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Van zoutziederij tot brouwerij
Het Anker aan de Dode IJzer
Brouwerijen
Bier maken was oorspronkelijk een huiselijk 
bedrijf. Van “brouwerijen” was er nog geen 
sprake. Tot op het einde van de 17de eeuw 
werd op elke boerderij bier gebrouwd, vooral 
in de oogsttijd wanneer vele dorstige kelen te 
lessen waren. Maar in mei 1693 kwam daar 
verandering in. Op boerderijen mocht slechts 
gebrouwd worden voor eigen gebruik. En zo 
ontstonden de “brouwerijen”. Op iedere ge-
meente was er minstens één.

Aan het uiteinde van Alveringem, op 18 kilo-
meter van het centrum, treffen we “Beveren-
Kalsijde”. Daar aan de “Dode IJzer” die de 
grens vormt met Roesbrugge, waren er twee 
brouwerijen: de brouwerij “Het Anker”, beter 
bekend onder de naam “Feys-Callewaert” en 
de brouwerij “De Zwaan” van August Henri 
Porreye en Rosalie Sophie Denys. 

Tot halfweg de 19de eeuw werd er nog op een 
primitieve manier gebrouwd, maar daar kwam 
snel verandering in.

Omstreeks 1910 telde de gemeente Roesbrug-
ge-Haringe 2000 inwoners en er waren een 
100-tal herbergen, waarvan 18 op de Beveren-
Kalsijde.

Maar ook waren er 8 brouwerijen:
1. de brouwerij “Sint-Arnoldus” was aan de 

IJzer (1) in de Prof. Rubbrechtstraat 1. Désiré 
Vanden Berghe was er brouwer van 1892 
tot 1921, daarna kwam als brouwer Emille 
Delpacie van 1921 tot 1940.

2. de brouwerij “de l’Yser”, lag op de linker-
hoek van de Prof. Rubbrechtstraat en de 
Waaienburgseweg. De familie Richard Van 
Robaeys-Verclytte brouwde er van 1921 tot 
1930. Daarna kwam de familie Jérome Van-
caeyseele van 1929 tot 1940.

3. de brouwerij “Sint-Hubert” was op de 
rechterhoek van de Prof. Rubbrechtstraat 
en de Waaienburgseweg. August Ruyssen 
brouwde er van 1892 tot 1914, daarna de 
gebroeders Ruyssen van 1914 tot 1922, Ca-

mille Ruyssen van 1922 tot 1939, en ten-
slotte brouwer Daniel Deheegher van 1939 
tot 1949.

4. de brouwerij “De Verbroedering” in de Hey-
brugstraat met Julien Mostaert van 1899 tot 
1913 en nadien Firmin Mostaert van 1913-
1920. De brouwerij werd verkocht in febru-
ari 1920.

5. de brouwerij “La Nouvelle Grange” (De 
Nieuwe Schuur) in de Haandekotstraat met 
Dominique Delanote van 1887-1913.

6. de brouwerij E. Pil van 1892-1903, nadien 
C. Pil-Devloo tot 1914.

7. de brouwerij “De Zwaan” in de Bergenstraat 
op Beveren-Kalsijde met August Henri Por-
reye samen met zijn vrouw Rosalie Sophie 
Denys (2) en hun 10 kinderen, van 1872 tot 
1895. De brouwerij werd aan Jérome Henri 
Cornil Lelieur en zijn zuster Alexia Maria 
Josephina verkocht in 1895. Jérome Lelieur

 trouwde met Irene Camerlynck en werd in 
1922 opgevolgd door hun zoon Joseph, ge-
huwd met Julia Verhulst. De brouwerij sloot 
zijn deuren in 1937.

8. tenslotte de brouwerij “Het Anker”.

De brouwerij “De Zwaan” van Jérome Leli-
eur en Irene Camerlynck en het bedrijf van 
Arsène Viane dat later brouwerij en mouterij 
“Het Anker” werd van de familie Feys waren 
gelegen op Beveren-Kalsijde. Merkwaardig is 
dat beide brouwerijen ondanks hun ligging de 
plaatsnaam “Beveren” vervingen door “Rous-
brugge” op hun flessen en etiketten. In aan-
kondigingen zoals hieronder, werden de 2 ge-
meentenamen naast elkaar gekoppeld.
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Uit de “Dorpsbode van Rousbrugge”,
1 december 1856



KerK en KerKhof
van alveringem

De gemeente Alveringem geeft een publi-
catie uit die de geschiedenis van de kerk 
en het kerkhof in Alveringem beschrijft. 

Deze publicatie over de kerk en het kerk-
hof van Alveringem brengt een korte his-
toriek van het dorp, een diepgaande be-
spreking van de kerk, het kerkhof en de 
toekomstplannen. Intensief archief- en 
veldonderzoek maakten het mogelijk om 
een boeiend historisch relaas te brengen. 
Nog nooit eerder gepubliceerde gegevens 
over kerk en kerkhof worden vlot lees-
baar gepresenteerd, met tal van illustra-
ties. Kerk en kerkhof, en alle verhalen die 
eraan vasthangen overstijgen het locale. 
Dit geldt in het bijzonder voor het fune-
raire erfgoed. Het eeuwenlange onder-
houd van het kerkhof als een omgrachte 
tuin met bomen, de bijzonder interessante 
grafplaten in de kerk met een duidelijke 
link naar het funerair erfgoed op het kerk-
hof, alsook het militair erfgoed krijgt volop 
aandacht. Dan wordt ook nog stilgestaan 
bij de uiterlijke kenmerken van de grafte-
kens, zoals symboliek, materialen, type, 
stijl, ontwerpers en uitvoerders. Hieraan 
worden persoonlijke verhalen en icono-
grafisch materiaal gelinkt. Tot slot wordt 
de toekomstvisie gepresenteerd door Buro 
voor Vrije Ruimte.

De publicatie is verkrijgbaar vanaf 1 okto-
ber 2013.

Meer informatie: dienst Toerisme en Cul-
tuur, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alverin-
gem - 058 28  88 81 - toerisme.cultuur@
alveringem.be.
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Korte voorgeschiedenis
Vóór de brandstichting van 17 november 1793 
door de Franse Sansculotten stonden er op Be-
veren-Kalsijde 66 huizen. Uiteindelijk bleven er 
slechts enkele onbeschadigd. Dat kunnen wij 
lezen in de aantekeningen van de Roesbrugse 
onderpastoor Vandermeulen (3). Achter “Het 
Anker” stond nog een gebouw uit de periode 
van de wolkammerij, lakenweverij en linnen-
blekerij van Corneel Verminck.

In het begin van de 19de eeuw werd het ge-
bouw van de linnenblekerij grotendeels ver-
bouwd en gekocht door de familie Baeckeroot. 
Tijdens de Franse Revolutie woonde volgens 
Roger Lanszweert in het huis dat er toen stond 
de griffier Demoor uit Proven (4), al was het ei-
gendom van de familie Baeckeroot. Op Beve-
ren-Kalsijde woonde in 1776 de laatste baljuw 
van Beveren, Hyacinthus Baeckeroot. Wellicht 
was hij de opdrachtgever voor de bouw van 
het prachtig kasteelhuis aan de “Dode IJzer” 
uit de tweede helft van de 18de eeuw met 
achteraan een groot koetshuis volgens de toen 
gangbare Franse mode. 

De familie Baeckeroot was afkomstig uit Frans-
Vlaanderen in St.-Winoksbergen. En eigenaar-
dig, het kasteel “Ingelshof” (5), net hetzelfde 
huis als dat in Beveren, gebouwd in dezelfde 
trant en uit dezelfde periode, waarschijnlijk 
door dezelfde architect, treffen we aan langs 
de oever van de IJzer in Bambeke (Frans-Vlaan-
deren). Het landgoed was nog eigendom ge-
weest van gravin Deswaerte die tijdens de Fran-
se Revolutie te Atrecht (Arras) werd onthoofd. 
Dat kasteelhuis werd gebouwd omstreeks 
1773 en was deels omwald. Na de Franse Re-
volutie onderging het enkele verbouwingen 
en werd bewoond door de familie Pierre Bae-
ckeroot. Wellicht ook van dezelfde familie … 
In St.-Winoksbergen vonden we Guilliaeme 
Baeckeroot terug, geboren in 1729 en gehuwd 
in 1746 met Cornélia Viaene (1713-1759). Hij 
hertrouwde in St.-Winoksbergen (-St.Pierre) 
met Marie Barbara Dever op 8 november 1759. 
Allemaal toeval ?

