 19 u.
OVER DE SCHREVE
Start: nabij de kiosk, Leiseledorp, Leisele
• Woensdag 28 augustus om 19 u.
OP HET RITME VAN DE MUZIEK
Start: A. De Carneplein, Stavele
n	NIEUW! Kidspad
Wandeling voor gezinnen met kinderen
“Marie’s Groote Oorlog” is een doe- en beleo
vingstocht voor kinderen (van 8 t.e.m. 12 jaar)

in de dorpen Alveringem en Oeren.
Vanaf 1 juli is het rugzakje voor € 5 verkrijgbaar
in dienst Toerisme en Cultuur.
n Kinderactiviteit: Wie trekt er aan het
haar van het varken?
Donderdag 8 augustus
Activiteit voor kinderen en hun ouders in de
onthaalboerderij ‘t Zeugekot, Sint-Omaarstraat
4 te Beveren a.d. IJzer.
Prijs: Rondleiding: € 5 /p.p. - € 2,5 per kind (312j) + gratis consumptie
Workshop: € 12 /p.p. - € 2,5 per kind (3-12j)
exclusief drankje
Boerderijspel: € 5 /p.p. - € 2,5 per kind (3-12j)
+ gratis consumptie.
Praktische info en reserveren vóór 7 augustus
om 16 uur bij de dienst Toerisme en Cultuur.
Maximum 20 à 25 personen. Je hoeft niet in te
schrijven voor het volledige programma.
n	Hoeven om te proeven
Deze zomer kun je enkele hoeven bezoeken.
Ter plaatse krijg je door de eigenaars uitleg over
de werking van de hoeve.
• Donderdag 25 juli om 14 uur
• Donderdag 1 augustus om 14 uur
Bezoek aan hoeve Gitlirhof
Deelname: € 3
Info: Hoeve Gitlirhof, Vaartstraat 44, 8690
Alveringem - 0475 78 13 07 - gv@belgacom.
net - www.hoevegitlirhof.be.
n	Op stap met paard en kar
in en rond Alveringem
Dinsdag 13 augustus om 13.30 u.
FLIRTEN MET DE GRENSSTREEK
Start: douanehuisje, Beveren-Cappel
Deze huifkartocht verkent het rustige grensgeo
bied tussen Frankrijk en België.

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

cava & feestwijn

Deze maand pellets aan zomerprijzen !

057 30 04 20
0479 27 76 63
festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be
Bergenstraat 60, 8691 Beveren-IJzer

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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Deelname: € 8 (exclusief dranken) - kinderen
jonger dan 12 jaar: gratis (enkel voor de huifo
kar)
Informatie en reservatie
voor bovenstaande activiteiten:
Dienst toerisme en Cultuur Alveringem
Sint- Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Tel. 058 28 88 81
toerisme.cultuur@alveringem.be.
n	Kunst in Oeren
Het laatgotische kerkje Sint-Pietersbanden (in
de volksmond St. Apolloniakerk) in gele bako
steen dateert uit de 16de eeuw.
Tijdens de zomermaanden is het kerkje een uito
gelezen decor voor jaarlijkse tentoonstellingen
en is iedere dag te bezoeken tussen 14 en 18
uur. Gratis toegang.
• Rita Hardy & Hilda Colpaert - 15/07-31/07
Hilda stelt haar pastels tentoon: natuurtafereo
len waar vooral de bloemenpracht een grote
rol speelt. Rita werkt ook hoofdzakelijk met
pastel. Met een rijk palet aan kleuren brengt
zij haar gevoelens over in portretten, schildeo
rijen van bloemen en stillevens.
• Arnold Vanhee - 3/08-21/08
Arnold is een creatieve duizendpoot: aanvano
kelijk als beeldhouwer, later als ontwerper en
momenteel als schilder. Hij handhaaft een abo
stracte stijl in zijn schilderijen.
n	Fototentoonstelling ‘Dorpen in Oorlog’
van 29 juni t.e.m. 18 augustus
van 14 tot 18 uur
	Sint-Audomaruskerk, Alveringem
Tijdens de mooiste maanden van het jaar cono
fronteert Alveringem haar bezoekers met een
van de donkerste periodes uit de menselijke
geschiedenis: de Eerste Wereldoorlog. Tientalo
len foto’s in de Sint-Audomaruskerk tonen het
leven zoals het tijdens de Groote Oorlog was in
de dorpen van Alveringem.
De tentoonstelling toont ook het rijkelijk geïlo
lustreerd dagboek van A. Dauvister, ordonnans
van een officier van het 12de Linieregiment,
dat geruime tijd in het “Kamp van Luik” vero
blijft op de Clachoire in Leisele.

Het derde luik van de tentoonstelling is het
“Dubbelportret Hoogstade-Oeren” van de
Brugse kunstfotograaf Hugo De Cnodder. Hij
maakte een fotografisch sfeerbeeld van het
rustoord Clep en de militaire begraafplaatsen
van Hoogstade en Oeren als eerbetoon aan zijn
grootmoeder en haar gesneuvelde echtgenoot
Jan Balemans.
Gratis toegang.
n	Kunsttentoonstelling
	Artistiek Alveringem
van 10 augustus t.e.m. 31 augustus
Van zaterdag 10 augustus tot en met zatero
dag 31 augustus kun je in Hof van Wyckhuize
de kunsttentoonstelling Artistiek Alveringem
bezoeken. Deze tentoonstelling brengt schilo
derijen en tekeningen, keramiek en beeldo
houwwerk, diverse technieken en gevarieerde
thema’s van heel wat Alveringemse kunsteo
naars samen.
Deze tentoonstelling is tijdens de week te beo
zoeken van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30
uur. Tijdens weekends en op feestdagen is dit
van 13.30 tot 16.30 uur.

ABELE
n Antiekmarkt
Zondag 8 september van 7.30 tot 14 u.
Kwaliteitsvol aanbod van steengoed, oud aaro
dewerk, tin, koper, boeken, munten, enz…
in ’t Pensionaat, Abeleplein 8a, 8978 Abele,
www.abele.be/pensionaat.
Info en inschrijvingen: 0478 91 69 00 rohard.toussaint@telenet.be.
n Munten- en verzamelbeurs
Zondag 8 september van 8 tot 14 u.
Op zondag 8 september gaat na een zomero
stop de verzamelbeurs van Poperingana Numiso
matica Historia opnieuw van start. Niet alleen
wie interesse heeft in munten, maar ook de
verzamelaar van postkaarten, devotieprentjes,
rouwprentjes, champagnecapsules en allerlei
documenten en prullaria kunnen terecht op
deze kleine en gezellige beurs. In de tombola

ten voordele van de club wordt dit keer, naar
goede gewoonte, een gouden muntje verloot.
Deze beurs is uitzonderlijk open tot 14 uur.
n 2de handsboekenbeurs
“Volgens het boekje!”
Zondag 3 november van 8 tot 16 u.
Voor de 2de keer organsieert vzw ’t Pensionaat
een 2de handsboekenbeurs. De eerste editie
vorig jaar was een bescheiden succes, maar alle
deelnemers waren heel tevreden en beslisten
zeker voor een 2de keer terug te komen.
Er zijn echter nog enkele plaatsen vrij. Daarom
deze oproep aan mogelijke standhouders: de
plaatsen zijn gratis en enkel boeken zijn toeo
gelaten. Hebt u dringend meer plaats nodig in
uw bibliotheek? Beschikt u over een collectie
die u toch niet meer zo interessant vindt? Kom
ze verkopen op deze boekenbeurs. Misschien
maakt u er andere mensen gelukkig mee. De
toegang voor de bezoekers is eveneens gratis.
Vooraf inschrijven bij vzw ’t Pensionaat op 057
33 22 08 of via vzw.pensionaat@skynet.be.

