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De gerestaureerde kapel
van Izenberge
Ex-journalist Mark Deltour en zijn echtgenote kinderarts Cecile Vanbiervliet woonden van
1979 tot 1984 in Roesbrugge. Na hun beroepscarrière hebben ze opnieuw de Westhoek
opgezocht en wonen al tien jaar in Leisele.
Tot vóór enkele maanden was Mark Deltour voorzitter van de kerkfabriek van Izenberge. Zo
werd hij geconfronteerd met de restauratie van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Izenberge. Het zou een harde dobber worden. De vorige uitgevoerde restauratie werd door Monumenten en Landschappen, vandaag gekend als ‘Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed’,
genadeloos afgekeurd. Alles moest opnieuw gedaan worden omdat er geen rekening was
gehouden met de voorschriften van Monumenten en Landschappen.
Over de bouw van de eerste kapel in 1654 tot de huidige restauratie heeft Mark Deltour een
brochure samengesteld. Zijn echtgenote Cecile Vanbiervliet zorgde voor de illustraties.
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid in Izenberge heeft door de eeuwen
heen heel wat veranderingen ondergaan. Veranderingen die te wijten waren aan de smaak
van de opeenvolgende pastoors maar vooral
aan de stijgende toeloop van de bedevaarders.
Het begon allemaal in 1654. De toenmalige
pastoor Judocus Reyphins gaf toe aan de druk
van zijn parochianen en hij bouwde een kleine
kapel van 4,5 m lang op 3,20 m breed, op een
boogscheut van de kerk.
Het verhaal van de boerenknecht
De wat bejaarde Izenbergenaars kennen het
verhaal van de boerenknecht die in 1633 uit de
boom neerstortte en in de takken bleef hangen
nadat hij Onze-Lieve-Vrouw om hulp had geschreeuwd. Dat gebeurde nabij de kerk waar
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in een steunbeer van de kerk stond. Eigenaardig, de naam
van de boerenknecht kennen we niet eens. De
jonge pastoor Reyphins stapte niet onmiddellijk
mee in het wonderverhaal dat zijn parochianen
toen toekenden aan Onze-Lieve-Vrouw. Hij had
andere zorgen. Zijn parochie lag in het oog van
het oorlogsgeweld. Daarenboven had de pest
de hele streek in haar greep. Meer dan de helft
van de bevolking van Izenberge stierf toen aan
de pest en ook de jongere zus van de pastoor,
Petronella, was een van de slachtoffers.

Jacobus Bastinck en de pest en de kapel
Het veranderde toen Jacobus Bastinck, die al
vier kinderen door de pest had verloren, op een
dag voorbij de kerk stapte. Ontmoedigd door
zoveel tegenslag, bad hij spontaan om troost
en sterkte tot het beeld in de steunbeer. Hij bad
opdat hij en de rest van zijn familie gespaard
mochten blijven van de pest. Groot was zijn
verbazing toen een stem hem antwoordde: ‘Ga
vrij waar je wilt, gij zult voorspoed hebben zonder tegenspoed.’ Dat gebeuren heeft Bastinck
tot op zijn sterfbed, zelfs onder ede, bevestigd.
Pas toen, twintig jaar na de val van de boerenknecht uit de boom, gaf pastoor Reyphins toe
aan de vraag van zijn parochianen. In 1654 liet
hij een kapelletje bouwen en werd het beeld
van Onze-Lieve-Vrouw plechtig van de kerk
naar het kapelletje gebracht.
Waarom wachtte de pastoor van Izenberge, die
nochtans een grote devotie voor Onze-LieveVrouw aan de dag legde, zolang tot de bouw
van de kapel? De bedachtzaamheid, de voorzichtigheid van de pastoor speelden hierin een
belangrijke rol. Misschien dacht hij wel dat de
volksdevotie een vluchtig strovuurtje was dat
mettertijd wel zou doven. Natuurlijk speelde
de politieke instabiliteit een grote rol. VeurneAmbacht kende nu eens een vredige periode,
om enkele jaren later het strijdtoneel te zijn van
Fransen en Spanjaarden. Kortom, het was geen
gunstige tijd om een kapel te bouwen.

De kleine kapel kan
de volkstoeloop niet aan.
Pastoor Reyphins meubileert en
zet kunstenaars aan het werk.
Maar eens de kapel er was, stond er geen
maat op de volkstoeloop. In die mate dat pastoor Reyphins vlug aan uitbreiding dacht. Hij
vergrootte de kapel tot 13,5 m lang bij 8,15
m breed. Het eerste kapelletje werd voortaan
voorkapel of achterkapel.
Pastoor Reyphins die uit een oud adellijke familie stamde, heeft veel van zijn persoonlijk fortuin aan de kapel besteed. In 1665 gaf hij de
Veurnse schilder Vigor Boucquet de opdracht
een groot Mariatafereel te schilderen waarin
de ten hemelopneming en kroning van Maria,
omringd door musicerende engelen, werd afgebeeld. Kenners en kunstcritici lopen hoog op
met het werk van Boucquet. Muziekliefhebbers
hebben ogen te kort om al de instrumenten
die de engelen bespelen, zeventien in totaal,
te identificeren.
In 1667 schilderde de Ieperse kunstenaar Joris
Roeland zes panelen waarin hij de mirakels op
hout vastlegde. Elk paneel kreeg een onder347

schrift dat aan de bezoeker of bedevaarder
uitlegde wat het tafereel precies voorstelde. Ze
zijn de voorlopers van de huidige stripverhalen.
De historie rond het ontstaan van het bedevaartsoord en de devotie voor Onze-LieveVrouw van Barmhartigheid, de wonderbare
genezingen, stelde pastoor Reyphins te boek.
Zo verscheen in 1657 van zijn hand wat wij
vandaag ‘zijn mémoires’ zouden noemen.
Spijtig, geen enkel exemplaar is vandaag nog
vindbaar!
Na Reyphins zijn er nog heel wat pastoors in
Izenberge werkzaam geweest. De ene had al
meer belangstelling voor de kapel dan de ander.
Kapelaan Marrannes, de stille werker
Vooral kapelaan Marrannes, die het eerste kapelletje verving door een grotere voorkapel en
een orgel liet plaatsen door Andries Berger en
die het interieur van de kapel een nieuw uitzicht gaf, liet ook een nieuw altaar bouwen,
een wandbeschotaltaar. De uitbouw van zo’n
altaar is een streekgebonden verschijnsel dat
vanaf 1740 in de kerken van de Westhoek en
in Frans-Vlaanderen veelvuldig voorkomt. De
manier waarop kapelaan Marrannes te werk
ging wordt ‘somptueus’ genoemd. Letterlijk lezen we: ‘De muren zijn tot het gewelf bekleed
met schone boiserie in rocaillestijl. Onder de ramen is het beschot versierd met medaillons of
de busten van vier kerkvaders in hoogreliëf. Het
gaat om Augustinus van Hippo in bisschoppelijk ornaat en met een vlammend hart in de
rechterhand, om Gregorius de Grote als paus
met kruisstaf in de linkerhand en een duif boven de schouder, om Hiëronymus met ontblote
borst als vertaler van de Heilige Schrift en om
Ambrosius in bisschoppelijk ornaat met een bijenkorf en met de staf in de rechterhand. Overal
liggen kunstig gesneden ornamenten. Dat doet
ons denken aan salons van prinselijke woonsten en paleizen, een echt salon: fijn, kunstig
en rijk.’
Na Marrannes liet pastoor Baert in 1863 een
nieuwe sacristie bouwen.
Pastoor Van Baeckel gaf de kapel tijdens zijn 37
jaar pastoorschap weer eens een totaal ander
uitzicht. Volgens hem moest alles ‘gotiek’ zijn.
Gelukkig behield hij de kunstig eiken beschotten. Daarom stelde hij zich tevreden alles in
‘gotiek’ te steken: roodbruin en hard groen en
hard blauw tot boven toe.
Paul Vanhaverbeke, die in Izenberge pastoor
was van 1952 tot 1960, liet het kerkinterieur
nog maar eens herschilderen. De werken werden onder toezicht van de pastoor en van architect Degeyter uitgevoerd door meester schilder Vandoorne uit Veurne in samenwerking
met schilder Romain Nollée en zoon Amand uit
Izenberge en Lionel Candaele uit Leisele.

Over pastoor Louis Vanheule en
André Wittevrongel
Zijn opvolger Louis Vanheule zette de kapel van
Izenberge volop in de kijker. Izenberge werd
een bekend bedevaartsoord. Naast de bijna ontelbare initiatieven die hij nam, bleef er een niet
uitgevoerd. Hij stelde alles in het werk om de
kapel als beschermd monument te laten klasseren. Dat heeft hij niet meer meegemaakt. Pas
in juni 1985, twee jaar na zijn schielijk overlijden, werd de kapel bij ministerieel besluit als
beschermd monument erkend. Zowel het exterieur als het interieur en het orgel kregen de erkenning omwille van ‘de historische-volkskundige waarde, als enige grote bedevaartskapel
in het arrondissement Veurne’.
Ondanks die erkenning volgden in de daaropvolgende jaren nog ingrepen in het interieur,
buiten het medeweten van de bevoegde diensten van Monumenten en Landschappen.
Toen André Wittevrongel in 1998 pastoor werd
van Izenberge toog hij ongestoord aan het
werk. Op eigen initiatief en gesteund door de
kerkfabriek liet hij werken uitvoeren aan het interieur van de kapel, vooral aan het houtwerk,
de orgelkast, de balustrade van het doksaal,
het altaarpodium, de koorafsluiting en de lambrisering. Hij liet ook drie schilderijen restaureren. Werken die hem enkele jaren later zuur
zouden opbreken omdat ze zonder toelating
van Monumenten en Landschappen werden
uitgevoerd.
Op 18 september 2003 kreeg hij van Landschappen en Monumenten een vernietigend
schrijven waarin zeven overtredingen werden
vastgesteld. Hij werd streng aangemaand om
dringend met de betrokken instanties rond de
tafel te gaan zitten. Het hek was volledig van
de dam want de restauratie werd met de grond
gelijk gemaakt. Alle uitgevoerde werken moesten hoogdringend in hun oorspronkelijke staat
worden hersteld. Dat gold vooral voor de koorafsluiting, de balustrade van het doksaal met
muziektrofeeën, de orgelkast en twee schilderijen die in de voorkapel hingen.
De zware crisis omtrent de kapel
wordt toch nog opgelost
Midden de crisis en de discussies trad er een
nieuw kerkbestuur aan dat onmiddellijk een
antwoord zocht op twee prangende vragen:
Wie is de eigenaar van de kapel en hoe lost
men de problemen rond de restauratie op? Beide problemen werden terzelfdertijd aangepakt.
Tijdens de zitting van 29 december 2005
keurde de gemeenteraad van Alveringem eenparig de beheersovereenkomst omtrent de kapel goed. De gemeente werd eigenaar van de
kapel, een punt dat tot die dag nog niet was
opgeklaard. Het beheer van de kapel kwam in
handen van de kerkfabriek.

