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IJzeren inhoudsmaten vervaardigd
te Ieper
In Ieper waren er in de 19de eeuw fabrikanten die ijzeren inhoudsmaten volgens het metriek stelsel vervaardigden. Met de vernieling van Ieper tijdens de eerste wereldoorlog is deze bedrijvigheid
er verloren gegaan. Dergelijke inhoudsmaten werden vooral voor droge producten gebruikt onder
meer door molenaars, bakkers en brouwers bijvoorbeeld voor gerst, hop en mout. Om in de handel te gebruiken, moesten de inhoudsmaten geijkt zijn met een pegel. In klaslokalen stond vaak
een reeks kleinere inhoudsmaten. Deze waren niet geijkt.

Gervoson (verzameling Johan Adriaen)
Jean Gervoson was begin 19de eeuw vervaardiger van metaalwaren in de Diksmuidestraat
te Ieper. Zijn weduwe, Jeanne-Thérèse Ghillebaert, zette het bedrijf verder. Ze is als weduwe
reeds vermeld in 1836. In augustus 1841 stelde
weduwe Gervoson van Ieper een geelkoperen
pannetje tentoon tijdens de grote expo van
industriële producten te Brussel. In december
1841 worden weduwe Gervoson en zonen
vermeld als kachelsmeden en ketelslagers. Ze
brachten een pan uit die vertind werd volgens
een nieuwe productiemethode. In juli 1845
trouwde ketelslager Henri-Joseph Gervoson,
zoon van Jean en Jeanne-Thérèse GervosonGhillebaert, met Rose-Claire Provo. In januari
1847 overleed Jeanne-Thérèse Gervoson-Ghillebaert.
Cuvelie (verzameling Mark Adriaen)
Meerdere letters van de ovale fabrikantenplaatjes zijn foutief: K in de plaats van E en R.

½ DECALITRE B. CUVELIR A YPRES

DECALITRE B. CUVELIR A YPRES

Detail met weggekraste pegel en
ovaal koperen fabrikantenplaatje:
¼ HECTOLITRE GERVOSON A YPRE
Herkomst: Sint-Sixtusabdij te Westvleteren.
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
Wuk dan me van julder verwacht hadden:

Porseleinkaart van koperslager en ijzerwerker François Cuvelie-Verfaillie
(° Voormezele 3.10.1812 - † Ieper 19.2.1889)
met publiciteit voor maten, gewichten, balansen en “ajustering” in zijn zaak “In de Balance”
aan de Oude Kleermarkt 6 te Ieper. Zijn werkhuis was in de Hondstraat 32 te Ieper.

E schaffringbooëre = verzinkboor, soevereinboor
E schietslag = fiasco, flop, een slag in ’t water
E sperke = een vonk, een sprankel
Een worte = een wrat
E schoelie = een schobbejak, een schurk
E zuwe = een moederkonijn
E swoop = een gulp
E kladiester = grote, vuile klodder
Scheeweeë = melkwei
Brol = onnuttig gerief, rommel, afval
Rekkepek = soort kleverige snoep, veterdrop
Oplopig = opvliegend
Ruzeluut = ongegeneerd, onversaagd
Rullen = mompelen, mopperen
Uut ’t let zien = ontwricht zijn
Kadiezen = opeten, ruilen, rap lopen
Schenteventen = onder de gangbare prijs verkopen
Schoeperen = schroeien, zengen
En ’t resultoat wos:
20 p.: Steverlynck M.
19 p.: Keirsebilck H.
17 p.: Dewaele A. & Goudezeune M.
16 p.: Denecker St. & Igodt L.
15 p.: Vandenbosch R.

Nieuwsblad van Yperen
en van het arrondissement, 14.03.1874.

Oe verstoan nuuz’ Iezerboders dit hier?

Le Propagateur, 14.03.1855.

Vergelijkingsmateriaal:
inhoudsmaat met initialen AWR
(Verzameling Mark Adriaen)

Op de ijkpegel staan de letters g en f.

1. ’t Is wel wi bing, scheurt moa je puuste!
2. Miek j’ als kiend oek otmets busschen?
3. Pardong, me dilt volt in.
4. De zunne hed een board.
5. Ze wos lik voe deur een rienksje t’ hoalen.
6. Ze goan nog een post pakken, die keirels.
7. Hooëren ke doa mols kroaien ?
8. Ja zeg, trekt nu moa de leeëre op!
9. Die koeë stak neur schooën of.
10. Dat mammeseltje begunt nest droagen.
11. Joan, en is oek van ezel toet peird bedegen!
12. De katte zit were in d’ harlozje.
13. ’t Goa niemand rap ze stoake wikkelen.
14. Joat, dat kruupt in je kleeërs.
15. Zoe je nie in de groend zienken?
16. Nint, ’t goa gin vetten zien!
17. ’k Wist nie dat er een geeër zat in dat stik.
18. ’k Spugen doavooëren nog nie in m’n handen.
19. Schrieft ‘t moar op je buuk, vintje.
20. Twi mannen en een peirdekop woaren d’ er!

Johan en Mark Adriaen
Bronnen:
- www.historischekranten.be
- Catalogue des produits de l’industrie Belge admis à
l’exposition de Bruxelles au mois d’août 1841, Brussel,
1841.
- Jan DEWILDE en Frederik VANDEWIERE, Ieper op porseleinkaart 1840-1890, Ieper, 2004.

En ’n huusduve, zeg je?
Stikt een bustelsteirt in neur gat
en heeël de stroate is evoagd!
Wim Sohier
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Boogschieten.
Spannend? Zeker!
Maar… Op-, Ont- of
Inspannend?
gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels

NIEUW

MAKE-UP
De nieuwe wintertinten zijn binnen!
De gekozen winterkleuren zijn
de perfecte aanvulling op
de modetrends van dit seizoen.

Deze gezichtsverzorging is ideaal
voor rimpels, pigmentvlekken,
littekens en vale doffe huiden.

ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

bvba

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

bvba

Geef kleur aan je drukwerk
drukkerij

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

Power+ pellets din plus

Dat je boog niet altijd gespannen mag staan!
Niet altijd, inderdaad. Maar soms moet je die
wél onder - de juiste - spanning zetten. Zeker
als je de opper- of een zijgaai af wilt schieten.
Maar hoe span je je boog op? En… welk soort
boog? Een hand- of een kruisboog?
Een handboog opspannen is een fluitje van
een cent. Kan een klein kind, bijna. Maar een
kruisboog? Daar moet je meer boterhammetjes voor gegeten hebben. Liefst met hartig en
krachtig beleg.
Of dat volstaat bij een kruisboog? Maak
liever gebruik van een boogspanner, een opwindmechanisme, een lier, want de spankracht
waarmee je de pees naar achteren moet trekken als de boog tot de schietspanning gerekt
wordt, is bij een kruisboog veel groter dan je
biceps kunnen opbrengen.
Uiteraard bestaan er modernere, gesofistikeerdere boogspanners dan de afgebeelde.
Maar retro is ook wel eens leuk.
Mark Adriaen uit Gentbrugge schoot met zijn
oplossing de oppervogel af. We roepen hem
tot koning of keizer uit.

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

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

Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.
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ENERGIEZUINIG
ENERGIEZUINIG
BOUWEN
BOUWEN
EN WONEN
EN WONEN

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

in ’T ROZENHOF
Kijk volgende maand
op deze pagina voor
onze afhaaldiensten voor de feestdagen !

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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Van zoutziederij tot brouwerij (2)
Het Anker aan de Dode IJzer
Arsénius Ludovicus Aimelius Viane
zoutzieder, azijnstoker en handelaar

De familie Viane behoorde tot de vooraanstaanden van de IJzerstreek. Arsène Louis Viane, geboren te Roesbrugge-Haringe op 19 juli
1786, was de zoon van Jean Baptiste (17481798) en Marie Thérèse Delegher. Hij was een
zeer energiek persoon. Zijn vader Jean Baptiste
Viane was landbouwer, handelaar en molenaar.
Hij woonde op de Oosthoek te Roesbrugge. Hij
zou één van zijn molens omgebouwd hebben
tot “snuyfmolen”, omdat er in die tijd veel
vraag was naar snuif, vooral voor de smokkel.
De andere molen, een oliewindmolen met een
oliestamperij, stond wat buiten het dorp van
Roesbrugge, links van de steenweg naar Poperinge (kadastraat 478), nu Professor Rubbrechtstraat 70. Die behoorde toe aan zijn jongere
broers Pieter Jan en Séraphin Martin Viane.
Séraphin Viane (1799-1879), gehuwd met
Amelia Sophia Maes, woonde in de Bloemstraat (nu Prof.Rubbrechtstraat 12), waar thans
de Elektrozaak Cappoen gevestigd is. Beide
broers waren jarenlang schepenen in Roesbrugge.
De oliewindmolen van Séraphin Viane werd in
1866 afgebroken en verkocht aan de familie
Decadt uit Staden, waar hij werd omgebouwd
tot korenmolen.
Arsène Viane, zoutzieder, azijnstoker en handelaar van beroep, woonde na zijn huwelijk
met Maria Thérésia Eugenia Chatteleyn op het
marktplein te Roesbrugge in het huis waarin
thans Fortis Bank is gevestigd. Daar werd zijn
zoon Paul Alphonse Edmond geboren.
In 1818 zag de familie Arsène Viane de kans
om dat prachtig kasteel met tuin en achtergelegen erf met daarop een gebouw voor paarden
en koetsen en omgeven met beuken en fruitbomen, alsook de toen gedeeltelijk vervallen
lakenweverij, blauwververij en linnenblekerij
van Corneel Verminck te kopen (6). Het voorste gedeelte liet Viane volledig nieuw bouwen
om zijn azijnstokerij erin onder te brengen. In
het centraal gedeelte kwamen de zoutziederij,
zoutraffinaderij en achteraan de magazijnen.
Wellicht hadden Arsène Ludovicus Viane en
Maria Thérésia Chatteleyn één zoon en drie
dochters:
1. Paul Alphonse Edmond, geboren in Roesbrugge op 1 september 1818, werd burgemeester van Beveren a.d. IJzer van 18521859 en stierf te Roesbrugge op 4 november
1884.
2. Regina Mathilde Marie Reine, geboren in Beveren Kalsijde op 9 november 1819 en gehuwd op 30 september 1840 met Edouard
Ludovicus Vanderghote uit Elverdinge, zoon
van Louis François Vanderghote (1775-1831)
en van Maria Thérèse Viane (1788-1808). Ze

Popp kaart, 1844. De zoutziederij en brouwerij lag juist vóór
de abdijsite Onze Lieve Vrouw-ter-Nieuwe Plant (ook Rousbrugge-Dames genaamd).
Let op de IJzer die toen nog tot aan de zoutziederij grensde. De IJzer werd gekanaliseerd
en rechtgetrokken in de jaren 1872-1874 door de firma Vermeersch uit Oudekapelle,
onder toezicht van C. Pilment, conducteur van “Bruggen en Wegen” te Veurne.

stierf kort na haar huwelijk aan een longziekte.
3. Sophie Rosa, geboren op Beveren-Kalsijde in
1825, trouwde op latere leeftijd in 1867, één
jaar vóór haar vaders dood, met de brouwer
Charles-Louis Delefortrie (1814-1884) van
brouwerij “Den Hert” uit Geluwe, weduwnaar van Marie-Thérèse Stock. Charles-Louis
was de broer van Aloysius Angelus Delefortrie (7), notaris te Roesbrugge (1840-1847).