BEAUVOORDE
n

Tentoonstelling - Exposition

EUROPESE KUNSTVERDIENSTE - MERITE ARTISTIQUE EUROPEEN

VINKEMKERK BEAUVOORDE

20-07-2013 • 04-08-2013
Open: elke dag van 10.30 -12.30 u. en van 14.30 - 18.00 u.

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

Bruggestraat 76 - POPERINGE
Tel. 057 33 86 47 - Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
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DRANOUTER
n Folkmis Dranouter
Zondag 4 augustus om 12 u.
Tijdens het eerste weekend van augustus is er
in Dranouter-Heuvelland het 39ste Folkfestival.
Op zondag 4 augustus om 12.00 uur in de
parochiekerk Sint-Jan-Baptist Dranouter is er
de Folkmis voorgegaan door priester Miguel
Dehondt uit Poperinge, aalmoezenier van het
Jan Ypermanziekenhuis Ieper en weekendprieso
ter in Wijtschate-Dranouter. Deze Folkviering
wordt met muziek en zang ondersteund door
de Jongerengroep Klimdraad uit Poperinge en
staat onder leiding van twee jeugdige leero
krachten Veerle Christiaen en Wendy Dewanco
ker. Na de viering wordt er achteraan in de kerk
een receptie aangeboden.
Info: 0477 26 31 43 - 057 44 65 49 vandevyver.luc@skynet.be.

POPERINGE
n Zomeravondwandeling
Vrijdag 26 juli om 19 uur
Op deze zomeravond volgen we de Poperingeo
vaart stroomopwaarts. Na de duiker onder het
stadscentrum hebben we een naamsverandeo
ring, hier spreken we over de Vleterbeek. We
volgen de Vleterbeek tot de Boescheepseweg,
om vervolgens terug te keren via de Bommeo
laersbeek. Wie geboeid is door de geschiedenis
van deze vaart en beken, en hoe wij mensen
hiermee omgaan kan deze afspraak zeker niet
missen.
Afspraak om 19 uur aan het stadspark, achtero
kant jeugdcentrum De Kouter.
Gratis leden Natuurpunt, niet-leden betalen
€ 1. Info Guido Quaghebeur - 057 33 79 78 www.natuurpunt-Poperinge-Vleteren.be.
n Hopplukfeesten
Zondag 1 september van 14 tot 18 uur
Hopplukfeesten op de binnenkoer van het
Hopmuseum, Gasthuisstraat 71 te Poperinge.
Van 14 tot 18 uur zijn er verschillende activio
teiten: handpluk, oogjes maken aan verloreno

draad, maken van fiches en voetjes, koordjes
maken, stro vlechten voor plukstoelen, dorsen
van stro om glei te maken, bakken van pano
nenkoeken op Leuvense stoof. Ambiance met
accordeonmuziek.
Organisatie: De vrienden van het Hopmuseum.

ROESBRUGGE
n	OKRA Roesbrugge-Haringe
	Activiteiten:
-	Donderdagen 18 & 25 juli om 18.00 uur:
Fietstocht’
-	Vrijdag 19 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
-	Dinsdag 23 juli om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
-	Vrijdag 26 juli: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
-	Donderdag 1 augustus om 14.00 uur: Crea bij
P. Gunst
-	Donderdagen 1, 8, 15, 22 & 29 augustus om
18.00 uur: Fietstocht
-	Zondag 4 augustus: Jaarlijks eetfestijn OKRA
Roesbrugge-Haringe
-	Vrijdag 9 augustus: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
-	Vrijdag 16 augustus: Kaarting & gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
-	Vrijdag 23 augustus: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
-	Dinsdag 27 augustus om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
-	Woensdag 28 augustus: Petanque ingericht
door de Erebrandweer
-	Dinsdag 3 september: Kermiswedstrijd ‘Initiatie petanque’
-	Donderdag 5 september: Kermisfeest in Kristen Volkshuis
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Jaarlijks eetfestijn
Zondag 4 augustus
“Warme hesp met frietjes” of “Koude schotel
met frietjes” € 13 p.p. en € 7 voor de kinderen.
Inschrijven kan bij onze bestuursleden.

n Kermismaaltijd
	OKRA Roesbrugge-Haringe
Donderdag 5 september om 11 u.
Verwelkoming en Eucharistieviering, kermismenu, muzikale animatie, vrije kaarting en bolo
ling. Leden: € 25 p.p., niet-leden: € 27. Inschrijo
ven bij Patrick Gunst (057 30 03 22) of bij uw
wijkverantwoordelijke.
n Kermisprogramma - Roesbrugge-Haringe
• Vrijdag 30 augustus
-	 LICHTING SPAARKAS van 17 tot 19 uur in
café “Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
-	MOSSELSOUPER vanaf 19.30 uur in zaal
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst.
Vooraf inschrijven, tel. 057 30 03 22
-	OPEN TENT met drankje, vuurtje en
streepje muziek in de weide van ’t Roharo
dushof Org. Chiro Haro
• Zaterdag 31 augustus
-	 KERMISVLUCHT UIT NEVERS in café
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
-	 KERMISVLUCHT UIT BRIONNE in café
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
-	 Demonstraties Dienst 100 & Brando
weer Zuid-IJzer vanaf 14.00 uur aan de
kade. Gratis deelname voor jong en oud
-	 ZOEKWEDSTRIJD EN VOLKSSPELEN in de
herbergen van het dorp. Inschrijving vano
af 18.30 uur in café ’t Kerkegat. Mooie
geldprijzen - Inschrijving € 6 - Iedere deelo
nemer ontvangt drankbonnetjes voor een
pint in de deelnemende cafés. Prijsdeling
in café “Kristen Volkshuis” bij Patrick
Gunst.Org. Feestcomité
-	 GEZELLIGE AVONDMARKT met eet- en
drankstandjes in de weide van ’t Roharo
dushof.Org. Chiro Haro
• Zondag 1 september
-	GEZONGEN HOOGMIS om 10.45 uur
voor de leden en overleden leden van
de parochiale verenigingen opgeluisterd
door het koor Zingenderwijs
-	 APERITIEFuurtje aan de toegang van de
kerk, na de mis. Org. Chiro Haro
-	 KERMISBARBECUE in eetcafé ’t Kerkegat
bij Betty, Diëgo en Iris vanaf 12 uur. Vooro
af inschrijven tel. 057 30 16 72. Doorloo