Wordt vervolgd.

R. Toussaint

Noten:
1. In 1845 eigendom van Karel Hamers die zijn brouwerij in 

1865 verkocht aan de familie Vanden Berghe. 
2. Eén van hun zonen werd molenaar in Oost-Cappel 

(Frans-Vlaanderen).
3. Van dermeulen, auteur van het manuscript “Historie van 

den oorlog van 1794” dat te vinden is in de bibliotheek 
te Roesbrugge.

4. De heer Demoor, griffier van Proven, bewoonde het 
eerste huis aan de oostzijde van Beveren-Kalsijde, nu 
Bergenstraat. - R. Lanszweert “De Westhoek tijdens de 
Franse Revolutie”, eigen beheer, blz. 96.

5. Château de l’Ingelshof - rue Principale, 63 - 59470 Bam-
becque (Bambeke in Frans-Vlaanderen).
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Grill-Eetkaffee

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

In
Bevere

nIn
Bevere

n

•	 Alle	voor-	of	hoofdgerechten	steeds	afzonderlijk	te	verkrijgen	als	volwaardig	eenpansgerecht	aan	€	20.
•	 Ook	ruime	keuze	aan	de	kaart. 
•	 Tijdens	de	werken	in	het	dorp	vanaf	23	september	blijft	“In	Beveren”	bereikbaar.

MENU t.e.m. 6 OKTOBER
Beursje van verse en huisgerookte zalm

met kruidenkaas
of

Soepje van de week

Op vel gebakken zeebaars met risotto
  

Hertenkalf met herfstgroentjes en peertje
 

Dessert of koffie

 Prijs: € 29,00

vanaf 12 OKTOBER: WildMENU
Soepje van de week

Voorgerecht: - Gegrilde zalm in mousselinesaus met garnituren
 - Zeebaars met pompoenrisotto en parmazaankoekje
 - Gegrilde tarbot met sjalotcompote en puree,
  vergezeld van witte wijnsaus

Hoofdgerecht: - Hertenkalf met smeltende knol, peer en spruitjes
 - Patrijs met sjalotpuree en herfstgroentjes
 - Fazantenwit met prei en Gandaham
 - Everzwijnfilet met wildsaus, boschampignons en herfstgroentjes

Dessert: - Verse kaas met passievrucht en frambozen
 - Irish coffee of gewone koffie
 - Dame Blanche
Prijs: € 32,00
All-in met apero, hapjes, wijnen en tafelwater = + € 12,00 (met aangepaste wijnen wildmenu = + € 15,00)

Guilliaeme Baeckeroot gehuwd in 1746
met Cornélia Viane. 

Hij hertrouwde te St.-Winoksbergen - St.Pierre
met Marie Barbara Dever op 8 november 1759.
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Lachrimpeltjes worden ze wel eens genoemd, 
die lijntjes die zich rondom je ogen ontwikke-
len. “Pijn doen ze niet, maar ze ontsieren wel 
mijn gezicht”, vinden stoei- en andere poezen. 
Botox dan maar? Ach, waarom? Zijn de mooi-
ste rimpeltjes niet de lachplooitjes en kraaien-
pootjes!

Maar niet álle mannen houden van kraaien-
pootjes. Zeker zij niet die de achtervolging op 
grootschalige smokkelaars, of vluchtende mis-
dadigers, stop moeten zetten door lekke ban-
den wegens gul op de weg gestrooide puntige 
voetangels of kraaienpoten. Puntig zijn ze wel 
die stalen nietdeugen met hun vier of meer 
scherpe punten waarvan altijd één prikkens-
klaar omhoog gericht is.                              

Oorspronkelijk moesten kraaienpoten opruk-
kende vijandelijke infanterie of cavalerie (paar-
den, olifanten of kamelen) vertragen door een 
wond in de voet of poot toe te brengen. Vol-
gens de Romein Quintus Curtius zou de kraai-
enpoot, tribulus of murex ferreus genoemd, 
al in de Slag bij Gaugamela in 331 v.Chr. door 
Alexander de Grote gebruikt zijn.

Leuke lachrimpeltjes en een beloning houdt 
Marie-Thérèse Deschrevel uit Zwijndrecht eraan 
over, aan haar juiste inzending. Hopelijk valt zij 
van vreugde niet achterover op een … kraai-
enpoot!

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergen-
straat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of 
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrok-
ken die een prijs ontvangt.
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oKra Beveren aan De iJzer
UITSLAG JULI 2013

Paul Vandepitte 3 partijen/349 pt.
Maria Warreyn 3 partijen/318 pt.
Willy Brunet 3 partijen/271 pt.
Lucien Butaye 3 partijen/269 pt.
Henriette Pattou 3 partijen/266 pt.
Juul Dezuttere 3 partijen/257 pt.
Paula Beghein 3 partijen/222 pt.

Klassement eind juli: 
Georges Rosseel 16 partijen/1969 pt.
Lucien Butaye 15 partijen/1718 pt.
Anna Depyper 15 partijen/1685 pt.

oKra Beveren aan De iJzer
UITSLAG AUGUSTUS 2013

Gerard Kinget 3 partijen/321 pt.
Urbain Delerue 3 partijen/320 pt.
Marie Ghislaine Vandeputte 3 partijen/293 pt.
Anna Depyper 3 partijen/280 pt.
Roger Verbrigghe 3 partijen/276 pt.
Jozef Wyckaert 3 partijen/258 pt.
Lucien Butaye 3 partijen/234 pt.
Maria Butaye 3 partijen/212 pt.

Klassement eind augustus: 
Georges Rosseel 18 partijen/2265 pt.
Anna Depyper 18 partijen/1965 pt.
Lucien Butaye 18 partijen/1952 pt.

oKra roeSBrUgge-haringe
UITSLAGEN JULI EN AUGUSTUS 2013

Karel De BlaUWer
JUli - 32 deelnemers
Michel Souilliaert 3 partijen/273 pt
Simonne Dewitte 3 partijen/207 pt.
Anna Depijper 0 partijen/92 pt.
Cecile Vanacker 0 partijen/130 pt.
Agnès Declerck 0 partijen/135 pt.
André Soenen 0 partijen/136 pt.
Antoinette Develter 0 partijen/188 pt.

gezelSchapSSpelen
Thérèse Vercoutter

KriSTen volKShUiS 
JUli - 18 deelnemers
Ignace Vandermarliere 3 partijen/297 pt.
Simonne Dewitte 3 partijen/281 pt.
Michel Souillaert 3 partijen/186 pt.
Jean-Claude Deloz 0 partijen/187 pt.

gezelSchapSSpelen
Thérèse Vercoutter

Karel De BlaUWer
aUgUSTUS - 27 deelnemers
Georgette Vanstechelman 3 partijen/251 pt.
Jozef Vanacker 3 partijen/243 pt.
Eugène Demuynck 0 partijen/92 pt.
Willy Vandermarliere 0 partijen/136 pt.
Wivina Eerdekens 0 partijen/155 pt.
Antoinette Develter 0 partijen/151 pt.

gezelSchapSSpelen
Thérèse Vercoutter

KriSTen volKShUiS 
aUgUSTUS - 20 deelnemers
Daniel Dejonckheere 3 partijen/219 pt.
Ghislaine Vandeputte 0 partijen/154 pt.
Irene Logghe 0 partijen/155 pt.

gezelSchapSSpelen
Thérèse Vercoutter en Maria Decaesteker

oKra roeSBrUgge-haringe
UITSLAGEN JULI EN AUGUSTUS 2013

peTanQUe
12 juli - 33 deelnemers - 3 partijen:
Roger Benauwt - Nicole Butaye - Victor Callemeyn 
- Maria Ceenaeme - Wilfried Decaesteker - Anna 
Decrock - Eugène Demuynck - Romain Dequeker - 
Alice Indevuyst - Lucienne Timperman - Willy Van-
dermarliere - Bea Vanhauwe.