4. Pauline bleef bij haar moeder Maria Thérésia
Chatteleyn tot aan haar dood op 3 oktober
1872.
Op 28 september 1835 ontvingen de juffrouwen Pauline Viane en Sophie Waels, dochter
van oud-burgemeester dokter Waels, bij de
doortocht van koning Leopold I te Roesbrugge,
elk een juweelkistje met gouden broche en
oorslingers uit de handen van koningin Louisa.
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grens. Beide zoutmijnen lagen 34 km van elkaar verwijderd. Ook werd er zout per schip
vanuit Wieliczka nabij Krakow in Polen via de
zee naar Roesbrugge gebracht.
Toen ik de vernietigingskampen van Auschwitz
(Oswiecim) en Birkenau bezocht, ben ik ook
naar de zoutmijn van Wieliczka geweest, een
70 km verder. Daar werd verwezen naar de uitvoer van hun zout via Nieuwpoort naar Roesbrugge. Het steenzout werd met ‘bijlanders’
(9) langs de Dode IJzer tot aan de zoutziederij
gevaren.

Artikel uit de “Dorpsbode van Rousbrugge” 1861

Het jaar nadien in 1836 werden ten gevolge van
een nieuwe gemeentewet alle gemeenteraden
van het land ontbonden. Door die veranderingen en het verplaatsen van de parochie van
Haringe naar Roesbrugge brak er een hevige
strijd los tussen beide gemeenten. Er kwamen
op 14 juli nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
en de beide broers van Arsène gooiden zich in
de strijd. Seraphin behaalde 79 stemmen en
Pieter ook 79. Dokter Bernard Cousyn werd de
nieuwe burgemeester met 80 stemmen.
Bij de gemeenteraadsverkiezing in 1857 waren er in Beveren 81 kiezers aanwezig (8). De
volstrekte meerderheid behaalde 41 stemmen.
Paul Viane had 65 stemmen; Arsène George,
61; Vandenbroucke-Mahieu 53 en Martin Verdonck 43 stemmen.
Bij de provinciale verkiezingen op 24 mei 1858
behaalde Arsène Viane 210 stemmen, zeven te
weinig om benoemd te worden tot arrondissementscommissaris te Veurne in vervanging van
M. Joye-Ghys. Bij de provinciale verkiezingen
op 28 mei 1860 behaalde hij 258 stemmen.
Arsène overleed op 21 oktober 1866 op 80-jarige leeftijd te Beveren.
Paul Alphonse overleed op 4 november 1884
op 66-jarige leeftijd te Roesbrugge.

De zoutziederij en zoutraffinaderij

De zoutziederij, zoutraffinaderij en de azijnstokerij vormden een reusachtig complex. Dat
viel iedereen op. De zoutziederij en de azijnstokerij waren voorzien van grote magazijnen.
Het gebouw was wel veertig meter diep. Met
achteraan het koetshuis en de paardenstallen.
De kelders, de zoutziederij en de azijnstokerij
waren gebouwd met een tongewelf. Het personeel bestond uit zevenentwintig personen:
mannen, vrouwen en jongeren. Het zout moest
tot een volwaardig eindproduct gezuiverd of
geraffineerd worden.
Arsène Viane verwerkte klipzout uit de zoutmijnen van Bad Reichenhall in Duitsland en van
Bad Dürnberg in Oostenrijk, net over de Duitse

Het steenzout werd vanaf het schip dat voor
de tuin aanlag, op een schuit (een soort vlot)
dat op het water bleef drijven, vertransporteerd door de tunnel onder de tuin en door
mankracht naar de zoutziederij getrokken. De
tunnel bestaat er gedeeltelijk nog. Daar werd
het door een katrolsysteem omhoog getrokken
en in grote zoutkamers (10) opgestapeld en bewaard.
In de wintermaanden bij hoog water of in de
zomermaanden als het water van de Oude IJzer
te laag stond en de vaargeul niet diep genoeg
was, werden de zoutklompen gelost op de
IJzerkaai van Roesbrugge. Daar werd het zout
gelegd op karren om met paard te voeren naar
de zoutziederij. Netjes in houten bakken per
soort werd het opgestapeld in de zoutkamers
van het magazijn, om nadien verwerkt te worden in zoutpannen.
Dan werd het zout in die houten bakken op
kruiwagens vervoerd naar de werkplaats met
kookinrichting. Zo werd een geconcentreerde
zoutoplossing ingedampt om het zout, bij wijze van productie- en raffinagetechniek, te laten
kristalliseren.
Dat gebeurde nog op een zeer oude methode.
Het zout werd in pannen, de grootste bakken
(pannen) waren zo’n 3 meter lang en 40 cm
hoog, onder water gezet. De pekel werd langzaam door een kolenvuur opgewarmd tot op
ongeveer 70 à 80 °C.
De pekel mocht niet tot koken worden gebracht. In de warme pekel kwamen allerlei onreine en vreemde deeltjes los in een schuimerige bovenlaag, die met koperen schuimspaden
werden verwijderd.
Bij het afkoelen had er een zekere kristallisatie
plaats die zich vooral vastzette aan de wanden
van de pannen.
Eenmaal koud, werd het gekristalliseerd product ervan afgehaald en de rest werd afgeschreept en op een verwarmde droogplaat gelegd. Daarna werd het in houten vaten in het
magazijn opgeslagen, om nadien nog te worden verwerkt of gemalen volgens vraag van de
klant.
Een zoutziederij was dus een werkplaats, voorzien van een kookinrichting om een geconcentreerde zoutoplossing in te dampen en het zout
te laten kristalliseren.
Het steenzout of klipzout bestond uit zeer
harde zoutkristallen, die langzaam oplossen. In

Frankrijk heet dat “sel-gemma”.
De smaak is zeer pittig en werd vroeger zowel
ongeraffineerd als geraffineerd in de handel
gebracht en soms in brokken verkocht. Meestal
werd het gebruikt voor het inleggen van groenten.
Het grof zout werd gebruikt als bewaarmiddel
en voor het vervoer van vis of in de vleeswarenindustrie. Het grijs zout of ongeraffineerd
zout werd meestal naar Frankrijk uitgevoerd,
waar het nog veel werd gebruikt. De smaak
was minder zuiver dan van het geraffineerd
zeezout.
Het keukenzout of het mengsel van zout en
water wordt ook wel “pekel” genoemd. Het is
bij kamertemperatuur een witte kristallijne stof
met een kubische kristalvorm, die goed oplosbaar is in water. Het werd gewonnen door het
met water in ondergrondse zoutlagen te persen en de pekel, ontstaan door vermenging
van het water met het losgemaakte zout, weer
op te pompen. Na uitdamping en zuivering
ontstond het fijne zout, dat gebruikt werd in
de voedingsindustrie en de zuivelnijverheid zoals conserven, soepen, kaas, enz…
En het laatste dat er werd verwerkt, was het tafelzout, hoofdzakelijk uit Bad Dürnberg in het
Oostenrijkse Salzburgerland. Dit zout was iets
‘deftiger’ keukenzout: fijner van structuur en
het verwerkt en strooit gemakkelijker. De fabrikanten mochten in keuken- en tafelzout zowel
een antiklonter- als een strooimiddel stoppen.
Er mocht ook jodium worden toegevoegd,
maar dat moest op de verpakking worden vermeld. Het werd meestal gebruikt door de boeren om in hun boter te verwerken.
In 1906 werd de zoutraffinaderij gestopt en de
fabriek ontmanteld.
Wordt vervolgd.
R. Toussaint
Noten:
6. In een huwelijksakte van Guilliaeme Baeckeroot met zijn
eerste vrouw Cornélia Viane kunnen we wellicht afleiden dat ze familie waren…
7. Hij werd als notaris opgevolgd door Pieter Feys (18471861) uit Hoogstade.
8. Vanaf het ontstaan van de Belgische staat in 1830 gold
het cijnskiesrecht. Slechts burgers die een bepaalde hoeveelheid cijns (belasting) betaalden, hadden stemrecht
waardoor er bij de nationale verkiezingen van 1830
slechts 46.000 Belgen stemgerechtigd waren voor de
kamer. Voor de 57 nationale mandaten van senator
waren er zelfs maar 4.000 personen verkiesbaar. In het
begin bestond het Belgische politieke landschap slechts
uit katholieken en liberalen, zonder uitgebouwde partijstructuur. Pas later werden de liberale partij (1846) en de
katholieke partij (1869) gesticht. Een wet van 12 maart
1848 verlaagde de cijns en de cijnsvoorwaarden werden
eenvormig voor het hele land. Wie 15 frank cijns betaalde, had recht op één stem. Ook de cumulatie van het
mandaat van volksvertegenwoordiger of senator met
een ambtelijke functie werd uitgesloten. In 1877 werd
de verkiezing geheim.
9. Bijlander = plat schip voor transport over water. Ze waren gemiddeld 13 meter lang en ongeveer 3,8 meter
breed. Laadvermogen van 50 tot 60 ton. Zie “Beeld van
een stroom, de IJzer”, Lannoo, Tielt 1995, blz. 73.
10. Sommige kamers waren 12 x 8 meter groot.
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BRENG JE FRITUUROLIE
BINNEN EN TRAKTEER
JE VRIENDEN OP
EEN LEKKER PAKJE FRIET!