Zomeractie juli en augustus !
Gel op de teennagels:
• Full Color: € 25 i.p.v. € 30
• French: € 30 i.p.v. € 35
De hele zomer lang mooie, verzorgde voeten !
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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EVENEMENTENKALENDER
pend broodjes met worst
-	OUDERWETSCHE PANNENKOEKENBAK
vanaf 14 uur in en rond de zitput met
muzikale ambiance op het Roesbruggeo
plein. Org. Feestcomité
-	8ste POORTEGATROCK om 17.30 uur
in ’t Poortegat (zie afz. affiche). De raso
echte West-Vlaamse coverband “Crystal
Moon” zorgt voor de ambiance. Gratis
toegang. Org. Feestcomité
-	MUZIKALE AMBIANCE vanaf 19 uur in
café “Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
• Maandag 2 september
-	 PLECHTIGE DIENST om 10 uur voor overo
leden parochianen en oudstrijders uit
beide wereldoorlogen
-	FEESTMENU vanaf 12.30 uur in zaal
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst.
Vooraf inschrijven, tel. 057 30 03 22
-	 WORSTENKAARTING vanaf 19 uur in café
“Kristen Volkshuis” bij Patrick Gunst
• Dinsdag 3 september
-	INITIATIE PETANQUE in zaal Karel de
Blauwer vanaf 13.30 uur - Start om 14
uur. Inleg: € 2 p.p. (koffie inbegrepen)
Iedereen, ook niet-leden OKRA zijn welo
kom
-	 BALLONWEDSTRIJD om 15 uur in ’t Pooro
tegat. Inschrijving € 1 - € 125 prijzen Org. Feestcomité
-	 Gratis kindertombola om 17.30 uur
op het Roesbruggeplein voor alle aanweo
zige kinderen. Talrijke prijzen geschonken
door de foorkramers. Org. Feestcomi
• Donderdag 5 september
-	 KERMISFEEST VAN OKRA voor de leden.
Eucharistieviering - Kermismaaltijd - Anio
matie in zaal “Kristen Volkshuis” bij Pao
trick Gunst. Feestmaaltijd met muzikale
animatie

• Donderdag 19 september
-	 HET WEST-VLAAMS DIALECT ONDER DE
LOEP om 19.30 uur in zaal “Kristen Volkso
huis” bij Patrick Gunst. Toegang: € 3,00
(1 consumptie inbegrepen) Org.: Ziekeno
zorg CM Roesbrugge-Haringe
• Zaterdag 21 september
-	 KWISTIT, gezellige dorps- en gezinskwis
om 20 uur in OC Karel de Blauwer. Ploeo
gen van 4 spelers. Inschrijving kan de
avond zelf. Prijzenpot € 250. Org. Gezinso
bond Roesbrugge-Haringe en Beveren-IJo
zer

STAVELE
n Orgeltrip
Donderdag 22 augustus om 13.30 u.
Op donderdag 22 augustus om 13.30 uur is er
voor de 4de keer een begeleide fietstocht langs
orgels in diverse kerken in de westhoek. Dit jaar
gaat de route via landelijke wegen in de IJzero
vallei en we bezoeken volgende orgels: Stavele
Sint-Jan-Onthoofding (Van Peteghem-orgel),
Izenberge bedevaartkapel (Bergerorgel), Alveo
ringem Sint-Audomarus (Van Peteghemorgel),
Pollinkhove Sint-Bartholomeus (Loncke-orgel)
en terug naar Stavele.
De verschillende orgels worden bespeeld door
Katrien Mannaert uit Sint Niklaas.
Deelname: € 2. Na de tocht is er een drankje
voorzien in ‘De Moote’. Bij slecht weer doen
we de trip met enkele wagens.
Info: Dienst voor Toerisme en Cultuur, 058 28
88 81, toerisme.cultuur@alveringem.be.

WATOU
n
n Kunstenfestival Watou
van 6 juli t.e.m. 1 september
Poëzie en beeldende kunst trekken op deze
vijfde editie opnieuw een opmerkelijke lijn door
Watou. Het dorp wil ook dit jaar een open onto
moetingsplaats zijn voor kunstenaars, dichters,
toeschouwers en lezers.
Over het hele parcours staat de liefde centraal;
niet het ideaal van de romantische liefde, maar
de liefde in haar ware gedaante. Met barsten
en onvolmaaktheden. Kunstenfestival Watou
wil dit jaar de schoonheid van die imperfecte
liefde erkennen via verzamelde verhalen van
kunstenaars, schrijvers en dichters.
Alle locaties bevinden zich op wandelafstand
van het Marktplein.
Voor de allerkleinsten is er een uitgebreid, harto
verwarmend project rond Karel Eend, het vero
liefde figuurtje uit het gelijknamige boekje van
Mattias De Leeuw. (Boekenpluim 2013)
Openingsuren: Woensdag tot vrijdag van 14
tot 18 u. - zaterdag en zondag van 11 tot 19 u.
Toegangsprijs: Volwassenen: 10 euro - kinderen
(-12 jaar) 7 euro en kinderen -5 jaar gratis. Tico
kets op het Marktplein, hoek Moenaardestraat
en Douvieweg.
Info: www.kunstenfestivalwatou.be.
n 11de Grote Brocante- en rommelmarkt
Zondag 15 september van 7 tot 17 u.
Onze jaarlijkse brocante- en rommelmarkt gaat
ook dit jaar door in de Houtkerkestraat van 7
tot 17 uur. Standplaatsen zijn gratis (wagen
mag bij de stand).
Inlichtingen: 057 48 77 65 - 0472 26 32 40.

Gyverinkhove

AUTOCROSS
VRIJ. 26|07|2013 4de maal in België
van 22 u. tot 24 u.

AVONDCROSS

ZAT. 27|07|2013

Uithoudingsvermogen
3 piloten per wagen
van 0 tot 2000 cc
11e jaar autocross jeugd
voor min 18-jarigen

ZON. 28|07|2013

4 reeksen plaatselijke
Vrouwenreeks
Gevorderdenreeks
Plaatselijke politiereeks
Van-Bangers
Rodeo Bangers
Demolution Derby
Sierra-Duo

van 11 u. tot 19 u.

vanaf 11 u.