26 juli - 32 deelnemers - 3 partijen:
Wilfried Decaesteker - Romain Dequeker - Willy 
Neudt - Willy Vandermarliere.

9 augustus - 35 deelnemers - 3 partijen:
Maria Bogaert - Gery Delanote - Eugène De-
muynck - Romain Dequeker - Jean-Pierre Lamote 
- Willy Neudt - Aimé Neyrinck - Frans Soetaert 
- Paula Vandecasserie - Denise Vandenbussche - 
Marie-Ghislaine Vandeputte.

23 augustus - 32 deelnemers - 3 partijen:
Cecile Antheunes - Maria Ceenaeme - Maria De-
buysere - Eugène Demuynck - Jean-Pierre Lamote 
- Willy Neudt - Frans Soetaert.

Stand na 45 wedstrijden
1. Wilfried Decaesteker 33 partijen/533 pt.
2. Eugène Demuynck 32 partijen/493 pt.
3. Willy Neudt 31 partijen/519 pt.
4. Jean-Pierre Lamote 30 partijen/521 pt.
5. Romain Dequeker 28 partijen/494 pt.
6. Anna Decrock 28 partijen/488 pt.
7. Denise Vandenbussche 27 partijen/476 pt.
8. Alice Indevuyst 26 partijen/500 pt.
9. Bea Vanhauwe 26 partijen/458 pt.
10. Paula Vandecasserie 25 partijen/474 pt.

volgende wedstrijden
op vrijdag 13 en 26 september
11 en 25 oktober.

voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij Schoonaert

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

Drukkerij Schoonaert
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ENERGIEZUINIG BOUWEN EN WONEN 

Het isoleren van uw woning doet u maar eenmaal en u doet dat best 

goed om latere vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen. Wij 
isoleren uw woning op een professionele manier, met niet-irriterende, 

onschadelijke en natuurlijke isolatiematerialen. Hierbij houden wij 
rekening met het dampopen karakter van uw woning. 

Wij zijn al vele jaren gespecialiseerd in het plaatsen van kwalitatieve 
fotovoltaïsche zonnepanelen. Onze voorkeur gaat uit naar Europese of 

Amerikaanse producten, die zich decennia lang hebben weten te 
profileren. Laat u niet tegenhouden door de dalende premies, zonne-
panelen zijn immers nog nooit zo goedkoop geweest. 

Voor meer info: 

www.ecolis.be - info@ecolis.be - 0494/ 48 21 74 

Westsluisstraat 15 – 8691 STAVELE (Alveringem) 

ENERGIEZUINIG BOUWEN EN WONEN 

Het isoleren van uw woning doet u maar eenmaal en u doet dat best 

goed om latere vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen. Wij 
isoleren uw woning op een professionele manier, met niet-irriterende, 

onschadelijke en natuurlijke isolatiematerialen. Hierbij houden wij 
rekening met het dampopen karakter van uw woning. 

Wij zijn al vele jaren gespecialiseerd in het plaatsen van kwalitatieve 
fotovoltaïsche zonnepanelen. Onze voorkeur gaat uit naar Europese of 

Amerikaanse producten, die zich decennia lang hebben weten te 
profileren. Laat u niet tegenhouden door de dalende premies, zonne-
panelen zijn immers nog nooit zo goedkoop geweest. 

Voor meer info: 

www.ecolis.be - info@ecolis.be - 0494/ 48 21 74 

Westsluisstraat 15 – 8691 STAVELE (Alveringem) 

in ’T ROZENHOF

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

KERMISBUFFET
ZONDAG 13 OKTOBER vanaf 12 uur

Châteaubriandbuffet à volonté
• Keuze uit 2 soepjes op buffet
• Châteaubriand met groentebuffet, verse frietjes en sausjes
• Chocolademousse

Dit alles à volonté voor € 32 p.p.
Voor de kinderen (-12 j.): Kinderbuffet voor € 10 p.p.
(frikandel en kippets met frietjes, chocolademousse of ijsje)

Wij zijn blij met uw reservatie, 057 30 03 35

Voor onze maandsuggesties zie www.rozenhof-proven.be
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Wuk dan me verwacht hadden:
1. Werken knie over ellebooge.
 Heel hard werken (apeupri lik de kwieszjurie)
2. Dat en it gin brooëd.
 Het kost niets om het te bewaren, vraagt geen on-

derhoud.
3. Olles klienkeband vor amerstèèrt verstoan.          
 Altijd alles verkeerd begrijpen.
4. Preus zien lik e katte mi e derme/dooë mussche.                                                                                     

Prat gaan op iets.
5. Roenddroaien lik en henne die moe leggen.
 Zenuwachtig heen en weer lopen.
6. Klappen lik e boeër van ze kleeëne patajes. 
 Opscheppen, bluffen.
7. ’t Is weinig vook in de stoasje.
 Er is weinig vulling in de bh.
8. E toenge van lientjes hen.   
 Het goed kunnen zeggen, uitleggen.
9. Van de (kokke)moare bereen zien.  
 Een nachtmerrie hebben.
10. Voetje lap leggen.
  Iemand doen struikelen.
11. ’t Is een hoar in de butter.
 Ruzie in het huishouden.
12. ’t Stoat een kruus op je vorhoofd.
 Je bent aan het liegen.       
13. Kakken goat vor ’t bakken (ol is ’n oovn nog zo 

heeët).
 De roep van de natuur gaat vóór het werk.
14. ’t Geluk vlieëgt en die ’t vangt hed ’t.
 Je moet de kans grijpen als die zich voordoet.
15. Ol de chanse van de wèèreld hen. 
 Van geluk mogen spreken.
16. Zeuren komt te peuren.
 Wie vals speelt krijgt het deksel op de neus.
17. En doamei uut en amen/tende.     
 Daarmee genoeg en uit.
18. Snot en kwiel krieschen.
 Tranen met tuiten wenen.      
19. Spriengen noa de spooëre.
 Altijd alles onmiddellijk doen zonder tegenprutte-

len.
20. Wegen lik een dooën oend.
 Heel veel wegen.

Oe da ’t uutvieël?
19,5/20: Dewaele A.
19/20: Denecker St.
18,5/20: Igodt L. & Keirsebilck H. 
18/20: Goudezeune M. & Steverlynck M.
16,5/20: Vandenbosch R.

Wuk begod is dat? 
 

1. e schaffringbooëre 2. e schietslag 3. e sperke                                                                                                             
4. e sleuver 5. een worte 6. e schoelie 7. e schruwel                                                                                               
8. e zuwe 9. e swoop 10. e kladiester 11. scheeweeë                                                                                                
12. brol 13. rekkepek 14. oplopig 15. ruzeluut                                                                                                                 
16. rullen 17. uut ’t let zien 18. kadiezen                                                                                                                              
19.  schenteventen   20.  schoeperen                                                                                                                           
  

Versje ???

Wim Sohier

onTDeK van heel DichTBiJ hoe heT echT WerKT
Dag Van De LanDbouw, zonDag 15 september 2013
Op zondag 15 september organiseren Boeren-
bond en Landelijke Gilden weer de Dag van de 
Landbouw. Een vijftigtal bedrijfsleiders gunnen 
je dan, samen met hun familie, graag een blik 
op hun werk, hun producten en het leven op 
hun land- en tuinbouwbedrijven. Het thema is 
‘Ontdek hoe het echt werkt’.