Intussen werden de plooien tussen de nieuwe
kerkfabriek en Monumenten en Landschappen
plat gestreken. Er werd een compromis uitgewerkt.
De kerkfabriek liet een grondig vooronderzoek
door specialisten in restauratiewerken uitvoeren om zo een onderhoudspremie te kunnen
aanvragen bij de Cel Monumenten en Landschappen. Eens die kloof gedicht, stelde de
kerkfabriek ir. architect Dries Vanhove aan om
de restauratie van de kapel in een totaalpakket
in te dienen. Dat totaalpakket behelsde niet alleen het interieur van de kapel, maar ook het
exterieur waarmee de dakruiter of toren, de
daken en gevels van de kapel werden bedoeld.
Zo kon de kerkfabriek op een grotere financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap
rekenen.
Eind juni 2007 zette Monumenten en Landschappen het licht op groen voor de onderhoudspremie. Erkende restauratoren kregen
een duidelijk omschreven opdracht. Zij moesten de synthetische vernislaag, het lijmen van
openstaande paneelnaden, het herinbrengen
van losse stukken in het ajourwerk uitvoeren,
evenals alle resten van de gebruikte polyesterpasta en lijmen moesten zij verwijderen en wat
niet kon verwijderd worden moest desgevallend een retouche krijgen.
Die werken werden door Alain de Winiwarter,
Charles Copet le Grelle en Alain de Decker uitgevoerd van begin januari 2008 tot april 2008.
De restauratie van de muziektrofeeën van
de doksaalbalustrade werd aan conservatorrestaurator Muriël Amez-Droz toevertrouwd.
Twee mirakelschilderijen werden gerestaureerd
door Véronique van Caloen. Het uiterst minutieus en professioneel werk aan de muziektrofeeën, aan de doksaalbalustrade, aan de conservatie en restauratie van het orgel, evenals
aan de restauratie van de koorafsluiting en van
twee van de zes mirakelschilderijen was half
2009 verwezenlijkt.
Een zware periode met woelige dromen lag,
althans gedeeltelijk, achter de rug. De bedevaartskapel van Izenberge krijgt terecht van
heemkundige Valentin Degrande alle lof. Hij
noemt ze ‘een van de mooiste kapellen van
Vlaanderen’.
Al bij al blijft er nog heel wat te doen. Nu staat
de kapel volop in de steigers, want werken aan
de dakruiter, de daken en gevels zijn volop aan
de gang. Inderdaad, hoop doet leven.
Mark Deltour
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Europa-centrum

NIET OM ER (TE VEEL)
HOOI OP TE NEMEN

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

in van der hallen-gemeenschap
& europa-broederschap
ADVENTSMIS KERK HARINGE
Op zaterdagavond 30 november worden tijdens
de jaarmis om 19 uur in de kerk van ons brondorp
Haringe allen herdacht die verbonden blijven in gemeenschap. Vanuit “Rodenbachjaar 1956” groeide
het met jaarlijkse “Bedevaartmarsen” van jongeren
langs de IJzer heen, gesteund door pastoor Wilfried
Bruneel en meester Jozef Gheysens. Daarna volgden vormingsdagen en kampen met deelnemers uit
de Nederlanden en uiteraard ook uit Frans-Vlaanderen.
Zo moeten we dit jaar zeker Luc Verbeke herdenken, medestichter van het Komitee voor FransVlaanderen (uitvaart 5 oktober ll.): o.m. cultuurdagen en lessen Nederlands over “de schreve” met
boeiende ontmoetingen in ons scharnierhuis tussen
beide Vlaanderen.
Op 30 oktober ll. stierf ook Clem de Ridder, jarenlang voorzitter van het Davidsfonds, bezieler Van
der Hallen-dagen in Lier en zowel van IJzerbedevaart als IJzerwake. Zo denken we aan Jong-Davidsfonds met priester Marcel Decubber, Werkgroep de
Nederlanden en Davidsfonds Frans-Vlaanderen.
Thans wordt verder gewerkt aan de aflossing van
de wacht samen met KVSV- en KVHV-studentenbeweging, met nieuwe deelgenoten naar de toekomst toe en voorstellingen project: “Landgoed
Vrij Europa”.

KALENDERS EN BOND ZONDER NAAM
Op afspraak via Bertennest en Gastenhuis liggen de
kalenders 2014 van Davidsfonds Frans-Vlaanderen
klaar (€ 7,00). Ook de nieuwe kalenders van Bond
Zonder Naam (€ 10,00).
Verder de kaarsen van deze Kerstactie.
Gelieve vooraf af te spreken met Bertennest, tel.
057 30 02 08 of bertennest@skynet.be.
Ontmoetingen
- zondag 17 november: “Verdrag van Utrecht”
door Eric Vanneufville om 12.30 uur in
“In ’t Vlaemsch Hol” te Ledringem.
(inschrijven via Michiel De Swaen Kring: middagmaal € 26,00)
- zondag 24 november: Jaarmis om 9.30 uur met
harmonie Sint-Cecilia in de kerk te Leisele
- zaterdag 30 november: bezoek Louvre-museum met Davidsfonds Fr.-Vlaanderen
Lens, in kader Adventsdag hierboven
- zondag 22 december: Kerstconcert om 15 uur
met harmonie en koor te Stavele, De Moote
- dinsdag 24 december: Middernachtmis om 24
uur met Kerstevocatie in de kerk te Gijverinkhove
- donderdag 26 december: Vlaanderen zingt
Kerst om 16 uur met Davidsfonds in de kerk te
Woumen

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij Schoonaert

Drukkerij Schoonaert

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

Neen, schrik niet. Een werktuig van een tandarts is het gelukkig niet. Evenmin het dessertvorkje van de reus die Klein Duimpje en zijn
broers wou oppeuzelen. Maar een vork, of gaffel, is het wel. Om uit de bol te gaan, om er het
varken mee door de bieten te jagen? Had je
dat stiekem gehoopt? Foei! Doet een landman
niet!
Het raadvoorwerp is een bietengaffel of
bietenrooivork. Om in zware grond ontkopte
bieten te rooien. De vork wordt net onder de
biet in de grond geduwd en dan achterover geduwd om de biet op te tillen, die, door de verbreding van de vorktanden, netjes op de vork
blijft liggen en zo op een zwad opzij gegooid
kan worden. Niet alleen de tijd maar ook de
evolutie staat niet stil. Zoals menig voorwerp
hangt de bietenrooivork nu te verstoffen in een
folkloremuseum, vervangen als ze is door de
bietenrooimachine.
Zo onder andere voorkomen we rugpijn en
hernia. Alleluja!
Pientere Caroline Devos uit Proven wist niet
alleen hoe deze vork aan de steel zit, maar ook
waartoe ze diende. Zij heeft recht op een bon
voor een mooie biet voor de Sint-Maartenstoet
van volgend jaar!

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.

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be
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NIEUW:
LOTTO & KRASBILJETTEN
Eveneens alle producten van ‘De Nationale Loterij’

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
’t Spendiege uw buurtwinkel met ruime keuze:
brood en banket, kaas en charcuterie, groenten en fruit,
belegde broodjes, kaasplanken
broodautomaat: IJzerstraat, Stavele en Krombekeplein, Krombeke
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

’t Spendiege

Prof. O. Rubbrechtstraat 21 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 05 85
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Van zoutziederij tot brouwerij (3)
Het Anker aan de Dode IJzer
De azijnstokerij
De azijnstokerij verschafte de inwoners van
Roesbrugge en de IJzerstreek seizoensgebonden werk. Azijn werd vooral verkocht aan
bedrijven en gebruikt om voedingsmiddelen
te bewaren, om wol te spoelen en om verf te
fixeren.
De azijnstokerij werd al stopgezet in 1901.
Op de tekening is op de voorgrond de oude
IJzer nog te zien, die liep tot juist achter de
zoutziederij en brouwerij. Het rechttrekken van
de IJzer begon in het voorjaar van 1872 door
de firma Vermeersch uit Oudekapelle.
Op de achtergrond op de tekening zie je de
wieken van een watermolen die het waterniveau op peil hield in de watergang onder het
gebouw. Ook zien we op de Dode IJzer een
bootje varen.
Carolus Ludovicus Feys- Declerck,
de brouwer
Hij was de zoon van Joannes Albert Feys (17661850) en Susanna Dorothea Mestdach, geboren te Hoogstade op 14 december 1803. Op
14 september 1829 huwde hij te Steenkerke

Tekening van de zoutziederij en de brouwerij uit 1864 van Sophia Elisabeth Coleta Feys (1831-1916),
de oudste dochter van Carolus en Johanna Declerck. De originele tekening is in het bezit van Christine Feys
maar ook terug te vinden in het boek “Histoire de la Commune de Rousbrugge-Haringe”
van Emile Vanden Bussche, uitgave van Edw. Gailliard et Cie, Lith. te Brugge, in 1867.

werijstraat te Veurne. Hij overleed te Veurne
op 9 april 1909.
3. Pieter Albert Feys, geboren te Steenkerke
op 9 december1836 en gehuwd met Louisa
Nathalia Vande Velde.
In het begin van de jaren 1850 leerde de zoutzieder Arsene Viane de brouwer-landbouwer
Carolus Ludovicus Feys uit Steenkerke kennen.
In geen tijd werden ze dikke vrienden.
Carolus’ oudere broer Petrus Feys (11) kwam
na het vertrek van notaris Angelus Delefortrie
(12) in 1847 zich met zijn vrouw Anna Theresia
Beke en zijn kroost als notaris te Roesbrugge
vestigen. Op 22 augustus 1848 werd hij reeds
verkozen als schepen te Roesbrugge.

Carolus Feys (1803-1881).

Johanna Declerck (1794-1864).

met Joanna Theresia Declerck, een brouwersdochter en weduwe van Ludovicus Eugenius
Huyghe. Zij werd geboren te Bredene op 18
juni 1794.

s’Heerwillemskapelle. Carolus stierf in 1877
te Veurne en zij door de oorlogsomstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog op de
Beveren-Kalsijde op 1 september 1916. Hun
enig kind, Zenobie (1861-1934), trouwde
met Cyrille Vandenbussche, gewezen burgemeester van Ardooie van 1887 tot 1922.
2. Carolus Ludovicus Feys, geboren te Steenkerke op 14 februari 1833 en gehuwd met
Amelia Van Toortelboom uit Eggewaertskapelle. Ze vestigden zich in de Vleeshou-

Carolus was landbouwer en brouwer in Steenkerke. Zij hadden drie kinderen:
1. Sophia Coleta Feys, geboren te Steenkerke op 13 november 1831 en gehuwd
te Steenkerke op 8 mei 1852 met Carolus
Ludovicus Degrave. Ze gingen wonen te

Vanaf 1853 werd begonnen een deel van de
azijnstokerij om te bouwen tot brouwerij. Carolus Ludovicus Feys kwam in de zaak als aandeelhouder en als brouwer (13). Vanaf 1854
vinden we op de site de eerste biervaten terug
met de naam “Feys” erop gedrukt.
De boerderij te Steenkerke werd na het huwelijk van zijn jongste zoon Pieter met Louisa
Vandevelde in 1863 aan hem overgelaten. Ondertussen bijna zestig jaar geworden, ging hij
zich op de Beveren-Kalsijde toeleggen op het
brouwen.
Hij behaalde op de wereldtentoonstelling
“Londini Honoris Causa” in Londen in 1862
een gouden medaille. In 1867 werd Pieter burgemeester benoemd te Steenkerke.
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Het jaar daarop op 15 juni 1864 overleed zijn
vrouw en werd in Steenkerke begraven.
Na de dood van de vrouw van Arsene Viane,
Maria Thérésia Chatteleyn in oktober 1872,
kwam de zoutziederij en de brouwerij volledig
in handen van de familie Feys. De gebouwen
bleven nog een tijd lang eigendom van de familie Viane.
Op 1 juli 1881 overleed Carolus Ludovicus Feys
op 78-jarige leeftijd te Veurne.
De bieren van Charles Feys- Declerck
(1854-1881)
Met zijn bier “Blonde de l’Yser” behaalde
Charles Feys op de wereldtentoonstelling in
1862 te Londen een “Londini Honoris Causa”,
een gouden medaille.

Uw geld
verdient een
sprong
voorwaarts.

Medaille: Leonard Charles
Engeland, 1862, Bronze, 76 mm.