Van-Bangers
Toegang:
€ 10/dag
€ 25/weekend
Info:
058 29 83 20
0479 66 28 62

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging | medische pedicure
manicure | epilaties | massages | maquillage | gelnagels

ACTIE bij Mi Sento!
AL BRUINEND BEN JE BESCHERMD!!!
Ontdek ons gamma zonneproducten
die zorgen voor een snellere, intensievere en langdurige bruining.
Je huid is beschermd tegen huidkanker, huidveroudering en verbranding.
Er bestaat ook zonnecrème voor mensen met pigmentvlekken
waarmee een mooie bruining verzekerd is
en pigmentvlekken verminderen.
Zo hoef je de zon niet te mijden.
TIP!
Maak tijd voor jezelf en laat je eens ontstressen
met een deugddoende rug- en voetmassage.
Duur 40 min. = € 30

Eerste maal in België

SIAMESE TWEELING

ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

Lieve Lagache-Busschaert | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 057 48 75 88 | 0474 665 886 | www.misento.be

www.drukkerijschoonaert.be
Autocross-aff.-420x600-NED.indd 1

12/07/13 10:15
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Zomer
promoties

INBOUWTOESTELLEN AEG

A-20%
OVEN BP3013021M
Multifunctionele heteluchtoven - A -20% Pyrolytische zelfreiniging - 8 verwarmingsfuncties MaxiKlasseTM - UniSightTM, interactief LED-display
met elektronische temperatuurregeling indrukbare bedieningsknoppen - vingervlekvrije inox NIS: 590 x 560 x 550 mm

€ 699

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK634200XB

INDUCTIEKOOKPLAAT
HK854220XB

Inox kader - TouchControl bediening Stop&Go functie - restwarmte-aanduiding timer - kinderbeveiliging
NIS: 55 x 560 x 490 mm

Inox kader - DirekTouch bediening Stop&Go functie - restwarmte-aanduiding CountUp Timer & Eco Timer - kinderbeveiliging
NIS: 55 x 750 x 490 mm

€ 599

€ 799

A-20%
OVEN BE3003021M
Multifunctionele heteluchtoven - A -20% 8 verwarmingsfuncties - MaxiKlasseTM UniSightTM, interactief LED-display indrukbare bedieningsknoppen vingervlekvrije inox NIS: 590 x 560 x 550 mm

€ 499

OOK BESCHIKBAAR
MET VRIESVAK:
SKS41240S0 AAN €499

OOK BESCHIKBAAR
VOLLEDIG INTEGREERBAAR
F54052VI0 AAN € 549

INBOUWKOELKAST
SKS41200S0
A+ - Netto inhoud: 228 l automatische ontdooiing mechanische temperatuurregeling extreem stil: 35 dB schuiftechniek voor deur NIS: 1225 x 560 x 550 mm

€ 449

VAATWASSER F55062IM0
Semi-integreerbaar
met inox bedieningspaneel A/A/A - 5 programma’s startuitstel 1-19 u. - 47 dB 13 l - AquaControl

€ 549

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

Nancy

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

Wie was

Hendrik Geeraert?

dames • heren
kinderen

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren !

zonnebank

10 + 1 gratis
5 minuten
SPRAYTAN-EXPRESS!

bruin in slechts

Op 26 oktober 1914 besliste het Belo
gisch leger de streek tussen Nieuwpoort
en Diksmuide onder water te zetten.
Een eerste poging (met de hulp van Kao
rel Cogge) gaf niet de verwachte resulo
taten zodat op 29 oktober Geeraert het
opperbevel ertoe kon bewegen de grote
overlaat van de Noordvaart in de Ganzeo
poot in Nieuwpoort te openen. Na het
succes hiervan bleef de 51-jarige de hele
oorlog bij de compagnie die de sluizen
bediende.
Na de oorlog werd Geeraert ziek. Op
zijn sterfbed werd hij op 25 december
1924 benoemd tot Ridder in de Leoo
poldsorde en tot “Legendarisch figuur
van het Veldleger 1914-1918”. Behalve
Koning Albert draagt niemand in België
deze titel. Verder had hij nog medailles
en zeven frontstrepen.
Geeraert overleed in het St.-Julius Godso
huis in de Bouveriestraat in Brugge op
17 januari 1925. Onder massale belango
stelling werd hij ten grave gedragen. En
in de jaren 50 van vorige eeuw werd zijn
buste vereeuwigd op een bankbiljet van
duizend Belgische frank.
Wim Sohier
Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij Schoonaert

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 11 september 2013.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
woensdag 4 september 2013.

met

FORD Fiesta 1.4 TDCI

2011

FORD Focus 1.6 TDCI

2010

RENAULT Megane 1.5 DCI

2010

VOLVO V50 1.6 D

2007

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

Hairdesign Ronny
Pruikenadviescentrum
32 jaar ervaring

Totale oplossing voor uw haarproblemen
- door chemotherapie
- door alopecea
Terugbetaling ziekenfonds
Komt aan huis of in het ziekenhuis
Enkel op afspraak

Blekerijweg 12, 8972 Proven - Tel. 057 30 09 58

VERLOF van 10 t.e.m. 18 september

Nieuw!
Thuisverpleging
Alien Coopman
0497 37 45 63
Regio Beveren-Alveringem
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 19 juli
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 16 augustus
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 september
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 23 juli
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 27 augustus
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 september
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 10 augustus
smijting voor de leden
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 14 september
smijting voor de leden
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 1 augustus
handwerk “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 5 september
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

• vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 18 juli
donderdag 15 augustus
donderdag 19 september

OVERLIJDENS

Krombeke
• Marcel Descamps, overl. 7 juni, 82 j., echtg. v.
Maria Deweerdt
• Henri Meersseman, overl. 24 juni, 82 j.
Proven
• Frans Worm, overl. 17 juni, 55 j.
Watou
• Mariette Lermyte, overl. 14 juni, 67 j., echtg.
v. José Dessein

MENSEN VAN BIJ ONS

• Op 22 juni 2013 is Gery Schoonaert op 81-jao
rige leeftijd te Roborst (Zwalm) overleden. Hij
werd op 26 maart 1932 te Roesbrugge geboo
ren en was de broer van Guido en Maria. Hij
was gehuwd met Paula Vancoille en had een
dochter en kleinzoon.
Voor zijn huwelijk woonde hij bij zijn ouo
ders Marcel en Godelieve Wullus in de Bero
genstraat te Roesbrugge, toen drukkerij en
papierhandel. Na zijn lagere school te Roeso
brugge, volgde hij zijn middelbare studies in
het St.-Stanislascollege te Poperinge. Tot aan
zijn legerdienst hielp hij in de drukkerij.
Na zijn huwelijk werkte hij 3 jaar bij drukkerij
Sansen te Poperinge. Hij deed ondertussen
examens mee voor douanier. Na jaren dienst
te Poperinge verhuisde hij naar Zottegem. Hij
was tewerkgesteld te Brussel en deed er nog
jarenlang controle op de internationale treio
nen naar Parijs, waarna hij op zijn zestigste
met pensioen ging.
De begrafenis had plaats op 28 juni in de Deo
kenale kerk te Zottegem.
• Op 22 juni 2013 is Maria Simoen onverwacht
thuis overleden. Zij werd geboren te Proven
op 10 december 1934.
Zij huwde met Willem Merlevede uit Watou.
Ze kregen drie kinderen.
Samen met haar zuster Monique (†) en Maro
guerite (†) bracht ze haar jeugd door op “De
Landing” te Proven.
De uitvaart had plaats op 29 juni te ItterbeekSt. Anna-Pede.