De Dag van de Landbouw is al meer dan 30 jaar 
een succesformule. Elk jaar trekken tienduizen-
den mensen er op uit om kennis te maken met 
de moderne land- en tuinbouw. Met het thema 
‘ontdek van heel dichtbij hoe het werkt’ willen 
de organisatoren iedereen opnieuw dichter bij 
de land- en tuinbouw brengen. Op de deelne-
mende bedrijven kan je zien hoe het er dage-
lijks aan toe gaat. 
De land- en tuinbouwsector is daarenboven 
verrassend innovatief. Ontdek op de Dag van 
de Landbouw de  moderne technologie die in 
de sector gebruikt wordt. 

Landelijke Gilden en Boerenbond organiseren 
dit evenement elk jaar, op de derde zondag 
van september. Het is een ideale uitstap voor 
het hele gezin. Het aanbod is zeer gevarieerd. 
Overal in Vlaanderen wordt de Dag van de 
Landbouw uitbundig gevierd. In elke provincie 
werden zorgvuldig een aantal bedrijven gese-
lecteerd. Zo leren de bezoekers de veelzijdige 
Vlaamse landbouwsector kennen. Zowat alle 
(deel)sectoren komen aan bod: akkerbouw, 
fruitteelt, melk-, vlees-, en pluimvee en var-
kens. Er is voor elk wat wils!

De Dag van de Landbouw wordt dit jaar on-
der andere ook in Watou en Haringe georgani-
seerd! De drie bedrijfsleiders, hun partners en 
de Landelijke Gilden van ter plaatse, slaan de 
handen in elkaar en houden opendeur bij:

Johan en Lena Derycke-Deweerdt
en zoon Chris
(hoppebedrijf met akkerbouw en varkens)
Kapellestraat 54, watou
Johan en Lena verbouwen wintertarwe, winter-
gerst, suikerbieten, aardappelen en hop. Op de 
opendeurdag kan je zien hoe hop geplukt en 
gedroogd wordt en hoe vervolgens het persen 
van de hop gebeurt. Naast de akkerbouwacti-
viteiten runnen Johan, Lena en Chris ook een 
gesloten varkensbedrijf met 200 zeugen.

geert en sofie
Vandenbussche-Vanpeperstraete 
(melkveebedrijf)
stoppelweg 1, sint-Jan-ter-biezen
Geert en Sofie zijn de vierde generatie op dit 
melkveebedrijf. Het bedrijf telt 40 stuks melk-
vee, maar op termijn willen Geert en Sofie uit-
breiden naar 60 koeien. Tijdens de opendeur-
dag zijn er rondleidingen waarbij je de nieuwe 
melkveestal met melkrobot kan zien.

Dirk en sabine Vandenbussche-rouseré
(varkensbedrijf en mestverwerking)
nachtegaalstraat 8, Haringe
Dirk en Sabine baten samen met hun zoon en 
schoonzoon een gesloten varkensbedrijf uit 
met 250 zeugen en afmesten van de bijho-
rende biggen. Het veevoeder voor de varkens 
wordt op het bedrijf zelf gemengd en onlangs 
werd er geïnvesteerd in een nieuwe vleesvar-
kensstal. Om de mest op een milieuvriendelijke 
manier af te zetten, werd een nieuwe verwer-
kingsinstallatie gebouwd. Het is vooral dit as-
pect dat tijdens de Dag van de Landbouw in de 
belangstelling staat. Het VCM (Vlaams Coördi-
natiecentrum Mestverwerking) geeft deskun-
dige toelichting.

praktisch: Iedereen is welkom van 10 tot 17 
uur. De bedrijven zijn met elkaar verbonden 
door een mooie fietslus van ongeveer 17 km. 
Overal krijg je deskundige uitleg over het he-
dendaagse reilen en zeilen en kan je een hapje 
en drankje verkrijgen.

meer info:
Isabel Lebbe - 0474 98 24 27 -
isabel.lebbe@landelijkegilden.be -
www.dagvandelandbouw.be

Bezoek de drie bedrijven 
in Watou en Haringe

LANDBOUWLANDBOUW
DAG VAN DE

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Ontdek van heel dichtbij hoe het 
écht werkt op deze boerderijen.
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ANTWERPEN
BIO-KEMPEN CVBA
BIOLOGISCHE MESTVERWERKING
Blokstraat 10, Geel
RUDY, WILLY EN WILLEM VRINS
MELKVEE EN VARKENS
Zelle 1, Herenthout
STEVEN VAN NUFFELEN
GLASTUINBOUW (PAPRIKA)
Pietingbaan 105, Wommelgem
DIRK MERMANS
SIERTEELT
Vremdesteenweg 120, Wommelgem
LOUIS EN KRISTOF VAN VELTHOVEN
EN JAAK BRASPENNING
MELKVEE
Bosstraat 8, Sint-Lenaarts
GUY EN WENDY LAURIJSSEN-STESSENS
MELKVEE EN VLEESKALVEREN
Watering 12, Arendonk
MARC EN MARIA DE SCHUTTER-GEERTS,
JEF EN LEEN
MELKVEE
Cauwenberglei 80, Pulle
CHARLOTTE JAEKEN
SIERTEELT
Eugeen Roelandtsstraat 23, Reet
STEFAN EN RIA SOOLS-WYNANTS
MELKVEE
Averbodesesteenweg 32, Herselt

LIMBURG
FAMILIE VANVINCKENROYE
VLEESVEE, AKKERBOUW, FRUITTEELT
EN LOONWERK
Sint-Truidersteenweg 465, Tongeren
PIERRE EN MARIA JANS-DIRX
FRUITTEELT (AARDBEIEN)
EN TUINBOUW (PREI)
Sint-Geertruistraat 27, Tongeren
FRANK EN CHRISTEL VANSIMPSEN
WATERKERS
Kraaibornstraat 37, Tongeren
YVES EN KELLY VAES-CECH
MELKVEE EN AKKERBOUW
Rosbergstraat 60, Mal
PETER EN ELS
VRANKEN-VAN CAUWENBERGH
VLEESVEE EN HOEVESLAGERIJ
Heesstraat 40, Halen
FRANS EN MARIE-PAULE
VAN DE LAAR-NEYENS
SIERVISKWEKERIJ
Tussenstraat 4, Neerpelt (Grote Heide)

GERARD EN WILLEMIEN
SCHELLEKENS-VAN WEERT
MELKVEE EN AKKERBOUW
Wolfsven 28, Borkel en Schaft (NL)

OOST-VLAANDEREN
DIRK EN AGNES RYCKAERT-DE MILLIANO 
EN BART
AKKERBOUW EN POOTGOED
Appelstraat 5, Waterland-Oudeman
KURT EN CHRISTEL
VAN DEN BUNDER-VAN VOOREN
KRUIDEN (TEELT EN VERWERKING)
Veldhoek 33, Oostwinkel
FRANKY EN INGE BROCHÉ-VAN LEIRBERGHE
MELKVEE
Krekelstraat 17, Zwijnaarde
KRISTOF EN MIEKE GOETHALS-TIMMERMAN
MELKVEE EN VLEESVEE
Ruiffelaarswegel 1, Lembeke
FAMILIE VLAEMYNCK
TUINBOUW (TOMATEN)
Stokstormestraat 14A, Deinze
MEETJESLANDSE SCHAPENVRIENDEN
SCHAPEN
Streekcentrum Huysmanshoeve, bus 1, Eeklo
JAN EN ANJA DEGRANDE-VERHEECKE
BIOLOGISCH MELK- EN VLEESVEE
EN HOEVESLAGERIJ
Eeksken 4, Lovendegem
MARC, BRAM EN TIM VAN HULLE
BOOMKWEKERIJ
‘t Hand 10, Waarschoot
KRIS FLORÉ
SIERTEELT
Oud-Hoflaan 26a, Lochristi
 TUINBOUWSCHOOL MELLE
TUINBOUWONDERWIJS
Brusselsesteenweg 165, Melle
FRANK COUPÉ
SIERTEELT
Gontrode Heirweg 75, Melle
CHRISTIAN EN LODE CLAUS
KRUIDEN
Beerstraat 1, Kruishoutem