Wordt vervolgd.
R. Toussaint
Noten:
11. Petrus Feys, notaris te Woumen van 1841 tot 1847 en
nadien te Roesbrugge van 1846 tot op zijn zestigste
in 1861. Hij werd opgevolgd door notaris Floor. Pieter
was geboren te Hoogstade op 17.10.1801 en zoon van
Johannes en Susanne Dorothea Mestdach, dochter van
Philip Mestdach, burgemeester van Hoogstade.
12. In 1867 trouwde Arsenius’ dochter Sophie met de broer
van notaris Angelus Delefortrie, Charles, de weduwnaar
van Marie-Thérèse Stock.
13. Naam terug te vinden op bankaandelen in 1862, Carolus
Feys was toen een van de grootste aandeelhebbers.

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Crelan Super 7 kasbon
Met de Super 7 kasbon van Crelan belegt
u in alle zekerheid en met een super rendement. De coupon bedraagt de eerste

vier jaar telkens 2%; in het 5de en 6de jaar
3%; en in het 7de jaar liefst 4% (actuarieel
rendement 2,54%) vóór 25% RV.
Prof.O.Rubbrechtstraat 68
8972 ROESBRUGGE
tel. 057 30 00 14 - fax 057 30 00 15
www.bv-service.be - FSMA nr. 023657A

Tijdelijk aanbod onder voorwaarden, geldig van 1 oktober
2013 tot 30 november 2013, behoudens vervroegde stopzetting, voor nieuw geld. Minimum inlage 125 euro. Het
reglement van deze actie is beschikbaar in elk Crelan-kantoor
en op www.crelan.be. Dit is een publicitaire mededeling en
geen beleggingsadvies.

Drukkerij Schoonaert

Bankieren met gezond verstand

Maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen!
Deelnemer Eindejaarsactie
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
Hoe daj ’t de laste ki moste verstoan!
1.
2.
3.
4.

Grains d’Amour
Bakkerij • Koffiehuis • tea-room

• Dagelijks vers brood & patisserie,
warme of koude worstenbroodjes & belegde broodjes
• Verschillende soorten koffie en thee
• Genieten van ons ruim bierassortiment
• Bij ons kan je ook terecht voor de kleine en grote honger
• Koffietafels & rouwmaaltijden
• Nu ook op maandag en vrijdag:
gezelschapspellennamiddag met een ruime keuze uit:
Rummikub, Scrabble, UNO,
Yahtzee, pietjesbakken, dammen, schaken

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

’k Heb er mijn buik van vol, smeer hem maar!
Durfde jij als kind ook wel eens spijbelen?
Excuus voor mijn luidruchtig boertje.
Achter de wolken valt een stralenkrans avondlijk
zonlicht neer.
Ze zag er picobello uit.
Die kerels gaan daar wat beleven!
Hoor ik hier iemand wellustig flatuleren?
’t Is nu genoeg geweest. Stop er nu maar mee!
De nageboorte kwam tevoorschijn.
Dat meisje gaat trouwen, ze verzamelt al huisraad.
Hij kwam van niets tot iets en is verwaand.
Er is weer een kink in de echtelijke kabel.
Ze zullen hem niet vlug evenaren of overtreffen.
Dit vraagt veel energie, eist een serieuze inspanning.
Zegt men als iemand iets fout doet en de zaak
verknoeit.
Leg je boontjes niet te weken, ’t zal een schrale
bedoening zijn.
Ik dacht dat dit veld rechte zijden had, en geen
schuine kant.
Voor mij is dat een fluitje van een cent, heb ik zo
gefikst.
Je kunt er mooi naar fluiten!
Er kwam daar zo goed als geen volk opgedaagd.

En ’t resultoat wos:
19 p.: Keirsebilck H. & Steverlynck M.
18 p.: Dewaele A. & Goudezeune M.
17 p.: Vandenbosch R.
16 p.: Igodt L.
15 p.: Denecker St.
Je verstoat ’t. Peis je ! !
Moa…, ku je ’t oek uutleggen?

bvba

Kleine Markt 22 - 8978 Watou - www.grainsdamour.be

bvba

Geef kleur aan je drukwerk
drukkerij

SCHOONAERT
Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be

1. d’ er een slag in sloan
2. ’t nie kunnen bokken
3. ze nogol een pek geven
4. in ’n droai zien
5. d’er de peze op leggen
6. van plak en stak zien
7. deur ze nekke hoalen
8. piek á piek zien
9. van ze tetter moaken
10. in de vetteweeë zien

11. goeëd epoesterd zien
12. van ’t goe joar zien
13. op katjesspel endiegen
14. kwietens zien
15. ze loop hoalen
16. ‘t hoazevel antrekken
17. deur ’n meulen droaien
18. dozienegoeëd zien
19. achter de vorke lopen
20. mi ze kop spelen

«Zoej gloven,” zei de vint,
“oj eeën zieët van 100 joar,
da ’t froai dikkers en oeden is!”
Wim Sohier
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Bereidt u voor op de winter !
Bel nu voor stookolie: 057 30 03 30
PMO zorgt voor gezellige warmte dicht bij huis!

Kwaliteit, service & ervaring, onze troef !
BRANDSTOFFEN | OLIËN & SMEERMIDDELEN | VETTEN | ANTIVRIES & KOELVLOEISTOF | MAZOUTTANKS

PMO nv - VANDENBROUCKE

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

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

KERSTHAPPENING OP ZATERDAG 30 NOVEMBER EN ZONDAG 1 DECEMBER
Voor het najaar: volop de periode voor aanplantingen
+ bloembollen voor het voorjaar: krokus, narcis, tulpen, muscari
+ aanplanten van rozen, fruitbomen, klein fruit, hagen, sierbomen, klimplanten
+ grote keuze in violen, winterheide, primula, gaultheria, sierkool, zilverblad, …
… alles om uw winterbloembakken te vullen
+ solitaire planten om in potten te plaatsen

Voor de eindejaarsperiode: kom nu langs in het nieuwe kerstdorp en ontdek
+ kerstdecoratie, tafelstukken, vele soorten orchideeën
+ kerstbomen, kerstgroen en snijbloemen
+ ledverlichting op zonne-energie
+ kerststerren in vele kleuren en maten
+ nieuwe soorten helleborus: bloeirijk en zeer winterhard
+ kado-tip: een snijbloemabonnement of cadeaubon

Speciaal open op
zondag 22 december
zondag 29 december
van 9 tot 18.30 u.
25 december
1 januari
van 9 tot 12 u.

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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Demonstratie op Sfeerbeurs Proven
vrijdag 22 november van 18 tot 22 u.
zaterdag 23 november van 14 tot 22 u.
zondag 24 november van 10 tot 18 u.

Prof. O. Rubbrechtstraat 12 - 8972 Roesbrugge-Haringe - Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be - www.elektrocappoen.be
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Eindejaar bij uw dorpshandelaar
1.12 tot 31.12.2013

E 500

6x
E 100

E 2ra8pr0ijze0n
natu

Deelnemers:
Abele
Agro-Fyto d’Abeelestatie | Café Au Nouveau St-Eloi | Café De Nieuwe Appel
Café ’t Sparhof | Coiffure Hilde | Coeur au Chocolat | FM Produkten
Galerie-Café De Katteman

Proven & Krombeke
Chocolade Zokola | Coiffure Rita Ganne | Coiffure Romina Worm
Drankcenter Devos | Garage Nevejan | Geschenken Bokado
Schoonheidsinstituut Valerie | Tuincentrum Au Petit Jardin
Roesbrugge-Haringe
Bakkerij Sabbe | Drukkerij Schoonaert | Elektro Cappoen
Voeding ’t Spendiege | Wellness In Septem Caelo
Watou
Café Het Brouwershof | Café De Kikker | Chez le Voisin | Coiffure Nadine Deroo
Coiffure Nancy | Elektro Careye | Frituur Friettijd | Grain d’Amour | Kapsalon Carine
Photo Yess | Schilderwerken Hespeel bvba | Strooyen Hen | Zuivelhandel Inge Devooght
Voorlopige lijst dd. 12.11.2013

Unie van Zelfstandige Ondernemers

Openbare trekking in café “De Bascule” te Proven
op vrijdag 3 januari 2014 om 19 uur.
Lijst der winnende nummers verschijnt in “De IJzerbode”,
“Het Wekelijks Nieuws” en op www.unizo-ijzerbode.be.
De prijzen moeten afgehaald worden vóór 31 januari 2014.

Vraag je lotjes !
ABELE J WATOU J PROVEN J KROMBEKE J ROESBRUGGE-HARINGE J BEVEREN J STAVELE
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Kerstmarkt
Oost-Cappel

zondag 15 december 2013
vanaf 14 u.

Casselstraat
grens van Oost-Cappel
en Beveren-IJzer

STOCKVERKOOP VAN NIEUWE

DAMESKLEDIJ, SCHOENEN & LAARZEN

aan sterk verminderde prijzen
vanaf ZATERDAG 16 NOVEMBER
Prof. Rubbrechtstraat 66a, 8972 Roesbrugge

Merken kledij:
Expresso - Summum - Fransa - Olsen - Four Roses - …
Merken schoenen & laarzen:
Sergio Turri - Sensunique - Hokan - Sisinella - …
za. 16 nov.
ma. 18 nov.
wo. 20 nov.
za. 23 nov.
di. 19 nov.
do. 21 nov.
vrij. 22 nov.

Openingsuren:
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
19.00 u. - …
19.00 u. - …
19.00 u. - …

Iedereen welkom!

Gasthof ’T ROZENHOF
Eindejaarsmenu’s !!

Afhaalmenu
24 & 25 december

Afhaalmenu
31 december & 1 januari

Romig soepje van broccoli
v
Koud: Duo van zalm gerookt/gemarineerd ‘gravlax’
of
Warm: Scampi, saffraansausje, preisnippers
v
Ardeens kalkoenhaasje, sausje met Parijse champignons
peertje in wijn, schorseneer, wortelschijfjes, slaatje, kroketjes
v
Kerstbuche

Kippensoepje met groentesliertjes
v
Koud: Salade ‘Folle’ met stukjes foie gras en gerookte eendenborst
of
Warm: Gegrild zalmmootje, sausje met graanmosterd, bladspinazie
v
Kalfsmédaillon ‘fine champagne’
met witloof, sperzieboontjes, worteltjes, slaatje en gratin
v
Trio van nagerechten

Afhaalmenu zonder soep: E 31,00
Afhaalmenu met soep: E 33,50

Afhaalmenu zonder soep: E 32,00
Afhaalmenu met soep: E 34,50

Bestellen vóór 21 december 2013

Bestellen vóór 27 december 2013

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof_proven.be
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U bent uitgenodigd …
ter gelegenheid van ons

SINT-ELOOIFEEST
zaterdag 30 november 2013
zondag 1 december 2013
maandag 2 december 2013
kotelet en worst
met veldsla, witte bonen
en gebakken aardappelen

E 12,00
Reservatie gewenst, 057 30 04 83
FRITUUR

CAFE

FEESTZAAL

SINT-ELOOI

Obterrestraat 8 - 8972 PROVEN - 057 30 04 83 - sint-elooi@hotmail.com
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n Beestig en geestig!
Zondag 24 november om 15 uur
Drie dozijn gedichten met dieren, commentaar
en muzieknoten door Kristien Bouten, Marijke
Coghe en Achilles Gautier. Op zondag 24 november om 15 uur in Het Pensionaat, Abeleplein 8A te Abele. Reserveren op 057 33 22 08.
n Munten -en Verzamelbeurs
Zondag 8 december van 8 tot 12 uur
Op zondag 8 december gaat de verzamelbeurs
van Poperingana Numismatica Historia weer
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 kleine en gezellige beurs. In de tombola ten voordele van de
club worden deze keer, naar goede gewoonte,
terug meerdere waardevolle prijzen verloot.
Verder is er op 8 december ook een eenmalige
tentoonstelling van verschillende interessante
oude boeken uit de verzameling van voorzitter
Gery Verhille. De toegang is zoals altijd gratis.