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 27 juli
zaterdag 24 augustus
zaterdag 28 september

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

Krombeke
• Lars Ryckeghem, geb. 19 juni, z.v. Robby en
Sarah Wydoodt
Proven
• Léonie Demaegt, geb. 18 juni, d.v. Dieter en
Lien Van der Wulst

HUWELIJKEN

Proven
• Kristof Vandenberghe en Anneleen Deman

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

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

Buitenbeentjes, ze komen in de beste families voor,
ook in die van de Indo-Europese talen. Zo is het Baso
kisch - het Euskara of Euskera zoals de Basken het
zelf noemen - een einzelgänger, een alleenloper,
want het vertoont niet de minste verwantschap met
de omringende taalfamilies. Logisch dus dat het als
een ‘geïsoleerde taal’ bestempeld wordt.
Uiteraard wordt het Baskisch gesproken in Baso
kenland (het Franse zuidwestelijke en het Spaanse
noordwestelijke kustgebied) én door zijn uitgeo
zwermden elders in de wereld.
Het Baskisch is de moedertaal van ongeveer
800.000 mensen van wie er 700.000 in Baskenland
wonen en er een kwart van de bevolking vormen.
Het totale aantal dat het Baskisch actief of passief
beheerst, raamt men op ongeveer 2 miljoen.
Andere niet Indo-Europese talen in Europa zijn:
het Fins-Oegrisch (Hongaars, Fins, Karelisch - in de
Russische republiek Karelië) -, het Estisch, het Lijfs een Oostzeefinse taal, verwant aan het Fins en het
Estisch, en gesproken aan de noordelijke kust van
Letland -, het Laps, en verspreid in Europees Rusland,
Turkse talen, en verder de Zuid-Kaukasische talen,
met het Georgisch als grootste.
Pogingen om verwantschap van het Baskisch met
andere talen aan te tonen, kennen tot nu toe geen
succes. Een mogelijke taalverwantschap vinden voor
het Baskisch is erg moeilijk omdat de oudste bronnen
van enige omvang pas uit de 15de eeuw stammen.
Zo kan de structuur van het Proto-Baskisch, de vooro
loper van het Baskisch, slechts met moeite gerecono
strueerd worden.
Het niet-Indo-Europese Iberisch dat in de oudheid
gesproken werd in het zuidoostelijk deel van het
Iberisch Schiereiland is de meest waarschijnlijke vero
wante, maar stierf ruim 15 eeuwen geleden uit. En
er is heel weinig schrift van bewaard, wat het onmoo
gelijk maakt de verwantschap ervan met het Baskisch
afdoende te bewijzen.
Wel bestaan er sterke aanwijzingen dat het Baso
kisch ooit verwant was met het ook al lang uitgestoro
ven Aquitaans waarvan echter maar weinig geschreo
ven teksten bewaard gebleven zijn (slechts enkele
gebeeldhouwde afbeeldingen van dankbetuigingen,
en grafstenen), zodat het precieze verband tussen
het Baskisch en het Aquitaans niet duidelijk is.
Net als in het Latijn, het Hongaars en het Turks
kunnen in het Baskisch woorden door middel van
aan de stam ‘vastgelijmde’ achtervoegsels verscheio
dene betekenisaspecten tegelijk uitdrukken, bijvooro
beeld “persoon + tijd + modus” bij een werkwoord,
of “grammaticale functie + getal” bij een zelfstandig
naamwoord. Maar het Baskisch kent geen grammao
ticale geslachten, wat de meeste Indo-Europese talen
wel kennen.
Zoals zojuist vermeld drukken achtervoegsels allero
lei betekenissen uit: de bezitter van iets, het geslacht
van die persoon, de locatie van het voorwerp (of de
richting, als het in beweging is), de tijd enz. Natuuro
lijk worden woorden alsmaar langer naarmate meer
achtervoegsels toegevoegd worden. Een bekende
woordgrap, in het Turks, is “Çekoslovakyalılastırama
dıklarımızdanmısınız?”, wat zoveel betekent als “Behoort u tot degenen die wij niet Tsjecho-Slowaaks
hebben weten te maken?” Een mondvol? Zeg dat
wel, zeker als je kortademig bent!
Wim Sohier
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Solden
€199,00

€179,00

Miele S 5211 Black Pearl
stofzuiger met zak

2200 W - elektronische
zuigkrachtregeling - silence modus AirClear filter - stofzak 4,5 l toebehoren geïntegreerd telescopische buis

Miele W3371 Edition 111 - wasautomaat
7 kg - 1400 t - SoftCare trommel startuitstel - resttijdaanduiding - AutoClean wasmiddellade - eco-programma’s - display
energieklasse A++B

Miele T8813 C Edition 111 - droogkast
condens - 7 kg - SoftCare trommel Perfect dry - geur-optie
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On Mong en Mang “ ’t Geheim Spooër” binnenstekken in Beveren plakt er nog ééën klant an
’n toog. Ming Bas. “Ming, die ken je garantie.”
“’k Noeën moen ‘k zeggen. Van hoar noch van
plumen.” “Moar alli, Mong? Toogplakker Ming is
ekend euren in ’t roende!”
Ming die dat hooërt, droait num omme en zegt:
“Een toogplakker, dat zien ke, joak, moa buten me
wille! Omdan ke vanop een hoge barkrukke nie mi
me voeëten an de groend kunnen, groaken ke nie
weg an ke willen.” “En dat moeëten me gloven?”
lacht Mang. “Gie hoedt te vele van je Stella’s en
hoopt van d’er zo lange meuglik te meugen meugen. Dá ‘s de zjuusten uutleg!”
Moa ja zeg, van wieën ku Ming hoeden, buten
van ze Stellatje? Kiend noch kroaie hed ie en ezo
huzenieërt ie nog bie z’n moeëder die - noa zién
gedacht! - te passe en ten oenpasse neur zoage
spant. “ ’k Bluven ik op café voe van neur gekloag
of te zien. En van neur gezoag over Pieër en Pol die
nulder pekkels ekeeërd hen, over olle sooërten oederdomszeeër of oengemakken, over neur loadieng
pillen tegen ol neur malheuren: neur rematiezen,
hogen bloeëddruk, wienderiegied, cholesterol...
Mién remedie tegen cholesterol?” lacht Ming.
“Vulle pienten. Mi een schooënen col. Dat spoeëlt
en oentvet!”
Moar dat spoeëlen, dat lukt moeilikker loate op
’n oavond: toen begunt de bazinne de stoeëlen
oendersteboven te zetten op de toafeltjes. Ezo van:
“Kap ‘t nu moar an!” En wuk doe Ming toen? Tied
winnen deur kluchtjes te vertellen en de klanten
bizzieg ’t hoeden, zodat de bazinne meeër verkopt
en Ming otmets een piente voe nieëten gift. En
doaë spuugt ie nie in.
Achter een begroavieng volt Ming binnen in ‘De
Nachtegoal’ in Stoavel. “Gerard, een piente en een
goeën klucht o.u.b.” “’k Weten een schooën radsel,
joak, moar een klucht? Hort! ’t Is me broere nieë,
en toch me voaders zeune. Wieën is dat?” “Eeën
da je pa etwoar eschaveeëld hed oender een ánder roksje?” griemeeuwt Ming. “Veugel, let op je
wooërden, hé!” “Nie zjuuste? Wieën is ’t toen?”
De caféboas groeit van een voeët. “Ikzelve, slimmen!” “Da ’s een goeën, Gerard! Moeëten ‘k onthoeden!”
Achter d’ hoogmesse ‘n zundag d’rop vroagt
Ming in café ‘Nobody’ in Proven: “Wieën wit er
wieën dat ‘t is? “’t Is me broere nieë, moa wel me
voaders zeune.”
“‘k Zien ik wel avvekoat, moa gin gynecoloog”,
zegt stamgast nonkel Henri sebiet. “Ik passen!”
“Etwieën anders die ’t antwooërd wit?... Niemand?
Ewel, ‘k goan ’t toen moa zelve zeggen: de boas
van ‘De Nachtegoal’ in Stoavel! En hed mien zelv’
ezeid!”
Nieëmand die lacht! Controarie, olleman kiekt ’n
anderen kant op en begunt over ’t kwakkelwere en
de geborten of ander aksiedenten in de streke.
”Ol beschoamd dan ze ’t nie wisten,” greinst
Ming. “En een pientje kut er nie vanof nateurlik!”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden
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DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
YZER
1825. - De Yzer wordt verbreed en verdiept van de Fintele tot
aan de Fransche grenzen.
SECRETARIS
1826. - Bij koninklijk besluit van 11n Februari, is Ferdinandus Floor als secretaris der gemeente benoemd in vervanging van
Antoon Liefooghe.
Zijn aanstelling heeft plaats den 11n Februari daaropvolgende.
VREDEGERECHT
De rechtbanken, die de gevallen vierscharen der Feodaliteit
vervangen, werden ingericht door de wet van 16n-24n Augustus
1790. Het plaatselijk gerecht was uitgeoefend door een vrederechter, bijgestaan van twee assessoren, deze laatsten door de gemeentekiezers, met de betrekkelijke meerderheid gekozen.
De wet van 29n Ventose X (20n Maart 1802) bepaalt, dat de
vrederechters zullen gekozen worden onder de burgers, welke
kiesbaar zijn aan de besturen van departement en district, en den
ouderdom van 30 jaar bereikt hebben; de benoeming geschiedt
met de volstrekte meerderheid der tegenwoordige stemmers. Volgens dezelfde wet, zal men de assessoren afschaffen, zodra de
nieuwe kantons ingericht zijn.
Een besluit van den Consul van 9n Frimaire X (30n November
1801), vermindert het getal vredegerechten in ’t Departement
der Leye; Haringhe wordt gesteld aan ’t hoofd van ’t kanton. De
afhangende gemeenten zijn: Beveren, Crombeke, Gyverinchove,
Haringhe, Hoogstaede, Isenberghe, Loo, Pollinchove, Proven,
Rousbrugge, Stavele, Watou en Westvleteren.
Na ’t besluit van 27n Ventose XIII (18n Maart 1805), dat in
elk arrondissement een rechtbank van eersten aanleg inrichtte,
werd de gemeente Haringhe, voor ’t rechterlijke evenals voor
’t bestuurlijke, in ’t arrondissement Veurne geplaatst.
Men zei en men schreef: “Commune de Haringhe, canton de
Haringhe, arrondissement judiciaire de Furnes, département de la
Lys.”
In de eerste verkiezing werd Franciscus-Ignatius Ryckaseys,
goudsmid te Rousbrugge, als vrederechter uitgeroepen; wij heb-