VLAAMS-BRABANT
DANIËL EN JURGEN DESMETH
LANDBOUWAANNEMING EN LOONWERK
Brandwacht 2, Pepingen
FLUP EN PIPS LUPPENS
DRUIVENTEELT EN WIJNBOUW
Brusselsesteenweg 538, Overijse

PIETER EN JESSIE STESSEL-BOSMANS
AKKERBOUW EN VLEESVEE
Schoonstraat 9, Veltem-Beisem (Herent)
PHILIP EN RITA DEWIT-VERHAEGEN EN KOEN
DRUIVENTEELT
Brusselsesteenweg 262, Overijse
HENDRIK EN RIET
VANDERSTAPPEN-DE SCHRIJVER
MELKVEE, VLEESKIPPEN EN AKKERBOUW
Weyenberg 27, Merchtem
PAUL EN AN VLEMINCKX-LEFEVER
WIJNBOUW, WIJNSTOKKEN
EN WIJNPRODUCTIE
Monarkenweg 50, Vaalbeek
WALTER VANACKER, KOEN EN KARIN 
VANACKER-DEVIJVER
MELKVEE, VLEESVEE EN AKKERBOUW
Wolfshaegen 5, Huldenberg
PETER EN ELS
VRANKEN-VAN CAUWENBERGH
VLEESVEE EN HOEVESLAGERIJ
Heesstraat 40, Halen

WEST-VLAANDEREN
JOHAN EN LENA DERYCKE-DEWEERDT
EN CHRIS
VARKENS, AKKERBOUW EN HOP
Kapellestraat 54, Watou
GEERT EN SOFIE
VANDENBUSSCHE-VANPEPERSTRAETE
MELKVEE
Stoppelweg 1, Watou - Sint Jan ter Biezen
DIRK EN SABINE VANDENBUSSCHE-ROUSERÉ
VARKENS EN MESTVERWERKING
Nachtegaalstraat 8, Roesbrugge
SAM EN MIEKE STORME-BOONE
SCHAPEN
Kapellestraat 51, Wingene
DIRK EN AN DESCAMPS-VERBEEST
SIERTEELT
Zandweg 20, Menen
WILLY DESIMPELAERE
AKKERBOUW EN LOONWERK
Laagweg 106, Wervik
DRIES TIMMERMAN
VLEESVEE
Legeweg 2, Jabbeke
BERT EN EVELIEN
DEPOORTERE-VANDEWAETERE
TUINBOUW (KROPSLA ONDER GLAS)
Hoogbeverenstraat 7A, Ardooie
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ANDY ROUSSEEUW
Handel in oude metalen

Gratis afhaling aan huis
Waaienburgseweg 26 - 8972 ROESBRUGGE - 0476 70 57 17



OOGSTRELENDE WARMTE LA TENTATION DU FEU

LA TENTATION DU FEU

OOGSTRELENDE WARMTE

Mooi, mooi, mooi!
Ook warmte oogt mooi.
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OPENDEURDAGEN
OP Za. 28 & Zo. 29 SEPTEMBER

TIJDENS DE OPENDEURDAGEN
DOORLOPEND OPEN VAN 10 TOT 18U.

Het gamma werd recent ook uitgebreid met een nieuwe generatie 
pelletkachels om aan de vraag van de klant te voldoen.
De nieuwste toestellen zijn rendabeler en energiezuiniger dan ooit.

Verbeke Haarden, Ouderdomseweg 10-12, 8970 Poperinge
 T. 057-33 30 07 - www.verbekehaarden.be

Open: ma. 13.30u - 18u / di. tot vrij. 9u30-12u/13u30-18u 
en za. 9u30-12u/14u-17u

Surf naar

www.verbekehaarden.be
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JUmelageDagen roeSBrUgge - ST vicTor De BUThon

Bij een heerlijk zomers weertje tijdens het eer-
ste weekend van juli verbleven een 20-tal vrien-
den van St.-Victor de Buthon en omgeving in 
onze gemeente. Een mooi programma werd 
door het Verbroederingscomité aangeboden. 
Tijdens de receptie op vrijdagavond legde Bur-
gemeester Dejaegher de link tussen de streek 
van St.-Victor en onze streek tijdens W.O. I. In 
onze streek vonden verschillende soldaten uit 
de Perche hun laatste rustplaats.
Op zaterdagvoormiddag werden het Bezoe-
kerscentrum en de begraafplaats Lijssenthoek 
bezocht. Een kruisje en een roos werden ge-
legd bij 3 soldaten afkomstig uit hun streek, bij 
een onbekende soldaat, bij een “shot at dawn” 
(terechtgestelde door eigen legeroverheid ter 
dood veroordeeld) en bij de soldaat van de 
dag. In de namiddag werd een bezoek aan het 
centrum van Ieper en Poperinge gebracht. Een 
etentje met de vrienden en bekenden rondde 
de zaterdag af.

Na de plechtige hoogmis op zondag, opgeluis-
terd door het koor en een bezoek aan onze be-
graafplaats met een stil moment bij overleden 
vrienden werd aangeschoven voor de barbecue 
van de Chiro. In de namiddag was er de Mari-
ale Ommegang in Poperinge. Deze traditie ken-
nen zij in hun streek niet: een historische stoet 
gekoppeld aan religieuze thema’s. Vooraleer 
naar de Perche terug te reizen was er nog een 
samenzijn op school op zondagavond en een 
bezoekje aan de wekelijkse markt in Bergues 
op maandagvoormiddag.
Het comité wil alle personen en organisaties 
van harte danken die aan dit geslaagd week-
end hebben meegewerkt en de personen die 
zorgden voor het verblijf van de tevreden gas-
ten. Eind januari 2014 is er onze jaarlijkse film-
avond, mogelijks een contact met de scholen 
en de driejaarlijkse Hoppefeesten tijdens het 
derde weekend van september waarop wellicht 
de harmonie van La Loupe (stadje dicht bij St.-
Victor) terug te gast zal zijn.

Hartslagen
van Rik Ryon

Wat een mens
om het lijf heeft of

op zijn hoofd draagt,
speelt geen rol.

Denk altijd,
er zit een mens
erin of eronder.

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

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

VerzeKerIngs- & zaKenKantoor

VERZEKERINgEN
BElEggINgEN

lENINgEN

provenplein 39a - 8972 proven
tel. 057 30 09 01 - Fax 057 30 12 82 -

e-mail: zakenkantoor@prinzie.be
Fsma: 011232 a-Cb
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n Hoppepluknamiddag
 Zondag 15 september van 14 tot 18 uur
Op zondag 15 september vanaf 14 uur wordt 
er hop geplukt in Het Pensionaat, Abeleplein 
8A. Enkele bedreven handplukkers demon-
streren hoe het er vroeger aan toe ging. Do-
minique Colpaert zorgt voor de muzikale noot. 
Koffie, een streekbiertje, picon of gewoon een 
frisdrankje dragen bij tot de gezelligheid. In-
dien u ook eens wil handplukken, dan kan dat: 
een plokstoel, een mand en een schort liggen 
op u te wachten. De toegang is gratis.

n Ham aan ’t spit
 Zondag 22 september vanaf 12 uur
Traditiegetrouw houdt het feestcomité van 
Abele op zondag 22 september zijn jaarlijks 
hammetjesfestijn. Iedereen kan vanaf 12 uur 
aanschuiven voor een hammetje, diverse saus-
jes, aardappelen en uitgebreid groentebuffet.
Kaarten: VVK: € 12,00 (tot 20 september) - 
ADD: € 14,00 - kind (tot 12 jaar): € 7,00. Kaar-
ten te bekomen bij de leden van het feestco-
mité of via 057 33 62 49.

n Munten-en verzamelbeurs
 Zondag 13 oktober van 8 tot 13 uur
Op zondag 13 oktober gaat de verzamelbeurs 
van Poperingana Numismatica Historia weer 
door in Het Pensionaat. Niet alleen wie interes-
se heeft in munten, maar ook de verzamelaars 
van postkaarten, devotieprentjes, rouwprent-
jes, champagnecapsules en allerlei documenten 
en prullaria kunnen terecht op deze kleine en 
gezellige beurs. In de tombola ten voordele van 
de club wordt dit keer, naar goede gewoonte, 
telkens enkele waardevolle prijzen verloot. De 
toegang is gratis.

alveringem

n Voorstelling Davidsfonds boekenpakket
 Zondag 21 september van 14 tot 17 uur
Op zondag 21 september van 14 tot 17 uur 
voorstelling van groot Davidsfonds boekenpak-
ket. Ruime keuze aan boeken en cd’s ter in-
zage en vernieuwing van het lidmaatschap in 
het Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkerstraat 19 te 
Alveringem. Toegang: gratis.
Info: mjboterman@hotmail.com.