ALVERINGEM
n Toneelstuk “Nieuwpoort Kaput”
Zaterdag 16 november om 20 uur
Het toneelstuk begint in oktober 1914 op het
moment dat de totale bevolking van het stadje
op de vlucht slaat. Iedereen moet op bevel van
de overheid Nieuwpoort verlaten.
De centrale scène speelt zich af in de zomer
van 1916 in een loopgraaf achter de IJzer waar
drie soldaten lief en leed met elkaar delen. Ze
proberen de verveling te lijf te gaan door elkaar

verhalen te vertellen. De belangrijkste vraag
is of ze de Duitse aanvallen zullen overleven.
Zoals het alleen maar op het theater (en in de
film) mogelijk is, ontmoeten de mannen hun
geliefden in droomscènes. In elke oorlog vallen
er echter doden en gewonden.
Het stuk wordt doorweven met de verhalen van
historische personages die de oorlog hebben
meegemaakt. Tenslotte duiken op een aantal
plaatsen absurdistische personages op die op
een volkomen averechtse manier het hopeloos
idiote van elke oorlog illustreren.
“Nieuwpoort Kaput” is op de eerste plaats een
gevoelig stuk over de dwaasheid van het oorlogvoeren. Met live muziek en zang.
Toneelstuk wordt gebracht door Pantheather
Nieuwpoort, tekst en regie: Paul Houwen.
Voorstelling: zaterdag 16 november om 20 uur
(deuren om 19.30 uur) in de Kerk te Oeren.
Toegang: € 6 (incl. tas soep)
Kaarten te verkrijgen bij Dienst Toerisme
en Cultuur Alveringem - tel. 058 28 88 81 toerisme.cultuur@alveringem.be.

HARINGE

met plaats voor veel zonneschijn maar met af en
toe ook eens een stortbui of wat milde regen.
Lode Pools schreef het stuk, de groep hertaalde
het naar het sappig Harings en regisseur André
Schaubroeck zette alles in de goede plooi. Er
wordt gespeeld in De Levaard op vrijdagen 6 en
13 december en zaterdag 14 december om 20
uur, op zondag 8 december om 19 uur. Meer
info op www.haringe.be. Kaarten: € 7. Reservatie: 057 30 03 09 of toneelharinge@gmail.
com.

TONEEL: HET REGENDE DIE DAG

n Toneelgroep Haringe presenteert:
Het regende die dag
Rik en Ivonne ontmoeten elkaar in de tuin van
een rustoord. Al snel blijkt dat ze veel meer gemeen hebben dan de eerste kennismaking liet
vermoeden. En zo start een mooi menselijk verhaal over twee oudere mensen, hun kinderen
en kleinkinderen en liefde die niet roest. Een
verhaal ook van drie generaties met elk hun
eigen ideeën, zorgen en behoeften, hun onderlinge relaties en hun mooie maar ook kleine
kanten. Soms ironisch en ondeugend of zelfs
génant, soms met milde humor maar altijd in
herkenbare situaties. Het leven zoals het is dus,

van Lode Pools

Vrijdag 6 december 2013 (20 u.)
Zondag 8 december 2013 (19 u.)
Vrijdag 13 december 2013 (20 u.)
Zaterdag 14 december 2013 (20 u.)

KROMBEKE
n Volkstuin Krombeke
Vrijdag 6 november om 19.30 uur
“Gezond en wel de winter door” door Rita
Vandenberghe.

Coiffure

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

Nancy
dames • heren
kinderen

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

zonnebank

10 + 1 gratis

FORD Fiesta 1.4 diesel

2011

FORD C Max 1.6 diesel

2010

PEUGEOT 206+ 1.4 diesel

2010

VW Golf 1.6 diesel

2010

SEAT Ibiza 1.4 diesel

2010

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
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EVENEMENTENKALENDER
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 Hespfestijn
Wielervrienden Krombeke Sportief
Zondag 8 december
In 2014 worden voor het 25ste jaar wielerkoersen ingericht in Krombeke. Om de kas te
spijzen wordt jaarlijks een hespfestijn georganiseerd. Op zondag 8 december is iedereen
welkom in O.C. De Bampoele waar ‘Kok aan
Huis’ Benny met Eveline beenhesp of balletjes
in tomatensaus klaarmaken. Maaltijden kunnen ook worden afgehaald of thuisgebracht.
Volwassen betalen € 16 voor hesp of € 14 voor
balletjes inclusief een aperitief. Kinderen t.e.m.
het 6de leerjaar: resp. € 11 en € 9.
Kaarten bij de bestuursleden of café Hof van
Vlaanderen of bij Paul Carbon, 0479 41 99 30
- paul.carbon@telenet.be.
n Kerstviering in Sint-Blasiuskerk
Dinsdag 24 december om 17 uur
Op Kerstavond dinsdag 24 december om 17
uur wordt het Kerstfeest gevierd in de Sint-Blasiuskerk in Krombeke. De geboorte van Jezus
Christus wordt in beeld gebracht door kinderen
van VBS De Kastanje Krombeke.
Na de viering kan elke kerkbezoeker rond de
cokesvuren genieten van een glaasje gluhwein
of chocolademelk dat zoals elk jaar wordt aangeboden door het Feestcomité.

POPERINGE
n Natuurpunt
Dag van de natuur
Zaterdag 16 november om 9 uur
We verzamelen om 9 uur aan café ‘Chez le Voisin’, Houtkerkestraat 26, Watou, toegangsweg
naast het café en de Heidebeek. Op het terrein
van ons recent aangekochte weiland langs de
Heidebeek (Watou), maken we de haag vrij en
worden enkele knotwilgen aangeplant. Wie de
ganse dag wenst deel te nemen, brengt pick-

nick mee. In de namiddag: vrijzetten van struiken en opruimen van het perceeltje langs de
Heidebeek in Haringe. Verzamelen om 14 uur
aan café D’Heybeke, Heybrugstraat, Haringe.
Aangepaste werkkledij bijhebben. Voor alle
deelnemers is er een verrassingspakket voorzien. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.
Geleide wandeling langs het
spaarbekken Bommelaer
Zondag 17 november om 9 uur
We verzamelen om 9 uur aan de Bommelaer
langs de Abeelseweg, kruispunt met de Provenstraat, einde voorzien 11 uur.
Het spaarbekken van de Bommelaersbeek is
goed op weg om een interessant stukje natuur te worden: poeltjes met lisdodde, jonge
wilgjes, zwarte els, rietkragen,... ze vormen
een uitstekende biotoop voor vogels. Deze periode van het jaar kunnen diverse zangvogels
zich nog tegoed doen aan diverse zaden om zo
hun tocht naar het zuiden te kunnen aanvatten, maar ongetwijfeld zullen een aantal hier
tijdens de wintermaanden blijven fourageren.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Gratis
voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1.
Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.
Klimaatonderzoek in Antarctica
Vrijdag 22 november om 20 uur
Speculaties, afwijzingen, doemdenken, negeren …, allerlei benaderingen rond de klimaatveranderingen. Een antwoord krijgen we vanuit
het Belgische Zuidpoolstation Prinses Elisabeth.
En hier beseft men al te goed dat ‘ Antarctica,
als klimaatarchief’ ons veel informatie biedt
over het verleden en de toekomst!
Koen Meirlaen, leraar leerkracht aardrijkskunde
in Leiepoort Deinze, kreeg de kans via een educatief schoolproject om 3 maanden het wel en
wee op de basis mee te volgen.
Hij vertelt in een boeiende lezing over zijn avonturen in Antarctica. Aan de hand van prachtig
beeldmateriaal vertelt hij over de onderzoeken,
over het klimaatverhaal, over de onbeschrijflijk mooie natuur en overleven in de extreme
koude!

Afspraak in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 te
Poperinge om 20 uur.
Toegang: € 4 leden Natuurpunt en studenten
€ 3. (1 consumptie inbegrepen)
Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.
n Langhoirs Victorinenspelen Molière
‘De Schelmenstreken van Scapin’
Zin in een plezant avondje theater? Dan zit je
goed bij de Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen met ‘De Schelmenstreken van
Scapin’, een stuk van de Franse auteur Molière
(1622-1673). Hij is bij ons vooral gekend van
‘De Vrek’ en ‘De Ingebeelde Zieke’. Nochtans
is ‘De Schelmenstreken van Scapin’ wereldwijd
één van de meest gespeelde stukken van deze
Franse auteur.
Twee vaders zijn op zakenreis. Tijdens hun afwezigheid maken hun beide zonen het wat
te bont. De ene trouwt in het geheim en de
andere wordt verliefd op een zigeunermeisje.
Terwijl de vaders heel andere plannen hadden
met hun zonen.
Die zonen gaan ten rade bij de knecht Scapin.
Hij moet hen uit hun hachelijke situatie redden.
Scapin doet dat, maar slaagt er op meesterlijke
wijze in om alles naar zijn hand te zetten en
zich uit elke moeilijke situatie te redden.
Als toeschouwer word je meegesleept in leuke
intriges en dolle fratsen.
Voorstellingen vinden plaats in het CC Ghybe
op 29 en 30 november en 2, 6 en 7 december,
en dit telkens om 20 uur. Genummerde kaarten kosten € 8 (studenten en Opendoek-leden:
€ 7) en kunt u bekomen via 0497 45 10 97
(Katia Vandamme) of bij de bestuursleden.
n Keruna, Women’s Voices
Zaterdag 14 december om 20.15 uur
Keruna is een a capella zangensemble. Vijf vrouwen die met hart en ziel het leven bezingen.
Tijdens concerten voor een breed publiek, huiskamerconcerten of als rituele begeleiding bij
huwelijk of afscheid brengen zij traditionele liederen uit alle hoeken van de wereld. De puurheid die hiervan uitgaat, maakt hun stijl uniek.
Keruna draagt klanken uit die je raken in je ziel.
Keruna put uit een rijk repertoire van traditio-

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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nele liederen uit alle hoeken van de wereld.
Soms worden ze bijgekleurd door een trom,
udu, native flute,… Maar het hoofdinstrument
zijn vijf vrouwelijke natuurstemmen in een
unieke blend.
De Kerunavrouwen zijn: Anja Desmet, Marijke
Goossens, Mieke Polfliet, Patricia Van Cutsem
en Veva Gerard.
Zij brengen hun liederen in het CC Ghybe Poperinge op zaterdag 14 december om 20.15 u.
Prijs: € 10 voor houders GC-lidkaart, € 13
voor niet-leden. Kaarten te koop via cultuur@
poperinge.be of op nummer 057 34 66 60.
n Groots eetfestijn
KVG Groot-Poperinge en Vleteren
Zondag 15 december vanaf 12 uur
Groots eetfestijn ingericht door KVG verbond
Groot-Poperinge en Vleteren op zondag 15
december vanaf 12 uur in feestzaal De Gilde,
Rekhof 11a te Poperinge.
Speenvarkentje met seizoensgroenten (volw.
€ 16 - kind: € 9) of frikandel met friet (volw. 2
st. + sla: € 8 - kind 1st. + sla: € 6).
Kaarten te bestellen bij Monique Swaels (057
33 71 21), Linda Meulenaere (0476 54 61 60)
of Francky Casier (0477 28 57 92 na 18 uur).