Secretariaat: Toekomststraat 72 - 8790 Waregem - Tel. 056 61 66 01
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De abdijtoren van Waten.
La tour abbatiale de Watten.

3/09/13 08:04

KALENDER 2014
VAN HET DAVIDSFONDS
FRANS-VLAANDEREN
De kalender 2014 van Davidsfonds FransVlaanderen is opnieuw samengesteld onder redactie van Cyriel Moeyaert met foto’s van hem
en Mark Ingelaere.
In deze editie krijgt u vooraan een kijk op de
mysterieuze abdijtoren van Waten op 72 meter
hoog. In de schaduw ervan ligt Diederik van de
Elzas begraven onder een verdwenen marmeren mausoleum. We kunnen in Pitgam de hele
mooie windmolen bewonderen met de trotse
naam De Leeuw. De Vlaams bewuste molenaar
laat die nog geregeld draaien. Gezelle kwam
een jaar voor z’n afsterven in Zerkel en ontdekte een Vlaamse kapel met een nog bestaand
Nederlands opschrift. Hij schreef een prachtig
gedicht over de romaanse Witte Torre die je
vanaf de kapel kunt zien. In de kerk van Millam
helpt de Samaritaan in het gebrandschilderde
raam de geplunderde en verwonde reiziger
op z’n rijdier. GOD IS LIEFDE is het passende
opschrift. Dan steken we de A over, de aloude
grens van Vlaanderen en we komen in Londevoorde waar Godelieve in 1149 geboren is,
toen nog een Vlaams dorp. De kasteelboerderij
met een stemmige duiventoren hing af van het
kasteel waar Godelieve woonde. In die boerderij zal ze wel soms eens gekomen zijn om boter
of melk te halen. Bonen (Boulogne) is hier niet
zo ver hiervandaan en evenmin de wondere
witte steile kaap Blankenes (Blancnez), 134
meter hoog, hier gezien vanaf Skale (Escalles)
in het diepe dal ernaast: een wonderlijk landschap, uniek in de Nederlanden. In Skale bleef
onze taal tegen de kaap weerklinken tot in de
16e eeuw.
Deze kalender is verkrijgbaar in Bertennest
te Roesbrugge alsook bij de bestuursleden van
Davidsfonds Frans-Vlaanderen, voor € 7,00.
Ook door storting van € 9,00 op giro BE14
7390 3921 3583 van Davidsfonds Frans-Vlaanderen.
Info: bertennest@skynet.be - 057 30 02 08.

SCHILDERKUNST VAN
CHRIS POIDEVIN
Net zoals Cézanne, een van haar inspiratiebronnen trouwens, vastgeankerd zit in
het licht van het Zuiden, vindt Chris Poidevin
(Bourbourg, Frankrijk) haar alomtegenwoordige bronnen van inspiratie in het noorden van
Frankrijk. We kunnen niet spreken van een loutere stereotiepe weergave, iets dat genoegen
zou nemen met het tentoonstellen van een
persoonlijke koude esthetiek, maar wel van een
flamboyant expressionisme dat zijn sublimatie
vindt in de grote formaten.
In een tijdsspanne van slechts enkele jaren is
ze reeds uitgegroeid tot een belangrijke frescoschilderes omwille van haar ongedwongenheid
en inspiratie. Met de beweging die ze op elk
oppervlak waarop ze schildert oproept, uit ze
een uitnodiging tot uitwisselen.
Tentoonstelling van 15 tot 24 november van
15 tot 18 uur in de Keunekapelle, H. Christiaenenlaan 40 te Sint-Idesbald.
Info: toerisme@koksijde.be - 058 51 29 10.

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

Drukkerij Schoonaert
OKRA Beveren aan de ijzer
uitslag SEPTEMBER 2013
Cecile Antheunis
Noel Pannecoucke
Gerard Kinget
Gerard Millecam
Urbain Delerue
Marie-José Persyn
Madeleine Butaye
Marie-Louise Muylle

3 partijen/358 pt.
3 partijen/298 pt.
3 partijen/271 pt.
3 partijen/266 pt.
3 partijen/265 pt.
3 partijen/256 pt.
3 partijen/245 pt.
3 partijen/242 pt.

Klassement eind september:
Georges Rosseel
20 partijen/2636 pt.
Anna Depyper
19 partijen/2318 pt.
Gerard Kinget
19 partijen/2175 pt.

Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseert Interafval samen met jouw afvalintercommunale
en Valorfrit weer de Grote Inzamelmaand. Hét
moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar
je containerpark te brengen. Wie weet kan je
daarmee je vrienden gratis een portie friet aanbieden! En bovendien maak je kans op een
gloednieuwe friteuse of een van de 1.000 cinematickets.
In die periode ontvang je één tombolabiljet
per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert. Op dat tombolabiljet staat een
unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen
nood, je maakt nog steeds kans op een friteuse
en een waardebon voor een mobiele frituur.
Die laat je aan huis komen en dan kan je je
vrienden, familie en kennissen verwennen met
heerlijke frietjes!
Nog een andere goede reden om je gebruikte
frituuroliën en -vetten naar je containerpark te
brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld
als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg
verdwijnen veel van die oliën en -vetten nog
steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het
riool of tussen het restafval.

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN SEPTEMBER - OKTOBER 2013
PETANQUE
13 september - 35 deelnemers
3 partijen: Norbert Debeer, Frieda Gunst, Bea
Vanhauwe en Marie-Thérèse Vercoutter
11 oktober - 35 deelnemers
3 partijen: Wilfried Decaesteker, Anna Decrock,
Raymond Gyssels, Jean-Pierre Lamote, Aimé Neyrinck, Denise Vandenbussche en Georgette Vanstechelman
Stand na 51 wedstrijden:
1. Wilfried Decaesteker
2. Jean-Pierre Lamote
3. Eugène Demuynck
4. Willy Neudt
5. Anna Decrock
6. Denise Vandenbussche
7. Alice Indevuyst
8. Romain Dequeker
9. Bea Vanhauwe
10. Aimé Neyrinck

38/605 p.
35/596 p.
35/557 p.
34/583 p.
33/563 p.
31/545 p.
30/566 p.
29/539 p.
29/514 p.
28/535 p.

Volgende wedstrijden op
25 oktober en 8 en 22 november.
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houtskeletbouw

DEVOS

bvba

• Houtskeletbouw, van fundering tot
het water- en winddicht afwerken
van uw woning
• Schrijn- en dakwerken
• Maken en plaatsen van ramen en deuren
(in hout en pvc)
• Gevelbekleding
• Isolatiewerken
• Wand- en plafondafwerking

Couthoflaan 20E - 8972 Proven
Tel. 057 33 42 54 - Fax 057 33 63 48
www.hsbdevos.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

Speciaal open op zondag 27 en maandag 28 oktober van 9 tot 18.30 u. !!
Belangrijke data:
vrijdag 1 november
open van 8 tot 12 u.

Denk nu al aan:
+ grafstukken en chrysanten voor Allerheiligen (op tijd bestellen)
+ grote keuze in violen, winterheide, sierkolen, …
alles om uw winterbloembakken te vullen
+ aanplantingen voor in de tuin: rozen, vaste planten, sierheesters,
klein fruit, haagplanten,…
+ vanaf november: fruitbomen en sierbomen

30 november &
1 december
kersthappening

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !
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ABELE
n Buren bij Kunstenaars
18-19-20 oktober & 27-28 oktober
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 heeft voor de vijfde keer ‘Buren
bij Kunstenaars’ plaats in Het Pensionaat. Ook
nog op zaterdag 26 en zondag 27 oktober stellen 27 kunstenaars uit diverse disciplines hun
werken tentoon. Verdeeld over het gebouw
zijn niet alleen hun werken te zien, maar zijn
de kunstenaars ook zelf aanwezig en/of aan
het werk. Deelnemers dit jaar zijn:
- Pol Debaene, landschappen in pastel
- Norbert Demeester, schilderijen in acrylverf
- Patrick Denys, schilderijen in diverse technieken
- Jan Devos, keramiek
- Jacquie Gelein, film- en videomontage
- Anny Gesquière, schilderen met acryl- en
olieverf, keramiek
- Gilbert Hauspie, schilderijen en tekeningen,
van figuratief tot abstract
- Chris Masson, kleurrijke bloemen en kevers
in keramiek
- Charles Meuleman, beelden, ijzerassemblage
- Gaston Pauwels, boetseerwerk, beeldjes, e.a.
- Jenny Pittillioen, schilderijen in olie- en acrylverf
- Robert Pittillioen, modeltekenen, olieverf- en
acrylverf
- Josiane Platteeuw, pergamanokunst
- Roger Pover, schilderijen in olieverf, aquarel
en pastel
- Romine, schilderijen in acryl en olieverf op
doek
- Patrick Vanhamme, aquarel
- Carine Vanmeenen, acrylverfschilderijen
- Collectief taille directe@pensionaat met beelhouwwerk van Pierre Delputte, Ivan Detrez,
Luc Famaey, Herlinde Geerardyn, Mia Goeman, Mieke Latré, Leen Lermytte, Chantal
Noppe, Lieve Vandewalle en Barbara Vandewynckel.
Iedereen is hartelijk welkom tijdens deze twee
weekends op vrijdag van 16 tot 18 uur, op zaterdag en zondag telkens van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 18 uur. De toegang is gratis.

n 2de handsboekenbeurs
“Volgens het boekje!”
Zondag 3 november van 8 tot 16 uur
Voor de 2de keer organsieert vzw ’t Pensionaat
een 2de handsboekenbeurs. De eerste editie
vorig jaar was een bescheiden succes. Dit jaar
staan opnieuw een 20-tal standhouders paraat. Ben je een boekenfanaat en wil je graag
enkele leesboeken aanschaffen voor weinig
geld? Denk je toch misschien dat ene boek te
vinden waar je al lang naar op zoek was? Dan
is deze boekenbeurs iets voor jou.
De toegang is gratis. Standhouders kunnen
nog inschrijven bij vzw ’t Pensionaat op 057 33
22 08 of via mail vzw.pensionaat@skynet.be.
n Munten-en verzamelbeurs
Zondag 10 november van 8 tot 12 uur
Op zondag 10 november gaat de verzamelbeurs van Poperingana Numismatica Historia
weer door in Het Pensionaat. Niet alleen wie
interesse heeft in munten, maar ook de verzamelaar van postkaarten, devotieprentjes, rouwprentjes, champagnecapsules en allerlei documenten en prullaria kan terecht op deze kleine
en gezellige beurs. In de tombola ten voordele
van de club wordt dit keer, naar goede gewoonte, telkens enkele waardevolle prijzen
verloot. De toegang is gratis.