Beveren

n OKRA Beveren - Dixmuda-boterkaarting
 Zondag 13 oktober vanaf 10 uur
Op zondag 13 oktober vanaf 10 uur is er een 
grote Dixmuda-boterkaarting in de Heilig-Hart-
zaal naast de kerk in Beveren. Inleg: € 1,25 per 
persoon en de gelukkige winnaar krijgt 250 
gram boter. Inlichtingen bij Edmond Luyssen, 
057 30 07 33.

haringe

n Blauwersweekend
 28 en 29 september 
Tijdens het weekend van 28 en 29 september 
wordt Haringe opnieuw het blauwersdorp van 
vroeger. Met op zaterdagavond de 32ste edi-
tie van de avontuurlijke Karel de Blauwerver-
kiezing en op blauwerszondag de traditionele 
grote antiek- en brocantemarkt.
Inschrijven voor het blauwen bij Eddy Bau, 057 
30 00 80 (plaatsen beperkt).  
De organisatoren zijn nog op zoek naar een aan-
tal gelegenheidskommiezen, die het de deel-
nemende blauwers moeilijk moeten maken.

Info bij Emily Denuwelaere, 0477 57 84 36. 
Voor de winnaar van de blauwersnacht ligt 
niet alleen een mooie geldprijs klaar, maar bo-
vendien komt zijn naam op de al prestigieuze 
erelijst. Bovendien wordt de kersverse Karel de 
Blauwer op zondag tijdens de grote antiek- en 
brocantemarkt officieel geïntroniseerd.
Op zondag 29 september rommelmarkt, gratis 
deelname. Info bij René Boone, 057 30 00 90.

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

ca
va

 &
 f

ee
st

w
ijn 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

zomerSe orgelconcerTen 2013

Alle concerten gaan door in de
Sint-Martinuskerk Haringe

tenzij anders vermeld

VRijDAG 13 SEPTEMBER om 20 u. 
West-Cappel (Frankrijk)

Frédéric Desenclos (Frankrijk)

VRijDAG 20 SEPTEMBER om 20 u. 
Fabio Bonizzoni (Italië)

ZATERDAG 2 NOVEMBER om 20.15 u. 
Sint-Pieterskerk ieper

(met steun van de Europese Unie - Interreg IV)
Het Iepers Kamerkoor

Gemengd koor Illucia (Puurs)
Brabelio orkest
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KromBeKe

n Volkstuin Krombeke
 Vrijdag 11 oktober om 20 uur 
“Het belang van een gezonde bodem” door 
Jürgen Degraeve.
Vergaderingen in de kantine van de Hon-
denschool “Te Lande”, Bankelindeweg 39 te 
Krombeke.
Info: Rudi, 0477 59 50 16 - Willem, 0477 36 22 
38 - www.volkstuin-krombeke.be.

poperinge

n Eerste hulp? Poepsimpel! 
Volledig vernieuwde EHBO-opleiding van het 
Rode Kruis Poperinge. In 8 avonden leer je al-
les over eerste hulp! Je gaat zelf allerhande 
wonden verzorgen, reanimeren en we zien 
wat je kan doen in andere noodsituaties. Deze 
opleiding is gratis en aangepast aan de aller-
nieuwste Europese richtlijnen. Op vrijdag 6 sep-
tember om 19.15 uur gaan we van start in het 
Rode Kruislokaal te Poperinge. Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom!
Vanaf zaterdag 28 september om 9 uur kunnen 
jongeren tussen de 10 en 12 en 13 en 15 echte 
helpertjes of juniors worden. 

info en inschrijvingen:
• Helper (vanaf 16 jaar):
 start vrijdag 7 september om 19.15 uur
 0473 94 05 92 - leensoenen@telenet.be 
jeugd Rode Kruis:
• Helpertje (van 10 tot 12 jaar)
 start zaterdag 29 september
• Junior Helper (van 13 tot 15 jaar)
 start zaterdag 29 september
 0472 46 72 63 - f_cailliau@hotmail.com

n Fietstocht Natuurpunt
 Zondag 15 september om 14.30 uur
We verzamelen om 14.30 uur aan het Oud-
strijdersplein in Poperinge, voor een fietstocht 
van 30 km. Op een gezapig tempo ontdekken 
we via autoluwe wegen de omgeving van Po-
peringe. We houden even halt in de omgeving 

van het Helleketelbos en de Sixtus-boscom-
plexen,… waar we de nodige uitleg verschaf-
fen over de aanwezige fauna en flora.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden beta-
len € 1. Zorg dat je fiets voldoet aan de techni-
sche en wettelijke voorschriften.
Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78.

n Cursus ‘Natuur in-zicht’
 Start: donderdag 19 september 
Door de cursus krijg je meer inzicht in de na-
tuur in en rondom Poperinge. Voor elk thema 
(ecologie, planten, dieren, landschappen en 
biodiversiteit) is er een binnen- en een bui-
tenactiviteit voorzien. In de buitenactiviteiten 
verwonderen we je met wat de natuur in je 
eigen omgeving nog allemaal te bieden heeft. 
We fietsen doorheen de polders en de heuvels, 
we ontdekken het bos in herfstkleed, en gaan 
op zoek naar watervogels op de natte weiden. 
Start cursus op donderdag 19 september in 
CC.Ghybe, St. Annastraat, Poperinge. 
Info en inschrijven: Guido Quaghebeur, 057 
33 79 78 - g.quaghebeur@skynet.be of Ann 
D’heedene - ann.dheedene@c-v-n.be - www. 
c-v-n.be.

proven

n Sint-Michielszomer
 Zondag 29 september om 14.30 uur
VBS De Kastanje Proven startte het schooljaar 
met een nieuwe directrice en een pak nieuwe 
leerlingen, maar de traditie om als eerste in 
Vlaanderen schoolfeest te vieren werd behou-
den. Op zondag 29 september om 14.30 uur 
nodigt De Kastanje alle ouders, grootouders, 
familieleden en sympathisanten uit rond de 
jukebox. In het thema ‘Kennen jullie deze nog?’ 
treden alle klassen van de school op. Daarnaast 
waagt het jong aanstormend talent zich op het 
vrij podium. Geen schoolfeest zonder kinder-
animatie. Springkasteel, draairad, eendjes-
kraam en nog andere attracties zorgen ervoor 
dat de kinderen hun hartje kunnen ophalen. De 
bar is goed gevuld en de barbecueworsten en 
pannenkoeken zorgen ervoor dat je geen hon-
ger krijgt. Alles is er dus om er, samen met de 

zon, een schitterende Sint-Michielszomer van 
te maken. Kinderen feesten uiteraard gratis, 
volwassenen betalen € 1 toegang.