ben daar echter geen verslag over gevonden.
De tweede stemming had plaats te Veurne, in uitvoering van
een besluit door den Procureur van ’t Departement genomen, en
gedagteekend van den 4n Pluviôse X, (24n Januari 1802). Deze
verkiezing gaf den volgenden uitslag:
M. Joannes-Ignatius Peel, 1094 stemmen.
M. Franciscus-Ignatius Ryckaseys, 763 stemmen.
M. Jacobus Demazière, 6 stemmen.
M. Albertus Demazière, 1 stem.
Gevolgentlijk werd Mijnheer Peel als vrederechter uitgeroepen.
Zijn jaarwedde beliep ter somme van 400 frank.
De nieuwe Rechter was gewezen kwartiermeesterschatbewaarder van het bataillon jagers - schutterij van den Katsberg;
vroeger was hij adjunct der gemeente Watou, en in zijn benoeming gedagteekend van den 6n Messidor VIII (25n Juni 1800),
wordt zijn beroep door ’t woord “praticien” bepaald.
Na de Fransche heerschappij, gingen wij over tot de Nederlanden.
In ’t jaar 1827 werd de rechterlijke inrichting veranderd; de
arrondissementen Yperen en Veurne ondergingen een nieuwe
verdeeling van kantons, en ’t Vredegerecht van Haringhe werd
afgeschaft. Dit bracht groote opschudding en spijt onder de bevolking van Rousbrugge, die in de laatste tijden der voorgaande
eeuw, door den oorlog, zoo veel te lijden had.
Men bevond zich onverwachts in tegenwoordigheid van een
dreigend onheil, dat groote schade aan de inwoners van ’t dorp
zou teweeg brengen. Wat gedaan in deze netelige omstandigheid?
Men besliste, M. Louis-Auguste Reyphins, broeder van den
pastoor, lid der tweede Kamer van de Statenkamers van de Nederlanden te raadplegen, en zijn invloed af te smeeken.
Van twee kanten, door den broeder-pastoor en door M. Antonius Cousyns Burgmeester, werd naar hem geschreven om de
moeielijkheid voor oogen te leggen.
Den eersten brief hebben wij niet kunnen ontdekken. De
volgende werd ons, zonder handteeken, overhandigd; wij vermoeden dat hij geschreven werd door M. Antonius Cousyn.

Rousbrugge, le 18 Février 1827
Monsieur,
Rousbrugge, qui mérite à tant de titres la bienveillance publique, par ses malheurs éprouvés pendant la guerre, a été vivement affligée en apprenant, que par la division projettée de l’arrondissement
d’Ypres en cantons, pour la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, celui établi dans son sein, doit tomber dans la suppression.
Cependant si l’on considère les localités, sa situation favorable et
la commodité publique, tout devait militer pour le maintien de ce
canton. Rousbrugge, quoique située près de la frontière, n’étant pas
moins le point central d’un grand nombre de communes. D’après
la division projettée, il y aura trois chefs-lieux de canton, Ypres,
Elverdinghe et Poperinghe, dans un rayon d’environ une lieue et
demie, tandis qu’il se trouvera un vide de six lieues entre Poperinghe
et Furnes; de là nécessairement qu’un bon nombre de communes se
trouveront à une grande distance du chef-lieu, telles que Beveren,
Leysele, Ghyverinchove, Pollinchove, Loo, etc .. qui en seront éloignées de trois à quatre lieues; ce qui obligera les habitans de ces communes à des pénibles démarches; inconvénient qui n’ existerait pas
s’ il y avait un canton à Rousbrugge.
Persuadé que vous vous faites toujours un plaisir d’être utile aux
Rousbrugeois, je viens vous prier tant dans leur intérêt que pour
la commodité publique, de vouloir bien employer votre crédit, afin
que, s’ il y a de possibilité, le canton de Rousbrugge connu sous le
nom d’Haringhe soit conservé. Je me permettrai de vous soumettre
quelques idées à ce sujet.
Rousbrugge-Haringhe, chef-lieu de canton, pourrait avoir
dans son ressort les communes de Proven, Watou, Beveren, Leysele,
Ghyverinchove, Pollinchove, Loo, Stavele, Westvleteren et Crombeke
ensemble onze communes, toutes situées à une distance, la plus éloignée de deux lieues.
Le canton d’ Elverdinghe resterait composé comme il est projeté,
en retirant néanmoins les communes de Reninghe et Oostvleteren
pour les attacher au canton de Poperinghe, qui alors serait composé
de la ville et territoire du dit Poperinghe, les deux communes de
Reninghe et Oostvleteren avec celle de Reninghelst et Westoutre.
Il est vrai que pour cette division le nombre des cantons se trouverait augmenté d’ un, mais ce ne serait que créer une dépense insensible à l’ Etat pour rendre une commodité inappréciable au public.
Cependant s’il n’y avait point de possibilité d’obtenir augmentation de ce canton, il devrait ce me semble toujours être préférable pour la commodité du public d’avoir un canton à Rousbrugge
plutôt qu’ à Elverdinghe, et de réunir les communes de ce canton
savoir, Noordschote, Zuidschote, Woesten, au canton de Poperinghe,
Reninghe et Oostvleteren au canton de Rousbrugge, Merckem à
Dixmude, Langhemarck à Passchendaele, Elverdinghe, Bixschote,
Boesinghe et Brielen au canton d’ Ypres, en ôtant de ce dernier canton la commune de Vlamertinghe, pour l’attacher au canton de Po-