ALVERINGEM
n Grenswandeling
Davidsfonds Frans-Vlaanderen
Zondag 20 oktober om 14 uur
Voor deze wandeling van 4 km aan de “schreve” is de samenkomst om 14 uur stipt in
“’t Groot Moerhof”, Molendam 2, AdinkerkeDe Panne.
Geograaf Paul Claus geeft een inleiding over
het ontstaan van de grens en over de “Vrede
van Utrecht” (1713).
Thema’s die aan bod komen tijdens de wandeling: drooglegging van de Moeren, Ringslot,
ontstaan polderbesturen of wateringen, de
onderwaterzettingen, wereldoorlogen in de
grensstreek, aanleg kanaal Duinkerke-Veurne,

waterwinning in de duinen, natuurbehoud in
de duinengordel, tunnel onder de E40, aspergekweek van Ghyvelde, spoorweg DuinkerkeAdinkerke, tram in de Franse Moeren.
Deelname: € 8 p.p. Vooraf inschrijven: tel. 056
61 66 01 of gijs.van.ryckeghem@skynet.be.
Organisatie van de douane.
n Vlaamse Actieve Senioren (VL@S)
- Dinsdag 12 november om 14.30 uur in Gemeentezaal, Izenbergestraat 37, Leisele: Betekenis van onze familienamen door Marcel
Denduyver
- Dinsdag 10 december om 14.30 uur in zaal
De Kwelle, St. Rijkersstraat 20, Alveringem:
Kerstfeest o.l.v. Gerard Desaever.
Info: Hugo Vlaemynck, tel. 058 29 83 61

BEVEREN
n Filmavond: ‘Rien à déclarer’
Landelijke Gilde Beveren-IJzer
Vrijdag 18 oktober om 20 uur
2013 – viering van 300 jaar grens, en 20 jaar
na het afschaffen van alle douaneformaliteiten
aan de binnengrenzen van de lidstaten van
de Europese Unie vond het bestuur Landelijke
gilde het gepast om de film ‘Rien à déclarer’ te
vertonen in de H. Hartzaal te Beveren-IJzer.
‘Rien à déclarer’ is een typische Franse komedie, die wel heel erg lijkt op Bienvenue chez
les Ch’tis, maar dit stoort zeker niet. Je kan het
zo waanzinnig niet bedenken of het gebeurt.
Vaak zie je de hilarische situatie al van mijlenver
komen, maar toch zal je die lachspieren niet stil
kunnen houden. Het is dan ook lang geleden
dat we zoveel mensen luidop hebben horen lachen in de cinemazaal.
De film kwam onlangs nog op tv maar we kunnen eigenlijk niks anders zeggen dan: kom
kijken in onze voor één maal omgetoverde
‘H. Hart-cinemazaal’, want je zal sowieso met
een enorme glimlach buiten komen!
En ondertussen kan je kennis maken met onze
Landelijke Gilde-werking!
Iedereen welkom op 18 oktober 2013 om 20
uur in de H. Hartzaal te Beveren-IJzer.
Toegang: € 3 (één consumptie inbegrepen).

Kapster aan huis op woensdag
donderdag
vrijdagvoormiddag
Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75
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ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2013
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

TONEEL: HET REGENDE DIE DAG
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.)

HARINGE
n 14de Blaublues wordt opnieuw top
Zaterdag 9 november
Op zaterdag 9 november wordt in De Levaard
te Haringe de veertiende editie van Blaublues
georganiseerd. Met opnieuw enkel grote namen op de affiche en met een garantie op
steengoede muziek en heerlijke bluessfeer.
Blaublues Haringe is in korte tijd niet alleen in
de blueswereld een begrip geworden. Ook wie
gewoon van goede lifemuziek houdt, komt
tijdens Blaublues elk jaar weer goed aan zijn
trekken. Zo goed zelfs, dat het festival nu al
enkele jaren het bordje ‘uitverkocht’ aan de
kassa’s mag hangen en elke editie door het
internationale publiek als ‘de beste editie ooit’
geëvalueerd wordt.

En het wordt dit jaar nog beter. Daar moet onder meer de Amerikaanse topper Johnny Mastro & Mama’s Boys voor zorgen. De groep is in
november op Europese toernee, treedt onder
meer op in Amsterdam en Berlijn en komt tussendoor speciaal voor Blaublues naar Haringe.
Ze staan voor rauwe en passionele blues en
moeten De Levaard ongetwijfeld in lichterlaaie
zetten. Ook de rest van de affiche oogt indrukwekkend. Met in Belgische première de Kilborn
Alley Blues Band, ook al uit de USA en daar
al goed voor een ‘Band of the Year’ en ‘Best
Blues Album’-nominatie. Morblus uit Ierland
doet het in Haringe samen met de Nigeriaanse
Justina Lee Brown, en die combinatie staat garant voor heerlijke Rhythm&Blues gensters. Het
Engelse duo Tommy Allen en Johnny Hewitt,
samen goed voor decennia vol bluesplezier,
doet het tijdens de stagewissels in de clubtent
en de Engelse folk-bluesformatie Babajack, die
het festival opent, heeft dit jaar 5 nominaties
voor de British Blues Award op zak.
Met zo’n affiche moet De Levaard gewoon
opnieuw vollopen en wie erbij wil zijn, koopt
dan ook best een ticket in voorverkoop. Tickets
kosten € 18 en ze zijn te koop in alle Haringse
cafés, De Kikker in Watou, ’t Geheim Spoor in
Beveren-IJzer, ’t Molenhof in Vleteren, Brocante-café Rosselle in Oost-Cappel, muziekshop
Delbaere in Poperinge en diverse bluescafés in
de provincie. En wie het echt veilig wil houden,
kan intekenen op de blues and bed-service. Die
biedt voor amper € 10 extra een slaapplaats
met douche en ontbijt op de morgen na het
concert. De plaatsen zijn wel beperkt. Alle info:
www.blaublues.be - Geert Barbry, 057 30 00
44 - Jürgen Lahoutte, 057 38 88 59.

KROMBEKE
n Gezinsbond Krombeke stelt voor
‘Verschrikkelijke Ikke’
Maandag 28 oktober om 14 uur
Gru is dol op alles wat gemeen is. Uitgerust
met een arsenaal aan wapens met krimp- en
vriesstralen en gevechtsklare tuigen voor op
het land en in de lucht, verslaat hij iedereen die
in zijn weg staat. Gru is helemaal klaar voor zijn

volgende gemeen plan: de maan stelen! Tot de
dag dat hij drie hoogst eigenwijze weesmeisjes
ontmoet, die dadelijk in hem zien wat niemand
anders ooit zag: een mogelijke papa.
Kom deze film bekijken op maandag 28 oktober om 14 uur, einde voorzien rond 16 uur in
OC De Bampoele te Krombeke.
Prijs: leden: € 2 - niet-leden: € 4,00, inclusief
drankje en versnapering.
Info: Marjan Nouwynck, tel. 057 40 16 82 carre.krombeke@telenet.be.
n Volkstuin Krombeke
Vrijdag 8 november om 20 uur
“Theoretische uiteenzetting over snoeien in de
fruittuin” door Bjorn Lemaire.
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.

POPERINGE
n Tweedehandse boekenbeurs
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Het Willemsfonds en Open VLD presenteren tijdens de ‘Tiendaagse van het Woord’ op zaterdag 19 en zondag 20 oktober, telkens van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur een boekenbeurs
in de refter van basisschool ‘De Ster’, Vroonhof, onder het motto ‘Boeken(beu)rs’. Je kan
tot begin oktober boeken binnen brengen.
Encyclopedieën, woordenboeken, romans,
kijkboeken, kookboeken, schoolboeken, strips,
bijbels, catechismus, muziekboeken, fotoboeken, thrillers, suspens, reisverhalen, handboeken, handleidingen, sportboeken … alles is
welkom. Ook literatuur in andere talen. Kinderen jeugdboeken krijgen ook hun plaats.
Johan Lefever, voorzitter Open VLD: “Op de
beurs zelf presenteren we in een ruime zaal
een groot en gevarieerd aanbod: geschiedenis,
geloof en zingeving, romans, kunst, toerisme,
wetenschap, techniek… Ook bibliofiele boekenwurmen vinden er hun gading. Het ideale
moment om uw kasten op te ruimen.”