n Tweedehandsbeurs in kinderartikelen
 Zaterdag 5 oktober van 14 tot 16.30 u.
De Gezinsbond Proven organiseert een twee-
dehandsbeurs in kinderartikelen in OC De 
Croone te Proven.
Baby-, kinder- en zwangerschapskledij, speel-
goed, babyuitzet, kinderboeken en -fietsen, 
audio en video op kindermaat ...
Gezinnen verkopen op deze beurs hun artike-
len zelf en kunnen reeds hun stand opzetten 
vanaf 13.00 u.
Prijs per standplaats: € 5 voor bondsleden - € 8 
voor niet-leden. Verdere info en inschrijven kan 
tot 1 oktober bij Melanie Syssau, 057 33 80 58 
- Melanie_Syssau@hotmail.com
Inschrijving is pas definitief na overschrijving 
van het standgeld op rekeningnummer BE17 
7383 1310 6221 en met vermelding van naam 
en lidnummer.
Gratis toegang.

roeSBrUgge
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Donderdagen 12, 19 & 26 september om 

18.00 uur: Fietstocht’
- Vrijdag 13 september: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 20 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Dinsdag 24 september om 14.00 u.: Kaarting 

& gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 27 september: Petanque in OC Karel 

de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 3 oktober om 14.00 uur: Crea bij 

P. Gunst
- Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: Jaarlijkse 

kaarting t.v.v. OKRA Roesbrugge-Haringe
- Vrijdag 11 oktober: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 18 oktober: Kaarting & gezelschaps-

spelen in Karel de Blauwer

evenemenTenKalenDer

Blekerijweg 35 - 8972 Proven - Tel. 057 30 04 13 - www.petraver.be - info@petraver.be

Bruggestraat 76 - POPERINGE
Tel. 057 33 86 47 - Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN

n	PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET

LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n	KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62

8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
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- Dinsdag 22 oktober om 14.00 u.: Kaarting & 
gezelschapsspelen bij P. Gunst

- Vrijdag 25 oktober: Petanque in OC Karel de 
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

- Noteer ook: Donderdag 14 november om 
14.00 uur: Jaarlijks Herfstfestijn met muzikale 
ambiance in Kristen Volkshuis 

n OKRA Roesbrugge-Haringe
 jaarlijkse conservenkaarting
 Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
Onze jaarlijkse kaarting heeft plaats in het Kris-
ten Volkshuis bij Patrick Gunst tijdens het eerste 
weekend van oktober. Op zaterdag 5 oktober 
vanaf 18.00 uur en op zondag 6 oktober vanaf 
17.00 uur. Je bent er hartelijk welkom. Kaarten 
bij de bestuursleden. Prijs per kaart € 1,30 of 4 
kaarten voor € 5. 

n FEMMA Roesbrugge-Haringe
 Noorse motiefjes breien 
Kerstballen breien is hot. Een basismodel met 
vele varianten zal niet alleen de geoefende 
breister inspireren, maar zal ook de beginners 
beroeren. Zegt de kerstsfeer je niet zoveel, dan 
bezwijk je in de tweede les misschien voor een 
mooie gebreide Noorse muts of een trui. Breien 
met 4 of 5 korte naalden en met een rondbrei-
naald wordt een makkie.
Onze breilessen worden gegeven door Moni-
que Dezwarte uit Lo-Reninge op woensdag 18 
september, woensdag 9 oktober en woensdag 
13 november van 19.30 tot 22.30 uur in het 
OC Karel de Blauwer.
Prijs breireeks: € 30 - voor leden: € 18 en in 
iedere les 1 drankje inbegrepen. 
Inschrijven bij Monique Neut, monique.neut@
telenet.be of Noëlla Gruwez, 057 30 10 54 - 
noellagruwez@hotmail.com.
Meebrengen naar de 1ste les: restjes wol (wie 
er geen heeft, laat het weten bij de inschrijving, 
je hoeft er geen speciaal te kopen), lat, lintme-
ter, potlood en breinaalden volgens de dikte 
van de wol. Zeker een setje van 5 breinaalden, 
lengte 20 cm en een dikte van 3 mm meebren-
gen voor de eerste les. 

n Het West-Vlaamse dialect onder de loep
 Donderdag 19 september om 19.30 u.
In deze snel veranderende tijden wordt er meer 
en meer teruggegrepen naar het authentieke, 
onze oorsprong, ons verleden. Het dialect 
hoort daar ook bij. Dialectgenootschappen 
doen er alles aan om het mooie en rijke van 
de streektalen te beschermen, te bewaren en 
te promoten.
Deze vorming slingert je terug in de tijd, naar 
de oorsprong en evolutie van onze streek-
taal. Het eigene van ons West-Vlaamse dialect 
wordt in de verf gezet. Na deze voordracht zul 
je ongetwijfeld anders luisteren naar onze be-
wogen spreektaal.
Deze avond wordt ingericht door CMZZ Roes-
brugge-Haringe en gaat door in Het Kristen 
Volkshuis bij Patrick Gunst in Roesbrugge om 
19.30 u. De spreker is Dhr. Claude Delporte. 
Toegang: € 3 (consumptie inbegrepen). 

n Lil-oela-kwis
 Zaterdag 21 september om 20 uur 
De kwis van de Gezinsbond van Roesbrugge-
Haringe en Beveren a.d. IJzer is aan zijn 6de 
editie toe! Onder een nieuwe naam gaan we 
breed: deze kwis staat open voor iedereen! 
Met uitgekiende vragen komen zowel gezin-
nen als fervente kwissers aan hun trekken. De 
kwis gaat dit jaar door op zaterdag 21 sep-
tember in OC Karel de Blauwer in Roesbrugge. 
Start om 20 uur. Presentatie door Stef Ryon. 
Iedere ploeg mag zich met maximaal vier per-
sonen inschrijven. Na 3 spannende spelrondes 
is er een prijzenpot van € 250 te verdelen. In-
schrijven kan op de avond zelf.

n Herfstverwarmende stoofpotjes
 Donderdag 10 oktober om 19.30 uur
Eens het kouder wordt buiten verlangen we 
allemaal naar een hartverwarmende maaltijd. 
Wat is er gezelliger dan een pruttelend stoof-
potje op het vuur of een geurige ovenscho-
tel? De dag voordien klaargemaakt, smaken 
de meeste stoofpotjes nog beter. Handig voor 
de drukkere dagen. Deze gerechten zijn een-
voudig te bereiden maar niet zo makkelijk te 
vergeten. 

Brigitte Beddeleem biedt ons een verrassende 
nieuwe kijk en smaak op deze traditionele ge-
rechten. De kookactiviteit is een meewerkles. 
Breng je eigen bestek en bord mee.
Prijs: € 8,50 per deelnemer.
Inschrijven via een van de bestuursleden of via 
057 30 05 94. Let op: de plaatsen zijn beperkt! 
Organisatie van de Gezinsbond, afdelingen 
Roesbrugge-Haringe, Beveren a.d. IJzer i.s.m. 
afdeling Krombeke op donderdag 10 oktober 
om 19.30 u. in OC Karel De Blauwer - Roes-
brugge.

STavele

n Feest van het (volkse) lied
 van, voor en door eigen mensen !
 Zaterdag 5 oktober om 20 uur 
Dankzij het succes van vorige edities willen we                         
“het gezongen lied“ nogmaals in de kijker 
plaatsen!
Wij maken er opnieuw een gezellige avond 
van, waarbij een flink aantal liederen, al dan 
niet uit de oude doos, voor- en meegezongen 
worden door evenveel verschillende stemmen!
Afspraak op zaterdag 5 oktober om 20 uur in 
De Moote te Stavele. Toegang: € 3, consumptie 
inbegrepen.

Welk lied ?
•	We	kennen	allemaal	nog	liederen	die	destijds	

door iedereen werden  meegezongen, al dan 
niet in een vervormde versie.

•	We	 luisteren	 allemaal	 naar	 en	 lachen	graag	
bij de pittige liederen die onze grootouders 
vroeger uit hun mouw schudden en die som-
migen onder ons nog kennen.

•	We	worden	stil	bij	het	lied	dat	vanuit	‘de	buik’	
komt, oprecht, spontaan, oud of modern.

•	We	zingen	graag,	al	dan	niet	met	de	nodige	
nostalgie en humor, over de alledaagse  din-
gen die iedereen verstaat en die niet moeilijk 
klinken.