peringhe.
La Régence de cette commune s’était proposée de faire une adresse
au Roi, mais j’ai jugé plus convenable de vous consulter préalablement sur cet objet et c’est pour ce motif que je prends la liberté de
vous adresser la présente avec prière de vouloir bien me tracer la
marche à suivre, si vous trouviez que des représentations de la part
de la Régence pourraient produire quelque effet.
M. Reyphins zond aan zijn broeder, pastoor, het volgende
antwoord:
Bruxelles, le 22 février 1827
J’ai reçu votre lettre du 16 et celle de M. Cousyn du 18 de ce
mois, toutes deux relatives au projet de suppression du canton de
Justice d’Haringhe: Je vais répondre à l’une et à l’autre. Mon intention avait été de vous écrire aussitôt que j’ai aperçu qu’on ne formait
dans ce projet qu’un seul canton de Poperinghe avec les communes
qui forment actuellement le canton de Rousbrugge: mais j’ai voulu
savoir comment on avait formé ces cantons nouveaux et chez qui
on avait puisé les renseignements: Le Ministre de la Justice m’a dit
que c’est l’ouvrage de la commission chargée de présenter le plan
d’organisation de l’ordre judiciaire et les membres de la commission
disent, que ce sont les Gouverneurs de province avec les députations des états, qui ont fourni les matériaux sur les localités. Pour
votre province il y a beaucoup d’erreurs et c’est un motif de plus
pour parvenir à une révision de la division en cantons de toute la
Flandre Occidentale. Ce matin à mon audience particulière j’ai expliqué ce qu’il y a d’urgent à observer à cet égard. On m’a répondu
qu’en faisant l’énumération des communes qui doivent former un
canton, on n’ indique pas par là laquelle sera le cheflieu, mais ici
comme j’ai observé il n’est pas probable que Poperinghe ne soit pas le
chef-lieu du canton où il se trouve placé. Delà j’ai conclu que dans
l’intention de ceux qui ont présenté ce travail, on a voulu joindre
le canton d’Haringhe à celui de Poperinghe. Vous sentez que pour
parer ce coup je ferai tout ce qui dépendra de moi. Il serait difficile
de prévoir quel sort aura l’ensemble du projet quand il sera soumis à
la délibération générale de la Chambre. Les sections y ont un grand
nombre d’objections que j’ai envoyé au Ministre de la Justice et dont
je me suis bien aperçu, que le Roi a déjà connaissance. Maintenant
il s’agit de savoir quelles sont les nouvelles démarches à faire pour
conserver le canton d’ Haringhe. Il faut que la Régence présente une
requête au Roi pour demander cette conservation et que HaringheRousbrugge en soit le chef-lieu. Les motifs que contient la lettre, que
M. Cousyn m’a adressée sont tous à exposer au Roi, à qui il adressera
la requête directement. Comme le Gouverneur et les membres de la
députation des états sont censés bien connaître les localités de leurs
provinces respectives il serait bon d’engager ces administrateurs à
envoyer au Ministre de la Justice une notion exacte sur la nécessité
de conserver le canton d’Haringhe à cause de la grande distance
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que l’on remarque entre Furnes et Poperinghe où l’on suppose qu’on
placera des justices de canton. Les communes intermédiaires doivent
souffrir de cet éloignement et si l’on pouvait engager quelques unes
d’elles à demander aussi au Roi la conservation de leur chef-lieu de
canton actuel cette démarche ne pourrait qu’ajouter à la force des
raisons de la Régence de Rousbrugge. Voilà, mon cher frère, ce que je
crois de plus urgent pour le moment dans cette circonstance majeure.
(Signé) REYPHINS
Ten gevolge van dit antwoord, werd het volgende smeekschrift aan den Koning der Nederlanden gezonden.
Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Sire !
Burgmeester, assessoren en leden van den Raad der gemeente
van Haringhe, waaronder het dorp Rousbrugge begrepen is, Provincie West-Vlaanderen, hebben met leedwezen ontwaard, dat niettegenstaande de brand, overwoesting en verdere rampen die deze
gemeente door den inval der Fransche legers in den jare 1793, heeft
onderstaan, en waarvan hare ingezetenen, door dit onheil teenemaal onbemiddeld gesteld, nog gevoelig zijn, zij, door de voorgestelde verdeeling van kantons wegens de nieuwe geregtelijke organisatie,
nog het noodlot moet genieten van hetgeen, thans in haren schoot
geplaats, te zien ontrukken.
Deze suppressie, Sire, beroofd niet alleenlijk deze gemeente van
een onberekenbaar voordeel, die zij door hare uitgestane ongelukken
op veel andere billijk verdiende, maar zal zelf aan een groot aantal
naburige gemeenten door de plaats-gesteldheid en gunstige communicatien, zoo te water als te land, waarmede deze bevoordeeld is, een
groot nadeel en ongelegendheid bij brengen, even als men de vrijheid
zal nemen aan Uwe Majesteit te betoonen.
Volgens opgemelde verdeeling het arrondissement Yperen bevat
acht kantons, waarvan de hoofdplaatsen van drie (Yperen, Poperinghe en Elverdinghe) in eenen kreits van een en eenen halve stond
geplaats zijn, dewijl er tusschen degeene van Poperinghe en Veurne,
in het midden van welk het dorp Rousbrugge zich bevind eene ledige
ruimte van zes stond bestaat, waardoor de gemeente van Beveren,
Gyverinchove, Leysele, Loo, Pollinchove, enz., aan het kanton van
Poperinghe vereenigd, ten minsten van vier tot vijf stond van hunne
hoofdplaats zullen afgelegen zijn, en hunne ingezetenen gehouden
van in den winter door onbruikbare wegen te gaan om aldaar te
kunnen geraken. Deze zwarigheden, Sire, merkwaardig om in
aandacht genomen te worden, kunnende alleen door de behouding
van een kanton in dit oord, verdwenen worden, wij smeeken zeer
ootmoediglijk, Uwe Majesteit, omdat het haar behage ons deze wel-