PROVEN
n Kalkoenfestijn
Zondag 8 december vanaf 11.30 uur
Kalkoenfestijn met winterse groentjes en kroketjes op zondag 8 december vanaf 11.30 uur
in OC De Croone te Proven t.v.v. Jumelage Proven-Obterre.
Prijs: volwassene € 15 - kind € 8 met gratis 1
aperitief. Afhalen is mogelijk.
Reservatie: 0497 04 23 47 - 0475 50 01 93.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Donderdag 14 november om 14.00 uur:
Jaarlijks herfstfeest met muzikale ambiance in
Kristen Volkshuis

- Vrijdag 15 november om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 november: Petanque in OC Karel
de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
(laatste inhaalwedstrijd)
- Dinsdag 26 november om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Donderdag 5 december om 14.00 uur: Crea
bij P. Gunst
- Vrijdag 13 december: Petanque in OC Karel
de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 17 december om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 20 december om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Woensdag 20 november om 19.30 uur:
workshop handverzorging door Caroline De
Buyck in OC Karel de Blauwer.
Met o.a. basisverzorging handen en nagels,
tips om mogelijke aandoeningen te voorkomen, toetsing in de praktijk: iedereen gaat
naar huis met heerlijk zachte handen.
- Dinsdag 26 november om 20 uur: gewestelijke activiteit: lezing door Alain Remue,
hoofd van de Cel vermiste personen in CC
Ghybe te Poperinge.
- Dinsdag 10 december om 19.30 uur: kookles ‘Feestmenu’s’ in OC Karel De Blauwer.
- Dinsdag 17 december om 19.30 uur: demonstratie bloemschikken met Bernadette
Bertier in OC Karel De Blauwer.

WATOU
n Toneelopvoering “Ge-tic-t”
Toneel Watou Westhoek brengt het stuk “Getic-t” van Laurent Baffie in regie van Damien
Vantomme. Het knotsgekke stuk speelt zich
af in de wachtkamer van dokter Stern, de beroemdste en beste psychiater ter wereld. Hij
helpt zijn patiënten bij het controleren en overwinnen van hun ‘tics’ …
In die wachtkamer zitten zes van zijn patiënten:
Fred, Alfons, Blanche, Marie, Lili en Bob. Zij kijken samen uit naar hun langverwachte consul-

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

tatie. Wanneer dokter Stern echter opgehouden blijkt te zijn op de luchthaven, besluiten de
patiënten om zelf een groepstherapie te organiseren, met alle (hilarische) gevolgen van dien.
Toneelopvoering “Ge-tic-t” in de Parochiezaal
te Watou op zaterdag 23, maandag 25 en zaterdag 30 november om 20 u. Op zondag 1
december om 18 u.
Info en reservatie (toegang € 8): Christine Pareyn, 057 38 86 33 of paul.hespeel@telenet.
be.
Organisator: Toneel Watou Westhoek - TWW.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN OKTOBER 2013
KAARTING KAREL DE BLAUWER
30 deelnemers - 3 partijen:
Agnès Declerk
314 pt.
Georgette Vanstechelman
247 pt.
Denise Vandenbussche
242 pt.
Antoinette Develter
237 pt.
Ignace Vandermarliere
227 pt.
0 partijen:
Wivina Eerdekens
164 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Thérèse Vercoutter
KAARTING KRISTEN VOLKSHUIS
25 oktober - 36 deelnemers
3 partijen:
Urbain Delerue
244 pt.
0 partijen:
Wivina Eerdekens
119 pt.
Cecile Antheunes
127 pt.
Wilfried Decaesteker
144 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Maria Decaesteker en Lucienne Timperman
PETANQUE
11 oktober - 35 deelnemers
3 partijen: Victor Callemeyn, Jean-Claude Deloz,
Denise Vandenbussche en Bea Vanhauwe.
Stand na 54 wedstrijden:
1. Wilfried Decaesteker
2. Jean-Pierre Lamote
3. Willy Neudt
4. Eugène Demuynck
5. Anna Decrock
6. Denise Vandenbussche
7. Bea Vanhauwe
8. Romain Dequeker
9. Alice Indevuyst
10. Aimé Neyrinck

38 partijen/605 pt.
37 partijen/634 pt.
36 partijen/621 pt.
35 partijen/587 pt.
34 partijen/587 pt.
34 partijen/584 pt.
32 partijen/553 pt.
31 partijen/577 pt.
30 partijen/596 pt.
30 partijen/572 pt.

Volgende wedstrijden op 22 november (inhaalwedstrijd) en 13 december (laatste wedstrijd voor
2013).
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VAN ROESBRUGGE
NAAR LIMBURG
Hendrik Denys - in het middelbaar onderwijs
laureaat in de wetenschappelijke afdeling van
het bisschoppelijk Sint-Vincentiuscollege te
Ieper - studeert af als technisch ingenieur en
komt op het studiebureel van de constructiewerkhuizen Allaeys in Poperinge terecht. In
1967 ruilen hij en echtgenote Jaklien Pittillion
de Westhoek voor het groene Limburg.
In opdracht van de firma Dossche - fabriek van
samengesteld veevoeder uit Deinze - wordt
Hendrik verantwoordelijk bij de bouw, de uitrusting en opstart van een volledig nieuwe
veevoederfabriek in Zolder: een immense uitdaging voor een jong ingenieur!
Een terrein van 25 hectaren, grenzend aan het
Albertkanaal, wordt volledig ontbost en afgegraven waarbij ongeveer 492.000 kubieke
aarde ter beschikking komen voor de bedding
van de nieuwe autobaan Brussel-Aken, pal
naast het fabrieksterrein. 20 hectaren worden
opnieuw bebost, op de resterende 5 hectaren
komt de nieuwe fabriek: een complex van laagbouw (magazijnen, werkplaats, garage en burelen) en drie torengebouwen (stockagesilo’s,
mengerijbouw met maalderij en verladingsgebouw - 67 meter hoog - met perserij en gereedproductsilo’s).
De fabriek wordt door de firma in eigen beheer gebouwd. Een ploeg van ongeveer 30
ter plaatse aangeworven bouwvakkers werkt
3 jaar aan de uitvoering. De installatie van de
machines volgt de bouw op de voet. Er komen:
een scheepslosinstallatie, 2 menglijnen, 4 perslijnen, 4 laadbanden voor zakgoed en 6 laadstations voor bulkverlading.
Gedurende 30 jaar blijft Hendrik de eerste bedrijfsleider, verantwoordelijk voor ongeveer
100 man personeel (productie-arbeiders, onderhoudsmekaniekers en elektriciens, chauffeurs en bedienden) met een dagproductie van
ongeveer 900 ton veevoeder in drieploegenstelsel.
De evolutie in de techniek laat zich ook hier
voelen: er wordt continu geïnvesteerd! In de
loop van de jaren wordt de ponskaartbesturing

Grill-Eetkaffee

In en
r
e
v
e
B

6 km van
baan Veurne - Ieper

Naast onze ruime kaart
met grills en specialiteiten
zijn er ook onze weekendmenu’s

Roesbruggestraat 20 - Beveren a.d. IJzer
Tel. 057 30 05 73 (weekend)
Gsm 0476 83 50 28 (week)
huis.maelstaf@telenet.be
www.inbeveren.be

van de mengerijen vervangen door een computerbesturing; de grondstoffensilo’s worden
uitgebreid met een batterij mineralen silo’s;
structuurvoeder (= deels gemalen / deels gepelleteerd voeder) komt het gamma uitbreiden;
het procédé ‘dubbel persen’ doet zijn intrede;
er komt een menglijn voor gemedicineerd
voeder; en in de negentiger jaren wordt een
volautomatische palletiseerstation in gebruik
genomen …
De drukke loopbaan wordt na 30 jaar (in 1997)
afgesloten met een huldiging en receptie op de
hoofdzetel in Deinze.
Hendrik en Jaklien verwerven een woning in
een rustige buurt van Hasselt, op wandelafstand van het centrum. Hun grote passie wordt
wandelen! Op jaarbasis stappen zij 3000 km in
weer en wind. Momenteel hebben zij - intussen getrainde stappers - 45.000 km in de (niet
meer zo jonge) benen.
Bij leven en welzijn willen zij er zo lang mogelijk
mee doorgaan.
Hun zoon Siegfried Denys is
Professor aan de Universiteit Antwerpen
Siegfried Denys (1971), zoon van Hendrik en
Jaklien Denys-Pittillion, studeert in 1994 af aan
de KU Leuven als bio-ingenieur in de scheikunde van de voedingsbedrijven.
Na zijn eindexamen gaat hij 4 maanden, samen
met enkele collega’s, op reis naar Peru onderneemt er trektochten; logeert bij de inheemse
bevolking; bezoekt plaatselijke markten en een
oude zilvermijn en komt onder de indruk van
Macchupicchu, de ruïnestad van de Inca’s.
Vanaf 1995 wordt hij wetenschappelijk medewerker aan het laboratorium voor levensmiddelen van de KU Leuven. Hij publiceert over zijn
vakgebied in wetenschappelijke tijdschriften en
neemt actief deel aan meerdaagse congressen:
Kopenhagen (1995 en 2005), Stuttgart (1995),
Orlando (1997), Tampere (1999).
In 2000 wordt hij gedurende 1 maand gastdocent aan de universiteit van Dar-es-Salaam in
Tanzania.
In december 2000 promoveert hij tot doctor in
de toegepaste biologische wetenschappen (KU
Leuven) op een proefschrift dat handelt over

het onderzoek naar hogedrukvries- en dooiprocessen als een alternatieve methode om vegetatieve micro-organismen en bederfenzymen
in voedsel te inactiveren, met behoud van de
productkwaliteit.
Vanaf 1 december 2001 wordt hij doctor-assistent aan de RU Gent.
In 2007 wordt hij vennoot in een bedrijf dat
passieve woningen bouwt: houtbewerking
wordt een uit de hand gelopen hobby.
In 2013 stapt Siegfried terug in het universitair
circuit: hij wordt professor aan de Universiteit
Antwerpen. Aan het departement bio-ingenieurs wetenschappen van de Faculteit Wetenschappen (Campus Middelheim) doceert hij
volgende vakken: fysische transportverschijnselen (warmte-massa overdracht), toegepaste
thermodynamica en procestechnologie. Tevens
krijgt hij de opdracht voor een diepgaand onderzoek naar de luchtkwaliteit en hij begeleidt
doctoraal studenten bij hun proefschrift.
Prof. dr. ir. denys, een bevlogen Vlaams wetenschapper met roots in de diepe Westhoek!
Siegfried en vriendin Anja Leyman (bio-ingenieur in de bodemscheikunde) wonen met dochtertjes Lieze (7) en Fran (6) in Oudenaarde, parel in de Vlaamse Ardennen.

WINNAARS
BALLONWEDSTRIJD 2013
Lavigne Alexa
Bouton Twincy
Vandenberghe Noah
George Lies
Wauters Tijl
Vanhaecke Eléonore
Delanote Mila
Rassalle Silke
Vandenbilcke Elysha
Lemahieu Gust
Masson Elias

Heythuysen (NL)
Hamont-Achel
Schilde
’s Gravenwezel
Hulst (NL)
Moerbeke Waas
Aalter
Westende
Handzame
Bray-Dunes (FR)
Lo

232 km
208 km
143 km
142 km
108 km
98 km
62 km
30 km
30 km
28 km
14 km

Deze winnaars mogen op zondag 17 november om 11.45 uur hun prijs komen afhalen bij
Patrick Gunst. De uitreiking gebeurt door het
Feestcomité voor de vol-au-vent maaltijd t.v.v.
de kerstverlichting.