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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De opbrengst van de verkoop van al uw tweedehandsboeken gaat integraal naar ‘het goede
doel’, dit jaar naar ‘De School van De Lovie’
en dit voor de financiering van een stukje ontspanning voor de allerzwaksten. Hiervoor krijgt
de school immers geen enkele vorm van toelage van de overheid.
De verenigingen kunnen je boeken bij je thuis
ophalen indien je dat wenst. Neem hiervoor
contact op met Johan Lefever 057 33 56 76
of Jocelyne Lemahieu 0478 62 94 57. De boeken kunnen ook binnengebracht worden in
De School van De Lovie, Krombeekseweg of in
Kwadrant, Pezelstraat.
Alle tweedehandse boeken worden aangeboden tegen € 1, 3, 5 of 10. De toegang tot de
beurs is gratis.

n 18de Poperinge Bierfestival
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober
van 14.30 tot 23 uur
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013
organiseert het Poperings Bierproeversgenootschap in samenwerking met Vlaanderen Lekkerland, Westtoer en Stad Poperinge, de 18de
editie van “Poperinge Bierfestival”.
Wat serveren we u op het gezelligste bierfestival van ‘t land?
- Er zullen 20 brouwerijen met hun brouwer
van de partij zijn!
- Een aantal absolute primeurs voor de hoppestad!
- Een ongelooflijke ambiance en gezellige sfeer
- Lekkere verse broodjes met kaas, hesp of
krabsalade
- Een “Altijd prijs”-tombola met leuke bierprijzen
- Een heuse “Beergarden” met gezellige tenten

Je kan een proefglas aanschaffen aan € 3 per
stuk als waarborg, terug te krijgen bij de inlevering van het glas. Met jetons van € 1,50 (hoe
meer men er aanschaft hoe goedkoper) kunnen alle bieren gedegusteerd worden. Meestal
is de brouwer aanwezig om op uw vragen of
bemerkingen te antwoorden.
Proeven kun je alleen, of nog beter met je
vrienden, waarbij een uitwisseling van proefervaringen over de verschillende bieren zeker
bijdraagt tot het plezant en bewust degusteren
van deze verschillende Belgische topbieren.
Vorig jaar mochten we ruim 1.750 bezoekers
uit België, maar ook uit Frankrijk, Engeland,
Nederland, Zweden, Denemarken en zelfs China begroeten!
U merkt het: dit festival mag u gewoon niet
missen! Voor elk wat wils.
Een gezellige zaal, een gemoedelijke sfeer en
vooral... à volonté genieten van onze lekkere
en rijke biercultuur.
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013
telkens van 14.30 uur tot 23 uur in Zaal-Hotel
‘t Belfort, Grote Markt 29, 8970 Poperinge.
Toegang via Veurnestraat 14-16 (op amper 750
m van het station).

PROVEN
n Jeugd TSC Proven
verkoopt pannenkoeken
Zaterdag 26 oktober
De eerste herfststorm, niets zo gezellig om bij
het haardvuur te genieten van een lekkere pannenkoek met bruine suiker.
Of krijgen we na twee mooie zomermaanden nog een aangenaam nazomertje? Dan is
een heerlijke pannenkoek met een bolletje ijs
steeds op zijn plaats om nog eens na te genieten van die voorbije vakantiedagen.
Op zaterdag 26 oktober verkopen de vele
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke
Diksmuidse pannenkoeken huis aan huis. Voor
de democratische prijs van € 5,00 krijg je 1 kg
pannenkoeken.
Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of
jeugdtrainers. Afhalen kan de hele zaterdag in
ons clubhuis/kantine ‘De Beste Plekke’.

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

n Ontbijtconcert
Zondag 3 november vanaf 9 uur
Voor de tweede maal pakt het Provens Jeugdensemble uit met een Ontbijtconcert. Op
zondagmorgen 3 november kun je komen
aanschuiven in OC De Croone te Proven. Het
wordt een ochtend om al de zintuigen aan te
scherpen! Want we brengen voor jou dé ideale
combinatie van de geur van verse koffie en ontbijtkoeken, de smaak van een lekker broodje
met beleg en de zoete klanken van ons jeugdensemble.
Het ontbijt start om 9 uur. Voor de grote hongers en de kleine hongertjes hebben we een
aparte formule voorzien. Er kan gekozen worden tussen een groot ontbijt van € 8 (2 broodjes, 1 koffiekoek, 1 yoghurt, 1 koffie/chocolademelk/fruitstap en 1 eitje) en een klein ontbijt
van € 7 (1 broodje in plaats van 2).
Inschrijven moet via jeugd@volksvreugd.be of
0476 96 35 21. Vermeld daarbij het aantal grote en kleine ontbijten en je naam.
Inschrijven kan tot 28 oktober! Enkel kaarten
in voorverkoop verkrijgbaar! Gelieve op voorhand over te schrijven op volgend rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 van De Volksvreugd, Obterrestraat 65 te 8972 Proven met
de vermelding van ‘Ontbijtconcert 3 november
- Naam’.

RENINGELST
n Dag van de trage weg
Zondag 20 oktober om 14 uur
aan de kerk van Reningelst
De term ‘trage wegen’ duidt alle wegen aan
die niet bedoeld zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit kunnen kerk- of buurtwegels zijn,
jachtpaden, oude spoorwegbeddingen enz.
Behalve het feit dat trage wegen verkeersveilig
en recreatief interessant zijn, zijn ze ook ecologisch belangrijk. De bermen van deze wegen
zijn schuilplaatsen voor heel wat dieren en vormen goede verbindingsassen voor dieren en
planten om te migreren.
De buurtwegen moeten niet allemaal opnieuw
opengesteld worden maar afschaffen heeft

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

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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EVENEMENTENKALENDER
geen zin want misschien komen ze ooit nog
eens van pas?!? Sommige gemeenten stellen
bepaalde buurtwegen opnieuw open om bijvoorbeeld een wandelcircuit op kaart te zetten.
Andere gemeenten doen dat niet of zouden
bepaalde wegen het liefst afschaffen…. In
1996 werd aan het Poperingse stadsbestuur
gesignaleerd dat bepaalde delen van de buurtweg 54 in Reningelst niet of moeilijk begaanbaar zijn om een veilige ‘trage” verbinding tussen Reningelst en Westouter te realiseren als
alternatief voor de Heuvellandseweg die geen
infrastructuur biedt voor fietsers of voetgangers.
Na diverse vergaderingen hierover is er echter
nog steeds niets uit de bus gekomen.
Info: Chris Develter, 057 33 53 94.

ROESBRUGGE
n Infopunt OCMW in Roesbrugge
Het infopunt bestaat bijna twee jaar en werd
opgestart om de dienstverlening op het platteland en meer specifiek in Roesbrugge en Haringe te verbeteren en toegankelijker te maken.
Om de leefbaarheid te bevorderen en de bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen wordt
wekelijks een zitdag georganiseerd in het OC
Karel de Blauwer, Prof. Rubbrechtstraat 98 in
Roesbrugge.
Maatschappelijk werker Filip Dejaegher is elke
maandag aanwezig tussen 14 en 17 uur in de
bibliotheek van het OC Karel de Blauwer.
Je kan er terecht met vragen over:
- de buurt
- de leefbaarheid in het dorp
- welzijn
- individuele problemen
- inlichtingen van allerlei aard
-…

Contact: filip.dejaegher@ocmwpoperinge.be 057 34 65 04 (OCMW Poperinge) of 057 33 81
18 (bibliotheek Roesbrugge)
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 18 oktober om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 25 oktober: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 29 oktober om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Donderdag 7 november om 14.00 uur: Crea
bij P. Gunst
- Vrijdag 8 november: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- 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.
- Dinsdag 26 november om 14.00 u.: Kaarting
& gezelschapsspelen bij P. Gunst
n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Maandag 28 oktober om 19.30 uur: kookles
‘Pizza’s, zoveel meer’ in OC Karel de Blauwer.
- Maandag 4 november om 19.30 uur: bezoek
aan lingeriewinkel Femina te Poperinge.
- Woensdag 20 november om 19.30 uur:
workshop handverzorging met Caroline De
Buyck in OC Karel de Blauwer.
Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij Schoonaert

n Sint Maarten komt
Zondag 10 november om 19.15 uur
Op zondagavond 10 november verwelkomen
we de Sint aan de IJzer in Roesbrugge.
Omstreeks 19.15 uur komt de Sint met zijn
boot aan aan de IJzerkade. In stoet vergezellen
we de Sint naar het Kristen Volkshuis.
De Sint hoort de kinderen heel graag zingen,
zodat jullie best nu al beginnen te oefenen, om
er een geweldige ontvangst van te maken.
We verwachten alle kinderen met een mooi
versierde biet, om deel te nemen aan de stoet.
Wie een versierde biet mee heeft, maakt kans
op een mooie prijs.
Bijkomende kaartjes zijn te verkrijgen bij de leden van het feestcomité.
Zwarte Piet.

STAVELE
n St.-Cecilia-concert
Zaterdag 26 oktober om 18 uur
Op zaterdag 26 oktober 2013 viert onze harmonie St.-Cecilia en het gelijknamige koor hun
jaarlijks St.-Ceciliafeest.
Het gratis concert begint om 18.00 u. en heeft
plaats in de dorpskerk van Stavele.
Afwisselend brengen beide verenigingen een
fris programma van ongeveer 1 uur. Het is volledig gratis en na het concert wordt iedere aanwezige een gratis drankje aangeboden achteraan in de kerk.
Zeg maar, een ideale gelegenheid om kennis te
maken met onze twee verenigingen met Pieter
Matten als dirigent.
Nadien is er dan voor de leden van de beide
verenigingen een verzorgd etentje in de feestzaal “De Moote” juist naast de kerk.
Kom eens luisteren. Jullie aanwezigheid zou
voor ons een steun en waardering zijn.

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 C Max 1.6 diesel

2011

FORD Fiesta 1.4 diesel

2011

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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Brouckmolenwandelroute

Uw geld
verdient een
sprong
voorwaarts.

Agentschap TAILLIEU-CAMBRON
Prof. Dewulfstraat 161 • 8970 Poperinge
Tel. +32 57 33 32 31 • Fax +32 57 33 33 69
poperinge.elverdinge@centea.be • FSMA 026110 A-B

Via deze 7 km lange route kan je de landelijke omgeving tussen de twee Alveringemse
dorpen Beveren en Stavele verkennen. Het pad
loopt via rustige plattelandswegen, graspaden
en het jaagpad van de IJzer, waar er kan worden genoten van het waterrijke landschap van
de IJzerbroeken, op de grens van de polders en
zandleemstreek. Bij helder weer vervolledigen
de West-Vlaamse heuvels het unieke panorama. Naast de natuur staat ook de prachtige
witte, stenen Brouckmolen uit 1872, centraal
op deze wandeling. Deze in 1872 gebouwde
molen, vrolijkt het landschap van de route op.
Er zijn twee recreatieve fiets- en wandelbruggen over de IJzer door Waterwegen en Zeekanaal NV aangelegd. Dankzij de aanleg van de
Kallebrug in Beveren-IJzer is het mogelijk om
een achtvormige lus te vormen langs de IJzer
tussen Stavele en Beveren-IJzer. De bruggen
zijn officieel ingehuldigd tijdens de opening
van de Brouckmolenwandelroute.
De Brouckmolenwandelroute telt twee startplaatsen, de eerste aan het Sint-Brigidaplein in
Beveren-IJzer en de tweede aan het Alexis Decarneplein in Stavele. De nieuwe wandellus is
conform de normen van Toerisme Vlaanderen
bewegwijzerd met zeshoekige bordjes op houten palen. Op de startplaatsen vindt de wandelaar een handig bord met praktische informatie
en een overzichtskaart.
De wandelkaart (€ 2) kan online besteld worden of is te verkrijgen via:
- Westtoer - info@westtoer.be - 050 30 55 00
- Toerisme Alveringem - toerisme.cultuur@
alveringem.be - 058 28 88 81
- Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (Brugge) - provincie@west-vlaanderen.be - 0800
20 021

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

cava & feestwijn

huur 1 jacuzzi
feestmateriaal, tenten & wings

057 30 04 20
0479 27 76 63
festiliti@telenet.be
www.huur1jacuzzi.be
Bergenstraat 60, 8691 Beveren-IJzer
343

Flor Barbry’s Volkstoneel
voor Frans-Vlaanderen
seizoen 2013-2014

Wie was

ten en dorpsfiguren. Te koesteren plekjes.
De Westhoek, le Westhouck. Waar jongeren
de streek ontvluchten en boeren zich zelfs in
de mist van de illegaliteit begeven om te overleven. Waar commerciële harten een graantje
meepikken van de grote herdenking ‘14-‘18.
De Westhoek, le Westhouck. Waar familieruzies de politiek en de ruimtelijke ordening bepalen, en de koppigheid even diep gaat als de
liefde. Of klinkt dat universeel?
De Westhoek, le Westhouck, aan beide zijden
van de ‘schreve’…. je zou denken dat de tijd er
is blijven stilstaan.