daad te willen toestaan, en deszelfs kanton te willen doen vormigen
door de gemeenten van Beveren, Crombeke, Gyverinchove, Leysele,
Loo, Oostvleteren, Pollinchove, Proven, Stavele, Watou en Westvleteren, waarvan de verste slechts, twee stond verwijderd is.
Wel is waar, Sire, dat door de bewaring van het kanton in dit
oord, het getal van een in het arrondissement Yperen zoude vermeerderen, maar eene geringe uitgaaf stichten voor het welzijn en
het gemak uwer onderzaten, kan hen maar meer te meer regering
doen zegepralen;
Edoch, Sire, indien, tegen alle verwachting Uwe Majesteit niet
raadzaam vond het getal van kantons te vermeerderen, schijnt het
evenwel dat, dit oord, zoo door zijne voordeelige legging als door de
rampen die het in den oorlog heeft geleden op de gemeente van Elverdinghe, slechts een stond van de steden van Yperen en Poperinghe
afgelegen, de voorrang zoude behoren te hebben.
Doordrongen der Goedheid en Billijkheid uwer Majesteit, durven wij deze gunst van hare welwillendheid destemeer verhopen,
omdat onze aanvraag niet alleen op de regtheid gegrond, maar om
de welzittendbeid van verscheide andere gemeenten vereischt.
Groet en diepen eerbied.
M. Louis Reyphins, legde alle pogingen in ’t werk, om zijn
oude medeburgers behulpzaam te zijn. Hij gelukte in zijn streven, en Haringhe werd als hoofdplaats van ’t kanton behouden.
’t Kanton Elverdinghe werd afgeschaft.
OPENBAAR ONDERWIJS
1827. - M. Ferdinandus-Albertus Rubbrecht, geboren te
Isenberghe den 12n Maart 1803, ondergaat den 24n April 1827,
voor de provinciale Commissie, het examen van lager onderwijzer. Bij besluit van den heer Gouverneur, gedagteekend van
den 22n October daaropvolgende, is hij openbaar onderwijzer
te Rousbrugge benoemd. Deze benoeming brengt mede, dat,
boven het schoolgeld der kinderen, hij van de gemeentekas een
jaarlijksche bezoldiging van 60 frank zal ontvangen. Hij voegt
een kostschool aan zijn onderwijsgesticht.
KALKBRANDERIJ
1829. - De eerste kalkoven is hier ingericht, op de landing
van Deodatus Bekaert, door Carolus Brouckson in ’t jaar 1829,
en is afgebroken in 1875.
De kalkbranderij der familie Cousyn werd gesticht in ’t jaar
1830 en heeft voor de laatste maal gebrand in September en
October 1900.
DONDER EN BRAND
1830. - Goeden Vrijdag 9n April 1830, donder en bliksem
’s avonds, met veel regen en harde donderslagen; brand van

schuur en wagenhuis in de hofsteden van J. Bonte te Beveren en
J. Belthel te Leysele.
POSTDIENST
1830. - ’t Is ’t jaar der Omwenteling. België bekomt zijn onafhankelijkheid. - Ziehier hoe de tijdingen over die belangrijke
daadzaken te Rousbrugge aankomen. De postdienst is verzorgd
door ’t bureel van Yperen. Jozef Seys en na hem, Désiré Gelein,
leggen dagelijks den weg af van Yperen naar Rousbrugge. De
brieven voor te lande worden aan een venster van ’t Gemeentehuis ten toon gesteld, om daar afgehaald te worden door dezen,
aan wie ze bestemd zijn. - De nieuwsbladen zijn zeldzaam en
kosten veel. - Om eenieders nieuwsgierigheid te voldoen over
den loop en de gevolgen der Omwenteling, vergaderen de bijzonderste inwoners iederen avond in een herberg, en daar, op
bepaald uur, geeft Ferdinandus Rubbrecht openbaarlijk lezing
van ’t nieuws van den dag.
BURGMEESTER
1830. - ’t Voorloopig Staatsbestuur, bij beslissing van 8n October, ontbindt al de gemeenteraden.
Dokter Benoit-Winnoc Waels, wordt Burgmeester benoemd
door de inwoners, die een belasting van 70 gulden betalen. Hij
vervangt M. Antonius Cousyn, die deze bediening uitoefende
sedert 1814.
SECRETARIS
1830. - 20n November. Ferdinandus-Albertus Rubbrecht
wordt als gemeente-secretaris benoemd met eene jaarwedde van
200 frank.
LOSDIENST DER KADE
Bij beslissing van den gemeenteraad, in dato van den 18n December 1830, wordt een zakkedragers-ambacht ingesteld voor
den dienst der scheepvaart met den volgenden tarief :
		
BENAMING
DER GOEDEREN

WIJZE
RECHTEN
VAN
OF LOON TE
BELASTING
BETALEN

Granen van
per zak
fl. 0.04
alle soorten			

AANMERKINGEN

		WIJZE
BENAMING
VAN
OF LOON TE
DER GOEDEREN
BELASTING
BETALEN

RECHTEN
AANMERKINGEN

Kolen
(aarde en andere)

per zak

fl. 0,08

id.

Kolen
voor het wegen

id.

fl. 0,02

id.

Dranken en
liquiden

per vat
of ton

fl. 0,16

id.

BOOM DER VRIJHEID
1831 - De Boom van Vrijheid, zinnebeeld van de verkregene
onafhankelijkheid van België, is in ’t midden der groote markt
geplant.
’t Is een linde, gewoonlijk in de streek Meiboom genoemd.
BURGMEESTER
1833 - Benedictus-Winnocus Waels sterft den 6n April 1833.
M. Guillielmus Vanhamme, geboren te Leuven, ontvanger der
registratie, is den 22n April 1833 met 108 stemmen, door het
kiescollegie, tot Burgmeester benoemd.
STRAATLANTAARNEN
1834. - De eerste lantaarnen voor de openbare verlichting
der straten en plaatsen binnen het dorp, ten getalle van vier, zijn
geplaatst in 1834 ; zij branden van den 1n November af.
PASTOOR TE HARINGHE
1835. - In de maand Juni 1835, wordt de kerk van Haringhe als parochiekerk hersteld, en van Rousbrugge gescheiden.
M. Pieter-Jacobus Delye, geboren te Hoogstaede, den 7n Mei
1799, voordezen onderpastoor te Proven, dan te Rousbrugge,
wordt door Z. D. H. Franciscus-Renatus Boussen, pastoor benoemd in vervanging van M. Petrus-Jacobus Plancke, te Haringhe overleden, den 23n Mei 1835, in den ouderdom van 62 jaar.
Wordt vervolgd.

uit een schip
op een wagen

id.
id.
0,06
uit het schip naar
				de magazijnen,
				
winkels op huizen
Winkelgoederen als
per 100 kg
0,04
koffie, suiker, stijfsel,			
tabac, enz.
id.
id.
0,06
				

van het schip
op een wagen
van het schip in
de magazijnen, enz

5 RE