Kerst- en Nieuwjaarsmenu

Kerst- en Nieuwjaar afhaalmenu

Sprankelend apero met uitgebreid hapjesassortiment:
Zeevruchtencocktail met bisquesaus
Carpaccio van ‘West-Vlaams Rood’
Pastei van everzwijn met uienconfituur
——
Pompoencrème
——
Gepocheerde kabeljauwlamellen met witte wijnsaus,
grijze garnaaltjes en duchesse
of Carpaccio met hertenkalf en cruditeiten
• Kerstdag 25 december
——
vanaf 12 uur
Sorbet van mandarijn of fruitjenever
• Oudejaar
——
enkel afhaalmenu’s
Kalfslende met dragonsausje,
• Zondag 1 januari
wintergroentjes en fruitgarnituur
vanaf 12 uur
of Rendierfilet wijze ‘Grand veneur’
Beide vergezeld van romige aardappelschijfjes Prijs restaurantmenu:
of verse aardappelkroketjes van het huis
Menu kalfslende:
€ 44,50
——
Menu rendierfilet:
€ 48,00
Aangepast kerst- of nieuwjaarsdessert
Prijs eenpansgerecht:
——
Koffie met versnaperingen
Kalfslende:
€ 22,00

Pompoencrème
——
Gepocheerde schelvis met puree en witte wijnsaus,
grijze garnaaltjes en duchesse
of Carpaccio van ‘West-Vlaams Rood’
of Zeevruchtencocktail met bisquesaus
——
Kalfslende met dragonsausje
Prijs afhaalmenu:
Menu kalfslende:
€ 35,00
of Hertenkalffilet wijze ‘Grand veneur’
Menu hertenkalffilet: € 35,00
of Suprème van parelhoen
€ 35,00
in een sausje van kiwi, ananas en muskaatdruiven Menu parelhoen:
Menu varkenshaasje: € 33,50
of Opgevuld varkenshaasje
met groenteweelde en champignonsaus
Alles vergezeld van wintergroentjes,
fruitgarnituur, romige aardappelschijfjes
Andere afhaalgerechten
of verse aardappelkroketjes van het huis
te verkrijgen
——
Info: 057 30 05 73 of op
Biscuitgebak met fruit
www.inbeveren.be
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BANK - KREDIETEN - VERZEKERINGEN
Johan Taillieu
Prof. Dewulfstraat 161 - 8970 Poperinge - 057 33 32 31 - kantoor.taillieu@telenet.be
Ondernemingsnummer: 439.966.165 - FSMA-nummer: 26.110a+b

CREDOSECURE (TAK21)
Nog steeds 2% GEGARANDEERD + winstdeelname!!!
U betaalt 2% taks, maar hebt na 8 jaar en 1 dag vrijstelling van roerende voorheffing.
Onderstaand voorbeeld vergelijkt een fictieve kasbon op 8 jaar en
CREDOSECURE met 0,50% winstdeelname voor een kapitaal van 25.000 euro.
KAPITAAL
25000
rente

KASBON
25000
2,50%

CREDOSECURE
24500
2%+0,5% winstd.

1 jaar

25625,00

25112,50

2 jaar

26265,63

25740,31

3 jaar

26922,27

26383,82

4 jaar

27595,32

27043,42

5 jaar

28285,21

27719,50

6 jaar

28992,34

28412,49

7 jaar

29717,14

29122,80

8 jaar

30460,07

29850,87

netto rente

4095,05

4850,87

kapitaal

25000,00

25000,00

totaal

29095,05

29850,87

Rendement 2012: 2,75% (winstdeelnames uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst).Vanaf 2250 euro.

MAAND DECEMBER 2013

GROTE WIJNACTIE
VOOR ALLE KLANTEN
*Reglement te bekomen op kantoor vanaf 01/12/2013.

Onze medewerkers:
Johan Taillieu
0475 83 58 60

Pieterjan Taillieu
0476 90 74 10

Marjan Chapelle
0472 71 63 63

Geert Vandenbussche
0475 89 73 80
363

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

Lightness

Kracht • Healing • Energie • Relaxatie

Soprata Bollaert
ingewijd in eerste graad Reiki
• Opheffen van blokkades in het lichaam

“Drij dagen en drij nachten dwaalde hij
door de bosschen, zonder den uitgang
te kunnen vinden. Op het punt zijnde
van honger en dorst te sterven, nam
hij in zijnen angst en benauwdheid,
zijn toevlugt tot de H. Maegd en Moeder Gods Maria. En zie, nauwelijks zich
aen de H. Maegd bevolen te hebbende,
hoorde hij de klok van Crombeke luiden, hij geraekte aan den boord van het
woud en was gered .....
Dezen Heer, om God en de Heilige
Maegd over dit weldaed te bedanken,
en ter eeuwigen gedachtenis van een
zoo ongehoord geval, fondeerde in de
kerk van Crombeke een eeuwig jaergetijde, met uitdeling van eenige sponden
(korenmaat) in brood gebakken aen den
armen; en wilde en gebood, dat er ten
eeuwigen dage zoolang Crombeke zoude bestaen, alle dagen zoo veel klops te
geven, als dat hij uren in het woud gedoold had, te weten 72 .....”
Uit de gedenkschriften (1858) van Pastoor Carolus Derache (° Krombeke 1782 - † Anzegem
1860)

Wim Sohier

ANDY ROUSSEEUW

• Totale ontspanning en relaxatie …
voorafgegaan van een deugddoend voetbad

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

De totale Reikisessie duurt ± 2 uur in een ontspannen sfeer met spirituele muziek … Laat je
volledig onderdompelen in het alternatieve …
Het proberen waard!
Na de Reikisessie kun je genieten van koffie,
thee of frisdrank en … last but not least … je
ervaring meedelen.
Ook kaartlegging “Lenormand” is mogelijk.

Secretariaat: Toekomststraat 72 - 8790 Waregem - Tel. 056 61 66 01

De abdijtoren van Waten.
La tour abbatiale de Watten.

2014

EEN JAAR IN DE FRANSE NEDERLANDEN • UN AN DANS LES PAYS-BAS FRANÇAIS
FOTO’S - PHOTOS: C. MOEYAERT EN MARK INGELAERE - TEKSTEN - TEXTES: C. MOEYAERT
VERTALING - TRADUCTION: GREGORY VAN HOVE EN ALAAN DELEPELEIRE

Kalender_A4_2014.indd 1
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Cornelius Witsoone?

• Verlichten van bepaalde pijnpunten …

cava & feestwijn

Wie was

• Betere energiedoorstroming (openzetten van
je chakra’s = energiepunten in je lichaam)

3/09/13 08:04

KALENDER 2014
DAVIDSFONDS
FRANS-VLAANDEREN
Deze kalender is verkrijgbaar in Bertennest
en Drukkerij Schoonaert te Roesbrugge
alsook bij de bestuursleden van Davidsfonds Frans-Vlaanderen, voor € 7,00. Ook
door storting van € 9,00 op giro BE14
7380 3921 3583 van Davidsfonds FransVlaanderen.
Info: bertennest@skynet.be - 057 30 02 08.

Blokweg 1a, 8972 Proven
0496 07 22 46 - soprata.bollaert@telenet.be
rechtover Delhaize Proven

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

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

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

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages
maquillage | gelnagels
MAKE-UP De nieuwe wintertinten zijn binnen!
De gekozen winterkleuren zijn de perfecte aanvulling op
de modetrends van dit seizoen.
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

Lieve Lagache | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 0474 665 886 | www.misento.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Taaltap 128

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 november
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 20 december
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 november
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 24 december
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 14 december
smijting voor de leden
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 5 december
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

• vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 21 november
donderdag 19 december

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 23 november
zaterdag 28 december

MENSEN VAN BIJ ONS
Thomas Blondeau werd op 21 juni 1978 te Poperinge geboren als zoon van Serge en Françoise Dewulf en kleinzoon van de inmiddels
overleden Roger-A. Blondeau, medestichter en
jarenlang medewerker van ons tijdschrift ‘De
IJzerbode’.
Thomas had het schrijftalent van zijn grootvader geërfd en ging op 18-jarige leeftijd literatuur studeren te Leiden. Hij werd schrijver,
journalist en dichter. Bij uitgeverij De Bezige Bij
verschenen zijn romans Ex (2006), Donderhart
(2010) en het West-Vlaams versierhandboek
(2013). Hij leverde als columnist bijdragen voor
De Standaard, De Morgen, NRC Handelsblad,
HP/De Tijd en Psychologies. Hij woonde in Amsterdam en is op 19 okober bij zijn ouders in
Poperinge plots overleden.

BURGERLIJKE STAND
OVERLIJDENS

Krombeke
• Carine Poissonnier, overl. 8 november, 45 j.,
echtg. v. Martin Mernhout
Proven
• Andrea Brysbaert, overl. 4 november, 81 j.,
wed. v. Gilbert Derycke
Roesbrugge-Haringe
• Denise Vanhee, overl. 25 oktober, 90 j., wed.
v. Gerardus Vancayzeele
Watou
• Jean Sohier, overl. 24 oktober, 76 j., wedn. v.
Odette Declerck
• Roger Lenoir, overl. 24 oktober, 89 j., wed. v.
Simonne Devroe
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NIEUW! Zalige massagekaars
voor het instituut
of bij u thuis

HUWELIJKEN

Roesbrugge-Haringe
• Koen Reyniers en Annelore Bequoye

!!! 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
Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be
Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

Hoogopgeleiden spreken anders dan laaggeschoolden, meertaligen anders dan eentaligen, jongeren anders en slechter (?) dan ouderen. Eeuwen geleden
- niets nieuws onder de zon ! - ergerden de Oude Grieken zich al over de taal van de jeugd. Net zo beweren onze ouderen nu dat het Nederlands verloedert.
Of dat zo is? Vele taaldeskundigen vinden van niet.
“Taal verandert eenmaal. Dat bestrijden is onbegonnen werk.” Pas als jongeren zich moeilijker uitdrukken dan de vorige generatie is er sprake van taalverloedering. Zorgden en zorgen jongeren juist niet voor
taalverrijking? De multiculturele aard van Nederland
en Vlaanderen heeft zijn invloed op de jongerentaal!
Naast de vele ordinaire termen, waren er ook allerlei namen die als typering voor een bepaalde groep gelden. Zo
waren “Sjonnies”, ordinaire jongens met lang haar die van
foute muziek hielden, en de vrouwelijke tegenpool van
Sjonnie, “Anita” (“Marina”, in Vlaanderen), gold als onbenullig en ordinair trutje. Een dik meisje werd naast “fatso”
en “vetso“ al gauw “piggy” genoemd, naar ‘t gelijknamig
personage in de Muppetshow. Ook Henels Pritt Stift, een
handige lijmstick, gebruikten de jongeren: wanneer een
stelletje elkaar continu vasthielden, heel klef deden en aan
elkaar klitten, waren ze zogenaamd aan het “pritten”.
Een heel opvallend kenmerk voor woorden uit de jongerentaal begin jaren negentig, is dat een hoop woorden afgekort werden en een “o” aangeplakt kregen. Afkorting
zelf, werd “afko”, en iemand die veel dronk een “alco”,
“lesbo” en “pedo” sloegen op lesbiennes en pedofielen.
Andere bestaande woorden die ook op een “o” eindigen,
werden ook graag gebruikt door jongeren, zoals “bimbo,
dimbo en turbo”. “Amigo” komt van het Spaanse woord
voor vriend en werd gebruikt als vriendschappelijke aanspreekvorm. “Bobo” staat voor bondsbons. “Dildo” staat
voor waardeloos figuur en is afgeleid van de Amerikaanse
kunstpiemel. Vele leenwoorden stammen uit het Engels,
zo “beardo” voor baardaap, van het Engelse beard, en
“no problem” voor ‘het geeft niet’. Letterlijk uit het Engels zijn ‘zie je’, van het Engelse ‘see you’ en “moederneuker” van motherfucker. Andere woorden zijn (deels)
afkomstig uit het Spaans zoals “los ballos” en “hasta la
pasta” als afscheidsgroet, en het al genoemde amigo i.p.v.
‘vriend’. Italiaans van origine is de afscheidsgroet “ciao”.
Veel jongerentaalwoorden van de jaren ’90 stammen uit
de muziek van die tijd. Zo “glijpaleis” en “disco” voor discotheek, “muzikaal behang” en “grafherrie” voor stomme muziek en “bullets” en “chartbuster” voor nummers
in de hitparade. Bijna alle woorden waren afkomstig uit
het Engels, maar niet bonkebonk-ritme, dakken, jatwerk,
kaskraker, koelkastmuziek, krijslijst, liftmuziek, socionummer, toetsenspeler en trui-in-de-broekgast en vleesmarkt.
Enkele woorden slechts geraakten in de woordenboeken,
waaronder “acid house”, “hardcore” en “hiphop”. Acid
house werd in 1991 in de Van Dale als ‘emotieloze, monotone discomuziek’ aangeduid, maar was in 1994 volledig
uit het woordenboek verdwenen. Hardcore en hiphop kregen wel een plek in beide woordenboeken, alleen werden
hun definities door de grote actualiteitswaarde aangepast.
Zo was hardcore - toen het woord in 1991 voor het eerst
in de Van Dale verscheen - rapmuziek met harde en gewelddadige teksten en later een harde agressieve richting
in de popmuziek. Hiphop was in 1991 een ‘stroming in
de popmuziek die een verzameling is van rap, scratch, human beatbox, gogo en graffiti’ en had als label “jeugd”,
maar drie jaar later stond in De Dikke ‘stroming in de
popmuziek die een verzameling is van onder andere rap,
scratch en human beatbox’ en het label was verdwenen.
Hallo, ouderen, jullie taal niet? Maar daarom… verwerpelijk? Over talen en smaken …
Wim Sohier
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is verhuisd !
Openingsuren