Arsène Goedertier

En toch….

Op 11 april 1934 om half acht ‘s ochtends doet de kerkbewaarder van de
Sint-Baafskathedraal in Gent een schokkende ontdekking: één paneel van het
Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, is verdwenen. Op de
achterzijde staat Sint-Jan, op de voorkant de Rechtvaardige Rechters.
Zeven maanden later krijgt in Wetteren
wisselagent en koster Arseen Goedertier
een beroerte. Op zijn sterfbed onthult hij
een vriend dat hij het Lam Gods-paneel
gestolen heeft en verborgen op een plek
die alleen hij kent. Vlak voor hij sterft,
verwijst hij naar documenten in zijn bureau. Daarin vindt men een geheimzinnige code, maar verder geen aanwijzingen.
De dieven geven Sint-Jan terug, maar
het gerechtelijk onderzoek, herhaalde
speurtochten en grote inspanningen van
een nazi-officier leveren niets op en het
paneel De Rechtvaardige Rechters blijft
spoorloos. Nu nog altijd!
Wim Sohier

TE KOOP
Garagepoort in Meranti
Formaat: B 2,40 x H 2,20
Prijs: € 150,00
Zich wenden: 057 30 11 38

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 november 2013.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
woensdag 6 november 2013.

De Westhoek, le Westhouck, aan beide zijden
van de ‘schreve’… Met in iedere stad of dorp
zijn tientallen, honderden of duizenden witte
zerkjes op de minutieus onderhouden kerkhoven, getuigend van de Groten Oorlog……
De Westhoek, le Westhouck… Met zijn pittoreske eeuwenoude kerkjes, die wat later
zijn leeggelopen dan in de rest van het land…
Mariakapelletjes, heiligenvereringen, en grote
kruisbeelden langs de weg, herinnerend aan
een verankerde volksdevotie, naast vrolijke estaminets en kleurrijke kroegen met volkse klan-

Het verhaal van ‘t Kruus van ‘n Coin Perdu
schetst enkele van die ‘straffe’ volksfiguren, de
bazin en enkele vaste klanten van zo’n vrolijke
estaminet. Het fictieve gehucht de Coin Perdu,
is gesitueerd nabij de ‘Schreve’, recht tegenover
het kruisbeeld van Onzen Lieven Heere van ’n
Coin Perdu en het Big Cross Military Cemetery.
Een hedendaagse historie over twee zussen,
enkele stamgasten en …. een kruis en een
Brits kerkhof. Een verhaal waarin zowel haat
als solidariteit uitmonden in spannende, humoristische en soms ook ontroerende taferelen.
Over de Grote Oorlog die herdacht wordt, de
kleine oorlog die mensen soms voeren, en het
kruis van Onzen Lieven Heere, die zich zorgen
maakt. De vrede zij met u…
De tekst van ‘t Kruus van ‘n Coin Perdu is van
de hand van Roland Delannoy. Zeven trouwe
gezichten van onze ‘troupe’ en twee nieuwkomers in ons gezelschap zijn aan een drukke
voorbereidingsperiode begonnen. Sinds begin
september draaien de repetities op volle toeren. Moge Onzen Lieven Heere van ’n Coin
Perdu ons bijstaan.

Kalender 2013-2014
zat.
zon.
vrij.
zon.
zon.
zat.
zon.
ma.
zon.
vrij.
zat.
zon.
zat.
zat.
zon.
zat.
vrij
zat.
zat.

23 nov.
24 nov.
29 nov.
1 dec.
8 dec.
14 dec.
15 dec.
16 dec.
22 dec.
10 jan.
11 jan.
12 jan.
18 jan.
25 jan.
2 feb.
8 feb.
14 feb.
1 mrt.
2 mrt.

Abele
Vleteren (Fr)
Hollebeke
Katsberg (Fr)
St-Jans-Cappel (Fr)
Westouter
Westouter
Westouter
Boeschepe (Fr)
Ieper
Warhem (Fr)
Houtkerke (Fr)
Katsberg (Fr)
Bambeke (Fr)
Rexpoëde (Fr)
Haringe
Poperinge
Westouter
Westouter

20.00 u.
16.30 u.
20.00 u.
17.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
20.00 u.
18.00 u.
18.00 u.
17.00 u.
18.00 u.
17.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
16.00 u.

Au Nouveau Tahiti
Salle des Fêtes
Cultureel Centrum
Salle des Amis du Mont des Cats
Salle Maurice Flauw
Zaal Utendoale
Zaal Utendoale
Zaal Utendoale
Salle Paroissiale
Het Perron
Salle Polyvalente
Salle G. Vandaele
Salle des Amis du Mont des Cats
Salle Espace Yserhof
Salle du Meulenhof
De levaard
O.-L.-Vrouw Instituut
Zaal Utendoale
Zaal Utendoale

Voor meer info: www.volkstoneel.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 18 oktober
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 november
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 22 oktober
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 november
puntenkaarting “OKRA”
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 9 november
smijting voor de leden
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 7 november
handwerk “OKRA”

BEVEREN-IJZER

• vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 17 oktober
donderdag 21 november

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 26 oktober
zaterdag 23 november

BURGERLIJKE STAND

• Maria Pillaert, overl. 6 oktober, 85 j., wed. v.
Sylvain Vandenbroucke

HUWELIJKEN

Watou
• Gregory Pittellioen en Jessie Lams
Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij Schoonaert

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 22 september ll. is Christine Boone op 48-jarige leeftijd te Brasschaat overleden. Ze was de
echtgenote van Peter Vandermarliere. Samen
hadden ze 3 kinderen Tom, Lien en Sam. Met
haar gezin woonde ze in Sint-Job-in-’t Goor.
Christine was de dochter van René en Cecile
Boone - Ryon uit Haringe en schoondochter
van Ignace en Fernanda Vandermarliere - Bonte
uit de Waaienburgseweg in Roesbrugge.
Ze overleed na een lange ziekte en werd op 28
september te Schilde-Bergen begraven.

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

Beauty

&

wellness

Geboorten

Roesbrugge-Haringe
• Noor Vandenbussche, geb. 12 september,
d.v. Daan en Lore Descamps
• Lotte Vandervorst, geb. 26 september, d.v.
Clint en Elke Depoorter

OVERLIJDENS

Proven
• Greta Polley, overl. 23 september, 64 j., echtg.
v. Frans Hauspie
• Marguerita Ryon, overl. 5 oktober, 81 j., wed.
v. Leopold Vandromme
Roesbrugge-Haringe
• Anaïsa Morlion, overl. 23 september, 90 j.,
wed. v. Gerard Leroy

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

Taaltap 127

Krombeke
• Luc Breemeersch en Inge Dieryck

NIEUW
“Vinylmanicure”

- verzorgen van
nagels en handen
- vijlen
- lakken, blijft 1 week
glanzend zonder nagel
te beschadigen,
kan door jou
verwijderd worden
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

Onstuitbaar wel lijkt de toestroom van Engelse
woorden in ons Nederlands. “So what?” schokschouderen jongeren. “So what? Toch wel!” Kunnen we die nieuwkomers ook aan? Spellen en
vervoegen we ze correct in hun vernederlandste
vorm?
Werkwoorden van Engelse herkomst worden vervoegd zoals Nederlandse werkwoorden. Ook hier
vormt de stam de basisvorm voor de spelling, zij
het dat die stam in sommige gevallen zoals in het
Engels gespeld blijft en in andere gevallen aan de
Nederlandse spelling aangepast wordt.
1. Als het werkwoord, zonder de einden, op een
klinker eindigt, krijgt de verleden tijd -de en het
voltooid deelwoord -d.
bingoën: ik bingo - bingode - gebingood
rugbyen: ik rugby - rugbyde - gerugbyd.
2. Als het werkwoord, zonder de eind-en, op
een medeklinker eindigt, gaat de vervoeging
volgens de regel van ’t bekende ‘kofschip’ of
‘fokschaap’. Als de medeklinker in ‘t kofschip
steekt, krijgt de verleden tijd -te en het voltooid
deelwoord -t; in de andere gevallen -de respectievelijk -d. Het gaat hierbij niet om de letters
maar om de klanken; in finishen horen we vóór
de -en een sisklank.
faxen: ik fax - faxte - gefaxt
scrabbelen: ik scrabbel - scrabbelde - gescrabbeld
In de Engelse spelling geeft een e soms de uitspraak van de voorafgaande (mede)klinker aan.
Vergelijk her en here. Deze uitspraak-e in de stam
blijft staan in de vervoeging.
barbecueën: ik barbecue - barbecuede - gebarbecued
breakdancen: ik breakdance - breakdancete - gebreakdancet
Uitzondering: als de uitspraak-e betrekking heeft
op een o-klank, zoals in scoren, verdwijnt die e en
wordt de o verdubbeld:
scoren: ik scoor - scoorde - gescoord
promoten: ik promoot - promootte - gepromoot
In de Engelse spelling geeft een verdubbeling van
een medeklinker soms ook de uitspraak van de
voorafgaande klinker aan. De dubbele medeklinker verdwijnt als de klank is vernederlandst of ook
in het Nederlands voorkomt:
volleyballen: ik volleybal - volleybalde - gevolleybald
yellen: ik yel - yelde - geyeld.
3. Werkwoorden die met een klinker beginnen,
krijgen een trema bij het voltooid deelwoord
(geen koppelstreepje).
uploaden: ik upload - uploadde - geüpload.
Als het werkwoord echter begint met een letter,
initiaalwoord, cijfer of symbool, wordt het voorvoegsel aan het woord verbonden met een koppelteken.
ge-sms’t
ge-e-maild
Niet “– + –“ , maar “– X –“ = “+”, upgradede
alerte Jo Sierens vorige taaltap goedmoedig!
Wim Sohier
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AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE

Een tied ol sukkelde Sting Stragier van Steenvoorde mi ze woaterleidieng en doarom wilde ie
een groendige controle. “Le mois prochain,” zein
z’ in Centre Hospitalier in Dunkerke. “Moe vroeger,” peisde Sting, “een keeë vroagen ol ‘n anderen kant van de schreve!” ‘t Gieng doa rapper:
d’ Ypermanklinieke mieëk ol voe dezelfste weke
een ofsproake. “Uutbooëren,” zei uroloog Verbeke en de weke d’rop ol lei Sting op ‘n toafel.
Achter d’oproasje voeëlde Sting num bollewoarde, doarachter stief goeëd. Moar uutleg, en
surtoe nieuws over noar huus goan, nie een luus
die doarover poerde. Sting woenk num op en ‘n
derden dag ie pakte ze tillefong.

“Ziekenhuis Yperman.”
“ ’k Hadden geirn eklapt mei etwieën die me kud
inlichten over een patiënt van julder.”

PERFECTIE
ZONDER COMPROMIS

“Hoe is de naam van de patiënt a.u.b.?”
“Sting Stragier.”

ONZE WASMACHINES EN DROOGKASTEN
VERVULLEN IEDERS WENSEN !
Verzorgend, krachtig, ecologisch of energiezuinig?
U hebt bepaalde voorkeuren, uw partner andere.
Bij AEG combineren we daarom
uitmuntende prestaties en
innovatieve technologieën, wat resulteert in
complete wasmachines en droogkasten.
Ontdek het assortiment dat ieders wensen vervult
op www.aeg.be

“Een ogenblikje, ik verbind u door.”
“Met de wachtdienst.”
WASMACHINE L73482FL
A+++ - 8 kg - 1400 t/m - Medium LCD ProTex Trommel - Startuitstel tot 20 u.

€ 555,00

“ ‘k Hadden geirn eweten hoe dat ‘t is mi Sting
Stragier in koamer 241.”
“Momentje, ik verbind u door met de dokter.”
“Met de dokter van wacht.”
“Dag dokteur, ‘k hadden geirn eweten hoe da ‘t
goat mi Sting Stragier op koamer 241.”
“Een ogenblikje, ik raadpleeg zijn dossier. Ha, hier.
Sting heeft vandaag goed gegeten, bloeddruk en
hartslag zijn normaal en hij reageert goed op de
medicatie. Als alles nog 48 uur gunstig evolueert,
zal zijn behandelende arts hem waarschijnlijk uit
het ziekenhuis ontslaan vóór volgend weekend
nog.”

DROOGKAST T71270AC
Condensdroogkast - b/a - 7 kg - Medium LCD Alternerende trommelbeweging Startuitstel tot 20 u.

€ 599,00

€ 444,00

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

“Da ’s goe nieuws dat, ‘k zien stief kontent. Van
herten bedankt, dokteur.”
“Zo te horen bent u wel erg bekommerd met de
patiënt. Dichte familie?”
“Familie? Sting Stragier da zien ‘k ik. ‘k Bellen joen
vanuut koamer 241. Iedreeën lopt hieër in en uut
moa nieëmand die m’ uutleg gift en ‘k wilde een
keeë hooëren hoe dat da nu zit mi me en wanneer
dan ke nor huus meugen, ’k zoen zundoage geirn
me duven meigeven voe de vlucht van Dourdan.
Verstoa je ‘t? Alli, merci nog een keeë.”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge
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GESCHIEDBOEK (8)

DER GEMEENTE ROUSBRUGGE-HARINGHE
L.-A. RUBBRECHT
ONDERPASTOORS TE ROUSBRUGGE
1841. - M. Antonius Verheust, geboren te Kortrijk den 28n
October 1797, is onderpastoor benoemd den 31n Augustus
1841. Hij gaat over als bestuurder te Harlebeke en overlijdt den
3n Juni 1865.
Den 16n September 1841 daarop volgende wordt in dezelfde
waardigheid benoemd, de heer Joannes van Haverbeke, geboren
te Kortrijk, den 30n Maart 1804, komende van St Denys. Hij
gaat als onderpastoor naar Becelaere in 1842.
M. Frederik Mahieu, geboren te Poperinghe, den 13n Februari 1814, na eenige maanden ’t ambt van professor in het
collegie te Meenen uitgeoefend te hebben, wordt den 21n September 1842 onderpastoor benoemd en verplaatst naar Heestert
in 1853.
___
KEIWEG
1841. - De keiweg, van Proven, door Haringhe, naar Watou, is
gelegd in 1841. De kosten zijn geschat op 60.000 frank
Watou stemt voor		
30.000 frank
Proven voor			6.000 frank
Rousbrugge-Haringhe voor
6.000 frank
Onze gemeente had 10.000 frank voor den steenweg naar Veurne toegestaan. Deze steenweg stond om niet gemaakt te worden;
daarom besloot de gemeenteraad deze som ook aan den keiweg
te besteden, zoodat de gemeente 16.000 frank in deze kosten betaalde. Van haren kant zou Watou het overige bijbrengen boven
de toelagen van Staat en Provincie, alsook het onderhoud ten
haren laste nemen.
___
PROVINCIALE KIEZING
1842. - Den 23n Mei 1842 kiezing van 2 leden.
Getal stemmers: 215.
Bekomen:
Mazeman de Couthove, Proven,		
160 stemmen
Vandenpeereboom Alphonse, Yperen,
139 stemmen
Devrière Pierre, Brugge,			
8o stemmen
de Spot René, Rousbrugge,		
54 stemmen

GEMEENTEKIEZING
1842. - Den 25n October 1842, kiezing van 5 leden.
Getal stemmers: 139.
Bekomen:
Cousyn Bernard, dokter, Rousbrugge,
116 stemmen
Viane Seraphin, handelaar,		
114 stemmen
Rousseeuw Martin, landb., Haringhe,
107 stemmen
Coene Louis,				95 stemmen
Desmedt Alexander, bakker Rousbrugge, 71 stemmen
Delefortrie Angelus, notaris,		
68 stemmen
Provoost Karel, handelaar,		
32 stemmen
Vandenbussche A., heelmeester		
27 stemmen
___
VORST
1845. - Den 20n Maart 1845, wittendonderdag, begint het dooiweder, nadat de vorst geduurd had sedert 1n December 1844.
Het ijs had een dikte van 40 tot 50 centimeter. Al de tarwe op
den akker, alsook het koolzaad is grootelijks gerampt of vernield.
___
GEMEENTEKIEZING
1845. - Den 28n October 1845, kiezing voor 4 leden.
Getal stemmers: 110.
Bekomen:
De Jonghe Karel-Fr., landb., Rousbrugge,		
73 stemmen
De Saegher, Antoine, landb., Haringhe,		
73 stemmen
Haemers Karel, brouwer, Rousbrugge,		
72 stemmen
Huyssen Pieter, bakker, Rousbrugge,		
70 stemmen
Delefortrie Angelus, notaris, Rousbrugge,		
41 stemmen
Detollenaere Philippe, ontvanger, Rousbrugge,
35 stemmen
Demeester Pieter, handelaar, Rousbrugge,		
34 stemmen
Castryck Lievin, handelaar, Rousbrugge,		
34 stemmen
2de stemming in plaats van M. Seraphin Viane.
Vanden Berghe, Frans, verwer, Rousbrugge,
65 stemmen
Delefortrie Angelus, notaris, Rousbrugge,		
44 stemmen

AARDAPPELZIEKTE

SNEEUW

1845. - In ’t jaar 1845 ziet men, voor de eerste maal, de plaag aan
de aardappelen. Een soort van bleekroode (door eenieder plant),
eenige zwarte en eenige groote lange, genaamd Veurnaars, zijn
meest geraakt. Deze soorten zijn gansch verdwenen. De aardappelen worden tot 20 frank per 100 kilogr. verkocht. De gewone
prijs vroegertijde was rond de 5 frank.