ma - woe - vrij: 09.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.30 u.
do: 09.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.30 u.
		 tot 20 u. op afspraak
za: 09.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
dinsdag en zondag gesloten

Ieperstraat 76
8970 Poperinge
057 36 65 69
0484 73 17 44
www.instituutaphrodite.be

DROOGKAST
T86585IH

WASMACHINE
L87685FL
A+++ - 10%
8 kg - 1600 t/m
Large LCD
Inverter motor
Pro Tex trommel
Startuitstel tot 20 u.
Stoomprogramma’s

Warmtepompdroogkast
A++ / A - 8 kg
Large LCD
Inverter Motor
Alternerende trommelbeweging
Startuitstel tot 20 u.
LED binnenverlichting

€ 777

€ 888

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

Krombekes paster Crombez mi ze pieëpstemme
wos luder begunnen preken, in d’ hope dan oek
d’ achterste reken - vinten - num beter giengen
hooëren en meeër giengen horten. Moar ie kreeëg
knobbeltjes op ze stembanden. “Forceeër j’ ezo
nie mi”, zei dokteur Tavernieër, “of je stemme is
heeëlegaans an de koente!” “Ja potverlotje, dokteur, o gie mien vooërenschrieft voe stilder te preken, goa hééël de prochie om zeeëpe!”
“De menschen verstoan me nie mi, ‘k zoen beter
beter op ruste goan!” zuchtte de paster tegen
ze mesen. “Noej noeët,” zei Stiene, “installeeërt
lieëver haut parleurs en een micro.” “Een goe gedacht!” zei de paster. “Stientje, je zie slimmer of
ik!” ”Merci, menere paster, da je dat wilt inzieën.
En… toegeven!!”
De weke d’rop klapte de paster van een novene
voe ‘n Heiligen Geeëst advies en technischen
biestand te vroagen. “Woarom vroag je da nieë
an Jef Cappoeën?” zei Stiene. “Were een goe
gedacht!” bofte de paster. “Merci! Je groeit in
joaren en verstand, menere paster, je goat er nog
kommen o ’t God belieëft.”
De paster vroeg pries an verschillige elektriciens
en Cappoeën van Roesbrugge wos veruut de
gekopsten. Moa de knoppens sproengen van ze
soetoane ot ie Jefs devie te zieëne kreeëg. “Keurt
de kerkfabrieke nooëit goed!” zuchtte de paster.
“Ewè, doet een omhoalieng!” “Augustina,’k loaten j’ heilig verkloaren!” “Zien ke da nog nieë?”
lachte Stiene.
De paster ikspliekeeërde ze probleem in ‘t prochieblad, en schreeëf dat ‘n huusbezoek gienk doeën
vor een biedroage. “En, menere paster, woarom
van de zomer oek gin fancyfair?” “Gie ziet een vat
vul wieshied, Stiene! Sjaanse da joen sooërte gin
paster meugt zien, anders hadden ‘k ol lange me
kazufel, wiegwoatervat en kwispel an joén moeëten ofstoan!”. “En gieng je gie toen mien knecht
zien, menere paster?”
Lik vorspeld dei de paster ze schooëiroende, en de
moand d’rop hieëlden de koster en een poare van
de kerkroad een fancyfair mi vispit, bollosmieto,
lotjetrekkerieë en nog veel ander geldspelliges. En
ezo rakte de paster an ze langde. Subiet gienk Jef
Cappoeën an de slag en achter twi doagen wos
’t spel ekloenken.
Op kermeszundag lieëp de kerke tjokkevul en
iedreeën zat op vienkeslag moa … de micro dei
’t nie! Zeeëre controleeërde de koster olles nog:
’n hoofdplong, ‘n an- en uutzetknop, de koabels,
de schoakeloars, de prieëzen, … Moa, buten gepieëp en gekrieëp, gin gehooër in Israël! Mi rooë
koaken begoste de paster doarom ze messe mi:
“Beste mensen, gelieve me te verontschuldigen:
er is iets mis met de micro.” “En met uw geest!”
antwooërdde heeël de kerke die gin gebenedied
wooërd verstoan hadde.
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE

366

1 RE

ECTO

GESCHIEDBOEK (8)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
BOEKDRUKKERIJ
1855. - Den 4n Augustus 1855, komt Désiré Allaert, geboren te
Veurne, den 15n Oogst 1828, zich vestigen binnen ’t dorp Rousbrugge, waar hij een boekdrukkerij opent.
Een jaar later sticht hij een nieuws- en annoncenblad onder den
titel van “De Dorpsbode” van Rousbrugge. Het eerste nummer
verschijnt den Zondag 14n December 1856.
Het zal niet zonder belang zijn het eerste artikel van dit weekblad over te nemen; men zal er de weerspiegeling vinden van de
gedachten van dien tijd.
___
SEDERT LANG
wenschten vele geachte Inwooneren een Nieuwsblad, hoe klein het
ook zyn mogte, in hun midden te zien verschynen, echter was den
drukker dezer nog te jong met hun bevriend en bezat te weinig kennis van het omliggende om grondig te overwegen of wel dusdanige
uitgaef eensdeels in de kosten van zijn bestaen
zou kunnen voorzien.
Een jaer is voorby, - een jaer van opzoeking en ondervinding - een
jaer waerin den broederband steeds digter en digter toesloot. Een getal vrienden, verkleeft aen den welstand van hun dorp en
omstreek, konden zich niet langer onthouden... als uit eenen sluimer ontwakende zien zy het daglicht helder schynen en staren met
verbaesde oogen op het woeste veld dat smeekt en bid om beploegt te
zijn. “Geen plekje op den grond onzer vaderen, zeggen zy, of daer
word ten minste iets of wat op het autaer der kunsten geoffert, slechts
hier zyn wy nog zoo ongevoelig dat wy voor der kunsten edele en
schoonheid noch kracht noch leven schynen te bezitten !
Zy hebben nevens deze niet van waerheid ontbloote opmerking,
de voordeelen doen blyken welk nut een nieuwsblad voor Rousbrugge
en omliggende kan stichten ; - dit nut, niemand zal het betwisten,
is overgroot wanneer het blad op de eensgezindheid en medewerking
zyner dorpgenooten mag steunen.
Met deze gedachte vervuld heeft den drukker-uitgever zyne medewerking aen zyne vrienden belooft, het verbond gesloten, en ten
dezen gevolge een Nieuws- en Annoncenblad, onder den titel van
DORPSBODE VAN ROUSBRUGGE, zal verschynen; hier bieden

wy U Ed., beminde Lezer, zyn eerste nummer aen. Het is klein, niet waer ? - echter gelieft niet te oordeelen voor aleer
grondig te overwegen, - takjes worden boontjes. - En zy die hun met
den opstel van dit kleine bladje bemoeijen durven zich den naem
van schryver niet toeeigen, maer in de gedachte dat, als men doet
wat men kan, alles wel gedaen is, behooren zy hen niet te schamen,
daerom verschoont hun waer zij misvallen, zy zullen u danken waer
het hunne pligt is ; de ledige uren die nevens hunne menigvuldige
bezigheden beschikbaer zyn zullen tot u welzyn en vermaek besteed
worden, zy zullen, zoo veel het in hunne magt is, uw burgerlyk regt,
uwen handel, uwen nyverheid en alles wat u dierbaer is waerdeeren
en beschermen ; menigmael zal DEN DORPSBODE toedringen
by hem die thans nog niet weet of niet wil weten dat gy bestaet ;
uwe gegronde klagten over zoo menige zaek zullen met deelneming
door het blad opgenomen en verspreid worden ; kortom, wy stellen
ons vertrouwen in u en hoopen dat gy niet zult nalaten een steen
toe te brengen voor het huisje dat wy poogen te stichten, want zyne
daerstelling moet voor ons allen voordeel opleveren, en by gevolg,
zeggen dat eenieder aen deszelfs opbouw behoorde deel te nemen,
ware groote waerheid.
Hoopen en betrouwen, zyn hertverkwikkende spyzen, maer zal het
ons waerlyk tot voedsel verstrekken ? - nogthans zullen Godsdienst,
Wetten en goede Zeden zyne verdedigers in ons vinden, terwyl, partyschap, haet en nyd zullen verbannen worden om nimmer plaets in
onze kolommen te vinden.
Doch, hoe het ook zyn mag, wy steunen op de regtveerdigheid en zy
zal ons niet ontsnappen wanneer wy met regtveerdigen te
handelen hebben, - de toekomst zal er ons rekening van geven.
Ondertusschen laten wy onzen kleinen jongen BODE de wereld ingaen en wenschen dat hy onder een streelend geluk mag groeijen en
bloeijen.
HET ZIJ zoo.
___
ONTVANGER VAN DEN DISCH
1856. - In zitting van 23n September 1856, noemt het Bureel van Weldaad, voor zijn ontvanger, in vervanging van den
heer Philippe Detollenaere, overleden, M. Karel Louis Vander
Meersch, alreeds gemeente-ontvanger.

De te stellen borgtocht is bepaald op 600 fr.
De jaarwedde is vastgesteld op 148 fr.
___
TOLRECHTEN
1856. - Gelegen aan de Fransche grenzen, en zoodra België met
Holland de Nederlandsche Staten uitmaakten, bekwam Rousbrugge eene brigade tolbeambten om den smokkelhandel tegen
te houden.
De tolrechten werden door den ontvanger der directe belastingen ontvangen.
Het onderzoek van den tol, buiten de rondgaande bedienden,
geschiedde aan de eerste brug alwaar, ten Oosten, een wachthuisje op den gemeentegrond gesticht was.
Het huisje verdween in het begin van 1857, ten gevolge van een
brief, gedagteekend van den 3n October 1856, bij welken het
gemeentebestuur aan den tolopziener kennis gaf, dat voortaan
een pacht van vijf frank per jaar zou geëischt worden voor het
gebruik van den grond, die voor het wachthuisje noodig was.
___
PROVINCIALE KIEZING
1856. - Den 26n Mei 1856, kiezing voor 2 leden : getal stemmers: 342.
Bekomen:
289 st.
Bon Mazeman de Couthove, te Proven,
Joye-Ghys Paul, te Watou,
229 st.
Claerebout Charles, te Veurne,
118 st.
Devrière Etienne, te Beveren,
27 st.
___
PRIESTERWIJDING VAN M. E. LONCKE
1856. - Getrokken uit: De Dorpsbode van 21n en 28n December
1856, nrs 2 en 3.
Gisteren 20n dezer (2011 December 1856), heeft onze inboorling, de heer Eduardus Loncke, professor in ’t bisschoppelijk
kollegie te Kortrijk, de priesterlijke wijding van wege Z. H. den
Bisschop van Brugge ontvangen.
Morgen, Maendag, om 10 ure, zal gezegde eerw. heer in de parochiale kerk zijner geboorteplaets, Rousbrugge, zijne eerste solemneele eeremis doen.
Niets word gespaerd om dit heilig officie zoo godsdienstig als
aentrekkelijk te maken. Meer dan 20 priesters zullen deze plegtigheid bijwonen.
Er is geen twijfel of de gekende minzaemheid des jongen priesters en de achtbaerheid zijner familie zullen menig dorpgenoot

ter kerke lokken, die met hem den dienst der mis zullen opdragen tot Hem wie van zijne jonkheid een zielverlichtend herder
maken kan.
___
Maendag heeft, zoo als wij gemeld hebben, de eerw. heer Loncke, zijne eeremis in vollen luister gezongen. Een sierlijk banket
heeft deze plechtigheid gevolgd, gedurende hetwelk het muziek
genootschap lievelijke stukken speelde.
___
GENDARMERIJ-KWARTIER
1856. - In ’t jaar 1856 is de muur, ten westen en ten noorden
van de gendarmerij, door Theodore Ooghe gemaakt. Deze bouw
met nog eenige herstellingswerken, kosten te zamen 1223 fr.
70 c. Hiervoor heeft de gemeente een leening aangegaan tegen
schuldbrieven, op vertoon betaalbaar, met intrest van 5 ten %.
___
NAAM DER GEMEENTE
1857. - De gemeenteraad, voor menigvuldige beweegredenen,
bij zijn beraadslaging van 21n Maart 1855, heeft aan ’t Staatsbestuur gevraagd, den naam der gemeente te veranderen.
Bij koninklijk besluit van 29n April 1857, wordt deze: Rousbrugge-Haringhe.
___
VREDERECHTER
1857. - Den 8n October 1857, is M. Amandus Peene, geboren te
Yperen den 30n December 1825, advocaat, aldaar woonachtig,
alhier als vrederechter benoemd, in vervanging van M. de Spot,
overleden den 7n Juni 1857.
Krachtens de wet van 20n Mei 1845, bedraagt zijn jaarwedde
1800 fr., die van den griffier 900 fr.
___
GEMEENTEKIEZING
1857. - Den 27n October 1857 kiezing van 4 leden:
Getal stemmers: 147.
Bekomen:
Autrique E., ontv. der registratie, Rousbrugge,
Desaegher Antoine, landbouwer, Haringhe,
Vander Ghote Florimond, dokter, Rousbrugge,
Demeester Pieter, winkelier, Rousbrugge
Desmedt Alexander, bakker, Rousbrugge

117 st.
109 st.
103 st.
97 st.
39 st.
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Coene Louis, landbouwer, Haringhe,
Delanote Michiel, hotelhouder, Rousbrugge,
Feys Petrus, notaris, Rousbrugge

38 st.
37 st.
29 st.

___
BRIEVEN POST

___
DE LEESKAMER
1858. - Den 6n Januari 1858, wordt hier een maatschappij gesticht onder den naam: “De Leeskamer”. Volgens het eerste artikel van het reglement heeft zij voor doel “Den smaek opwekken
in het lezen van dagbladeren en boeken om aldus het onderwys, de
verlichting, de vrede en vooruitgang der algemeene maatschappij te
helpen bewerken.”
Het laatste verslag der zittingen van deze maatschappij is gedagteekend van den 24n Januari 1868.
Gansch de volkboekerij is verdwenen, alleen bestaan nog eenige
ingelijste portretten en de boekenkas in de herberg den “Gouden Arend” op den hoek der Marktplaats.
___
KOORZANG-MAATSCHAPPIJ
1858. - Den 3 Februari 1858, wordt binnen de gemeente een
koorzang-maatschappij ingericht onder den naam van: “De
Weergalm van den Yzer”. Zij heeft voor zinspreuk: “Kunst en
Broedermin” en telt 3o werkende en 33 eereleden.
Zij heeft voor doel, door den iever der leden, de zangkunst te
doen bloeien, en door de eendracht onder hen, de vriendschap
te doen heerschen.
Zij is ontbonden den 1n November 1865.
n

___

BURGEMEESTER
1858. - Den 15n Mei 1858, is M. Auguste Van den Bussche,
heelmeester, geboren te Poperinghe, als Burgemeester benoemd
in vervanging van M. Bernard Cousyn, die zijn ontslag geeft, nadat hij aan ’t hoofd der gemeente geweest was gedurende 22 jaar.
___
PROVINCIALE KIEZING
1858. - Den 24n Mei 1858, kiezing van een lid in vervanging
van M. Joye-Ghys, benoemd tot Commissaris van ’t arrondissement Veurne.
Getal stemmers: 217.
Viane Aimé, brouwer te Beveren, bekomt 210 st.

1858. - In Augustus 1858, is het kantoor van den brievendienst
alhier ingericht. Het is samengesteld uit de gemeenten Beveren,
Haringhe, Proven en Stavele.
De eerste post-ontvanger is M. Louis Rubbrecht, gemeentesecretaris.
___
WATERPOMP
1858. - De waterpomp op de Markt is gesteld in ’t jaar 1858.
Zij heeft gekost:
Aan M. Valcke, ijzergieter te Yper,
fr. 825.00
Maken van steenput en stellen,		
327.56
te zamen fr. 1152.56
Zij bekleedt de plaats waar de boom der vrijheid geplant was.
___
MAGAZIJN
1858. - Het Magazijn in de Haringhestraat is gebouwd op grond
van ’t Bureel: van Weldaad in ’t jaar 1858.
Vroeger was het een oude versletene schuur, behoorende aan de
familie Demeester en openbaarlijk verkocht aan Femeryck van
Poperinghe.
Het heeft gekost
fr. 1113.67
Geschikt voor graanzolder in 1860
fr. 453.44
te zamen fr. 1567.11
___
VIERDE OVERSTROOMING
1859. - Den 24n - 25n December 1859 is ’t water van den Yzer,
voor de vierde maal, boven den steenweg, tusschen de twee
bruggen, gestroomd.
___
PROVINCIALE KIEZING
1860. - Den 28n Mei 1860, kiezing voor 2 leden.
Getal stemmers : 417.
Bekomen:
Viane Aimé, brouwer te Beveren,
Floor Auguste, gemeente-secretaris te Crombeke,
Desmedt Gustave, eigenaar te Veurne,

258 st.
242 st.
199 st.

TOONEELMAATSCHAPPIJ
1860. - Den 8n September 1860, besluiten eenige vrienden de
aloude maatschappij van Rhetorica, gekend onder den naam van
“Troostverwachters, lichtdragers van het heilig Sacrament des Autaars” op nieuw in te richten.
De stichting dezer tooneelmaatschappij dagteekent van den 19n
Februari 1699. - Wie daarover nadere inlichtingen wil bekomen,
raadplege ’t werk van M. Vanden Bussche. - Wij zullen enkel
spreken over de werkzaamheden der heringerichte gilde: en onze
inlichtingen ontleenen aan een breedvoerig verslag, opgemaakt
door den Bestuurder, M. Désiré Allaert ; deze was de ziel der
maatschappij.
De “troostverwachters” hadden voor doel:
1° het beoefenen der tooneelkunde in al haar vakken ;
2° het opstellen van letterkundige werken ;
3° ’t geven van voordrachten over vastgestelde evenals over vrije
onderwerpen.
Pas was de maatschappij weder tot ’t leven geroepen, of ze zond
een afvaardiging naar Yper, den 16n September 1860, tijdens de
blijde intrede van Z. M. Leopold I ; de heeren Désiré Allaert,
Amand Leun en Petrus Ameeuw gingen in den stoet met een
purperen vaandel, waar op geschilderd stond: “Troostverwachters, Rousbrugge 1699-1860”.
Korten tijd nadien, kwam een gelukkig nieuws de “Troostverwachters” verheugen. Omstreeks den 26n der zelfde maand
September, werd in ’t sterfhuis der weduwe Metsu een blazoen
gevonden, waarop een remonstrantie geschilderd was ; ze was
omgeven van twee engelen die een lauwerkrans droegen ; daaronder deze woorden in vergulde letters : “Troostverwachters gebroeders ende lichtdragers van het H. Sacrament des Autaars.”
Hierbij vond men een O. L. Vrouwenbeeld, dat aan de oude
Rederijkerskamer behoord had.
Het blazoen werd aan de maatschappij overhandigd ; doch
’t beeld bleef bij de familie Metsu.
Den 2n Februari 1861, gaf de maatschappij haar eerste vertooning op de bovenkamer der herberg : “De Stad Duinkerke”,
bewoond door Frans Loncke. Op ’t programma waren niet min
dan acht stukken ; ’t waren deftige tooneelstukjes en alleenspraken ; M. Allaert deed in ’t begin een aanspraak om ’t doel der
heringerichte maatschappij aan de vergadering te laten kennen.
Al de plaatsen waren ingenomen ; de vertooning genoot een
grooten bijval.
De eene uitvoering volgde de andere op ; den 5n Januari 1862,
vierde men reeds het zevende feest.
De maatschappij verliet dan de herberg van Frans Loncke, en
nam haar lokaal in de “Rhetorica”, waar, in vroegere jaren, de
eerste “Troostverwachters” vergaderden. De eerste vertooning
had daar plaats den 9n Februari 1862. - Ze was opgeluisterd door
een orkest; in ’t welk men verschillige liefhebbers van Hondschoote bemerkte. - De bijval was buitengewoon groot.

Het jaarlijksch feest of de patroondag was gevierd op klein
H. Sacramentsdag. Te dier gelegenheid was een solemneele
hoogmis gezongen ; al de leden woonden deze bij, en vergezelden de processie met blazoen en waslicht, zooals het in vroegere
tijden de gewoonte was.
’t Grootste feest is wel zeker dit van den 14n September 1862.
De maatschappij gaf een vierdubbelen prijskamp voor Letter-,
Tooneel-, Zang- en Schrijf- of Teekenkunde.
Eermetalen werden aan de overwinnaars uitgeloofd. De keurraad bestond uit de heeren : Edouard Van Biesbrouck, schoolopziener te Langhemarck, Charles Claereboudt, advocaat en
Stadssecretaris te Veurne, en Désiré Allaert, plaatsvervanger van
den heer Kesteloot-Deman van Nieuwpoort. ’t Getal mededingers was zoo groot, dat de prijskamp twee dagen duurde ; men
eindigde ’s avonds te 11 uur, om ’s anderendaags vroeg te hernemen. Een bijzondere afdeeling was gemaakt voor de tooneelkundigen van Fransch-Vlaanderen. - Daar kwamen bijeen de
rederijkers van Armentiers, Belle, Hondschoote, Steenvoorde en
Houtkerke. - De rederijkers van Eecke lieten zich verontschuldigen. Zij schreven een brief, die heden nog bewaard is. Wij laten
hem hier volgen ; ’t zal wellicht een der laatste weergalmen zijn
van de Rederijkerskamers in Fransch-Vlaanderen !
Wordt vervolgd.
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