1848. - Den 18n en 19n April 1848, valt er een buitengewone
hoeveelheid sneeuw. Het koolzaad, in bloei op den akker, wordt
ten gronde geslagen. De fruitboomen, ook in bloei of in blad,
zijn zoo zwaar met sneeuw beladen, dat de takken afscheuren en
breken.
___

___
PROVINCIALE KIEZING
1846. - Den 25n Mei 1846, kiezing voor 2 leden.
Getal stemmers : 226.
Bekomen:
Bon Mazeman de Couthove, Proven,
175 stemmen
Vanden Peereboom Alphonse, Yperen,
172 stemmen
Beke Joseph, Yperen,			
56 stemmen
Joye-Ghys Paul, Watou,			
22 stemmen
___
STEENWEG NAAR HOOGSTAEDE
1846. - Deze steenweg is gemaakt door den Staat, onder ’t beleid
van ’t Bestuur van Bruggen en Wegen in 1845 en 1846.
De gemeente Rousbrugge-Haringhe had voor dezen weg een
toelage van 10.000 frank gestemd ; doch om reden dat de richting veranderd was geweest, weigerde de gemeente deze som te
betalen. Later is er een overeenkomst gemaakt: Rousbrugge aanvaardt een bijlage van 7.000 frank te betalen.
___
PASTOOR TE ROUSBRUGGE
1842. - Den 18n November 1847, is de E. H. Justianus Gravet,
geboren te Rousselare den 2n October 1797, komende van Dadizeele, als pastoor van Rousbrugge benoemd in vervanging van
den E. H. Dominicus Woutters, ontslaggever.
Dies aangaande boekte M. Gravet het volgende op het kerkregister.
“Daegs na de feestdag van O. L. V. Onbevlekte Ontvangenis (9n
December 1847) ben ik als pastoor dezer parochie van Rousbrugge, zeer plechtiglijk geïnstalleerd door D. E. heer Deken
van Poperinghe Verghote. (get.) J. Gravet.”
Hij gaf zijn ontslag in 1870 en stierf te Kortrijk (Sinte-Anna)
den 9n December 1882.
___

GEMEENTEKIEZING
1848. - Den 22n Augustus 1848, kiezing van 9 leden; ten
gevolge der vermindering van den kiescijns.
Getal stemmers: 134.
Cousyn Bernard, doktor, Rousbrugge,
131 stemmen
Rousseeuw Martin, landb., Haringhe,
127 stemmen
Desaegher Antoine, landb., Haringhe,
127 stemmen
Desmedt Alex., bakker, Rousbrugge,
125 stemmen
Lacante Petrus, goudsmid, Rousbrugge 122 stemmen
Coene Louis, landbouwer, Haringhe,
101 stemmen
de Spot R., vrederechter, Rousbrugge,
72 stemmen
Féys Petrus, notaris, Rousbrugge		
68 stemmen
Vanden Berghe Frans,
verwer, Rousbrugge			
67 st.		
35
Vanden Bussche A.,				ball.
heelmeester, Rousbrugge		
67 st.		
78
Ruyssen Pieter, bakker, Rousbrugge
61 stemmen
De Jonghe Karel-Franc.,
landb., Rousbrugge			
62 stemmen
___
PROVINCIALE KIEZING
1848. - Den 12n Juli 1848, kiezing voor 2 leden.
Getal stemmers:
Bekomen:
Devrière Etienne, Beveren,		
265 stemmen
Bon Mazeman de Couthove, Proven,
190 stemmen
Cousyn Antoine, Rousbrugge,		
51 stemmen
Beesau Auguste, Hoogstaede,		
31 stemmen
___
MUZIEKFEEST
1849. -Den Zondag, 19n Augustus 1849, geeft het muziekgenootschap van Rousbrugge, met de medehulp van ’t gemeente-bestuur, zijn tweede muziekfeest; het eerste greep plaats in
1836. Aan dit feest nemen, onder andere, deel, de muzieken en
pompierskorpsen van Bergen, Hondschoote, Poperinghe, Steenvoorde.
___
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SPOORWEG
1851. - In 1846 bekwam een Engelsche Maatschappij de toestemming om een spoorweg van Brugge naar Kortrijk, en van
deze stad naar Poperinghe te leggen. De eerste sectie werd gemaakt in ’t jaar 1847. Wanneer de tweede sectie moest voltrokken worden, waren de maatschappelijke aandeelen, ter oorzake
der Omwenteling van Parijs zoo van waarde gezonken, dat er
besloten werd dit werk niet uit te voeren. Door de menigvuldige verzoekschriften van de arrondissementen Kortrijk en Yperen den Staat toegezonden, nam het Staatsbestuur de beslissing
een minimum van 4 ten % op de aandeelen te waarborgen. De
spoorweg werd voltrokken in ’t jaar 1851.
___
GEMEENTEKIEZING
1851. - Den 28n October 1851, kiezing van 4 leden.
Getal stemmers: 95.
Bekomen:
Rousseeuw Martin,
landbouwer Haringhe,			
88 stemmen
Desmedt Alexander, bakker, Rousbrugge, 90 stemmen
de Spot René, vrederechter, Rousbrugge, 90 stemmen
Feys Pieter, notaris, Rousbrugge		
87 stemmen

PROVINCIALE KIEZING
1852. - Den 24n Mei 1852, kiezing voor twee leden.
Getal stemmers: 256.
Bekomen:
on
B Mazeman de Couthove, Proven,
252 stemmen
Devrière Etienne, Beveren,		
192 stemmen
Iweins-Fonteyne, Yperen,		
33 stemmen
___
KEIZER NAPOLEON III
1852. - Ten gevolge der Fransche Omwenteling van 1848, is
Charles-Louis-Napoleon Bonaparte, als volksvertegenwoordiger, in vier departementen, gekozen. Dank aan zijn naam, wordt
hij als Voorzitter der Republiek uitgeroepen. Na den Staatsaanslag van 2n December 1851, wordt hij voor twee jaar als Opperhoofd der uitvoerende macht gekozen. ’t Volgende jaar, den 10n
December 1852, wordt hij door een algemeene volksstemming
met 8 millioen 824 duizend 189 stemmen als Keizer der Franschen uitgeroepen. Hij neemt den naam van Napoleon III. Hij
wendt alle pogingen aan om Frankrijk in welstand te brengen.
Hij gelukt er in: de voorspoed van ’t land groeit aan onder zijn
regeering, en zijn bloei strekt zich uit tot over onze streken.
___

___
BRAND
BRAND
1851. - Den 3 December 1851 , om 1 1/2 ure ’s nachts, is er
brand ontstaan in de tabakfabriek van Henri Soenen langs de
Beveren-kalsijde.
___
n

TWEEDE OVERSTROOMING
1851. - Tusschen den 4n en 5n December 1851, is het water in
den Yzer, voor de tweede maal zoo hoog gerezen, dat de steenweg, tusschen de twee bruggen, nog eens onder water staat.
___

1853. - Den 25n Januari 1853, te 9 uur ’s morgens, is de herberg
St Eloi, te Beveren, bewoond door de weduwe van Pieter Metseele en zoon, afgebrand.
___
STORMWIND
1853. - De 14n Februari 1853, woedt er een hevige draaiwind
uit het Noorden. De molen van Charles Boucry, gehuchte Molenwal, wordt van zijn teerlingen ten gronde geworpen. Drie
werklieden, die zich in den molen bevinden, komen gelukkig
uit de ramp.
___

DERDE OVERSTROOMING
1851. - Den 19n en 20n December 1851, door den grooten regen, is ’t water wederom gestegen tot boven den steenweg tusschen de twee bruggen. ’t Is Zaterdag, dus marktdag; een dienst
met karren en paarden wordt ingericht om ’t volk door het water
te voeren.
___

ONDERPASTOOR TE ROUSBRUGGE
1853. - M. Ivo-Fidelis Muyssen, geboren te Langemarck, den
8n Mei 1818, is onderpastoor benoemd den 18n April 1853. Hij
geeft zijn ontslag den 3n April 1861 en sterft den 2n Mei 1861.
___

REIS VAN KEIZER NAPOLEON III
1853. - Den 22n September 1853, doet Keizer Napoleon III
een officieel bezoek aan Arras, Douaai, Valenciennes, Rijssel, St
Omaars, Duinkerke, Cales, Boulogne en Amiens.
Hij komt den Zondag 24n, in ’t kamp van Elfaut, waar de Bisschop van Arras een plechtige mis doet in een geschikte kapel,
met stroo gedekt. ’s Namiddags gaan al de troepen naar een
groot veld om er den veldslag van Islij te verbeelden ; ’t was
in dezen veldslag dat Abd-el-kader zich overgaf aan Maarschalk
Bergeaud.
Twee groote chars-à-bancs van Rousbrugge met meer dan 25
personen rijden er naar toe.
___
SECRETARIS
1853. - Den 24n September 1853, is alhier overleden d’heer
Ferdinand-Albert Rubbrecht, gemeente-secretaris sedert den 20n
November 1830.
Hij wordt vervangen door zijn zoon M. Benoit Rubbrecht.

GEMEENTEKIEZINGEN
1854. - Den 31n October 1854, kiezing van 6 leden.
Getal stemmers: 128.
Bekomen:
Cousyn Bernard, dokter, Rousbrugge,
118 stemmen
Vanden Bussche Aug.,
heelmeester, Rousbrugge		
84 stemmen
Lacante Petrus, goudsmid, Rousbrugge 78 stemmen
Vandenbruwane Frans, landb., Haringhe, 65 stemmen
						 53
Desaegher Antoine, landb., Haringhe,
51 ball.
						 66
Vanlatum Victor, winkelier, Rousbrugge, 59 stemmen
Coene Louis, landbouwer, Haringhe,
43 stemmen
Tweede stemming in plaats van M. Rousseeuw:
Vanhoucke Michiel, landb., Rousbrugge, 57 stemmen
Vercoutter Karel, landb., Haringhe,
41 stemmen
___
SECRETARIS

___
GEMEENTE-ONTVANGER
1853. - Bij beraadslaging van den gemeenteraad, in dato van den
3n December 1853, is M. Karel-Louis Vander Meersch, alhier
geboren den 15n Januari 1816, gemeente-secretaris van Proven,
als gemeente-ontvanger benoemd, in vervanging van M. Ferdinand Floor, ontslaggever.
De te stellen borgtocht is bepaald op 1600 fr.
De jaarwedde is vastgesteld op 50,80 fr.

1855. - Den 27n Mei 1855, sterft alhier M. Benoit Rubbrecht,
gemeentebediende, dienstdoende secretaris.
In zitting van den 16n juni 1855, wordt hij vervangen door zijn
broeder, M. Louis Rubbrecht.

Wordt vervolgd.

___
AFWEZIGEN
1854. - Pieter Debacker, alhier geboren den 31n Januari 1792,
vertrok voor den Franschen krijgsdienst. Hij nam deel aan den
veldtocht van Moskou, in 1812. Na een afwezigheid van 42 jaar,
is hij van Rossein (Kofno), naar Rousbrugge, den 26n October
1850, wedergekeerd. Hij is vergezeld van zijn dochter Anna
Debacker, zijn zoon Alexander Debacker, schoenmaker, dezes
vrouw, Emilie Ginter, en hun kind dat 3 jaar oud is.
De goederen, die Pieter Debacker, na de dood zijner ouders te
erven had, waren verkocht. Men heeft teruggave moeten doen.
Deze familie heeft zich aan onze streek niet meer kunnen gewennen en, na dat hare zaken vereffend waren, is zij, den 26n April
1855, naar Rusland wedergekeerd.
___
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