•	We	zingen	écht,	dialect	of	anderstalig,	geen	
playbacktoestanden.

Dus vragen wij jou: Wil je een lied zingen? 
Hoe je ze presenteert, kies je zelf, we kunnen 

Terenburgseweg 18 - 8972 PROVEN - 0495 66 15 75

Kapster aan huis op woensdag
 donderdag
 vrijdagvoormiddag



je echter niet meer dan 3  micro’s, een frisse 
pint, ieders enthousiasme en de ondersteu-
ning van je gratis inzet aanbieden. Neem snel 
contact op met Rik Desodt, Krombekestraat 3, 
8691 Stavele - 057 30 00 89  - 0494 33 53 20 
- rikdesodt@hotmail.com of Herman Rombaut, 
IJzerstraat 12B, 8691 Stavele - 0475 34 02 28 - 
herman.rombaut@spelenderwijs.be. 

vleTeren

n Walhoevefeesten
 Vrijdag 13 en zondag 15 september
Vzw De Walhoeve is een organisatie voor Bij-
zondere Jeugdzorg. We begeleiden een der-
tigtal kinderen, jongeren en hun gezin. Dit 
gebeurt ofwel via een verblijf in het tehuis in 
Vleteren ofwel via dagbegeleiding in Veurne 
of Ieper. Samen met alle betrokkenen streven 
we ernaar om te groeien in onze opvoedings-
opdracht. Om deze initiatieven te steunen, or-
ganiseren de vzw zelf en de Walhoevestappers 
in het weekend van 13 en 15 september de 
Walhoevefeesten.
•	Vrijdag	 13	 september:	 seniorennamiddag	

met muziek en dans van 14 tot 18 uur in de 
gekende Okra-ambiance met Johnny Clarys-
se live! Toegang: € 3 (stuk taart inbegrepen).

•	Zondag	 15	 september:	wandeltochten.	 Ver-
trekpunt is het domein van De Walhoeve. Er 
zijn vijf tochten, namelijk 6, 12, 18, 25 en 30 
km.

•	Op	 15	 september	 kan	men	 vanaf	 12	 uur	 à	
volonté smullen van hesp aan ’t spit met een 
rijk en gevarieerd groentebuffet (€ 14 voor-
verkoop en € 16 aan de ingang, € 8 voor de 
kinderen).

We voorzien tevens snacks aan wandeltarie-
ven. In de namiddag is er extra animatie, een 
springkasteel voor de kinderen, een ludieke 

act, een verrassingsoptreden.
Info: Bernard Velghe, 057 40 07 47 - 0475 85 
17 40 - www.dewalhoeve.be.

WaToU
	
n Programma Bamiskermis - Watou 

• Woensdag 11 september
- KERMISSCHIETING OP DE STAANDE WIP
 om 14.30 uur op terrein “De Bollaard”, 

Winnezelestraat 18
 Org.: St.-Sebastiaansgilde Watou

• Zaterdag 14 september
- LEDENSCHIETING OP DE STAANDE WIP
 om 14.00 uur op terrein “De Bollaard”, 

Winnezelestraat 18
 Org.: St.-Sebastiaansgilde Watou

• Zondag 15 september
- ANTIEK- EN ROMMELMARKT van 7.00 

uur tot 17.00 uur in de Houtkerkestraat
 Inlichtingen: 0472 26 32 40

• Dinsdag 24 september
- BISTRO - KOOKLESREEKS om 19.30 uur
 in “De Bollaard”, Winnezelestraat 18
 Org.: Femma Watou

• Zaterdag 28 september
- PRIJSVISSING om 13.30 uur 
 Inschrijving in café De Kikker,
 Steenvoordestraat 33

• Woensdag 2 oktober
- BISTRO - KOOKLESREEKS om 19.30 uur
 in “De Bollaard”, Winnezelestraat 18
 Org.: Femma Watou

• Vrijdag 4 oktober
- HUTSEPOT om 18.30 uur
 in café “A la frontière Belge”,
 Winnezelestraat 32
 Org.: De Frontierekaarters
- KERMISSCHIETING OP DE LIGGENDE WIP
 om 19.30 uur in “De Parochiezaal”,

 Blauwhuisstraat
 Org.:Feestcomité Watou

• Zaterdag 5 oktober
- GRATIS RITTEN VOOR DE JEUGD
 om 16.00 uur aangeboden door het 

Feestcomité Watou
- EETFESTIJN om 18.30 uur
 stoofvlees, goulash, vol-au-vent
 in de Parochiezaal, Blauwhuisstraat
 Kaarten bij J.M. Geiregat, 0496 37 42 40
 bij Peter Borteel, 0475 60 88 06
 Inschrijven vóór 1 oktober 2013
 Org.: Feestcomité Watou
- OPTREDEN VAN ‘LOS DEMENTOS’
 om 21.00 uur in de Parochiezaal,
 Blauwhuisstraat
 Org.: Feestcomité Watou

• Zondag 6 oktober
- LOOPWEDSTRIJDEN
 VOOR KLEIN EN GROOT om 14.30 uur 
 Org.: Feestcomité Watou
- OPTREDEN VAN LIVE-ORKEST
 om 16.00 uur in zaal “Dirks café”,
 Watouplein 4

• Woensdag 9 oktober
- KAASKAARTING om 19.00 uur
 in café “De Kikker”, Steenvoordestraat 33

• Vrijdag 11 oktober
- KOTELETTENKANDEEL om 19.00 uur
 in café “De Eendracht”, Watouplein 7
 Reservatie noodzakelijk vóór 8 oktober

n 11de Brocante- en rommelmarkt
 Zondag 15 september vanaf 7 uur
In de Houtkerkestraat te Watou gaat de 11de 
Brocante- en rommelmarkt door op zondag 15 
september van 7 tot 17 uur.
Standplaatsen zijn gratis.
Info: 0472 26 32 40.
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Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen

Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice

Laat uw airco tijdig controleren !

FORD Fiesta 1.4 TDCI 2011

PEUGEOT 206+ 1.4 D 2010

VW Golf 1.6 D 2010

RENAULT Megane 1.5 DCI 2010

VOLVO V50 1.6 D 2007

Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

bruin in slechts 5 minuten 
met sPraYtan-eXPress!

oPen van
dinsdag t.e.m. zaterdag

st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

nancY
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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

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 !

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   

TUincenTer
aU peTiT JarDin BvBa
wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 proVen
tel. 057 33 39 63
e-mail: info@aupetitjardin.be
www.aupetitjardin.be

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

Denk nu al aan:
+ grote keuze in violen, winterheide, sierkolen, mini-cyclamen,

… alles om uw winterbloembakken te vullen

+ aanplantingen voor de tuin: vaste planten, sierheesters,
klein fruit, haagplanten, aardbeiplanten, …

+ laatste nieuwe variëteiten van planten afkomstig uit boskoop (nL)

+ om nu te planten: alle bloembollen van voorjaarsbloeiers

+ groot assortiment siergrassen geven een speciale toets aan de tuin

+ decoratie herfst, halloween

+ vanaf november: fruitbomen en sierbomen

+ klantenkaart geldig op al uw aankopen 



WorD liD van heT
BUUrTinformaTieneTWerK

Na de ramkraak op juwelierszaak Dejonghe in 
de Casselstraat, bestuderen stadsbestuur, orde-
diensten en partners hoe ze de veiligheid en 
het veiligheidsgevoel in de stad meer kunnen 
versterken en de strijd tegen de grenscriminali-
teit opvoeren. Enerzijds is er al de geplande uit-
breiding van het netwerk van bewakingscame-
ra’s in het stadscentrum, maar anderzijds roept 
het stadsbestuur ook op om nog meer van de 
diensten van het Buurtinformatienetwerk (BIN) 
gebruik te maken.

Particulieren en handelaars kunnen op die ma-
nier in dringende gevallen per sms én per mail 
verwittigd worden van verdachte gedragingen, 
crimineel gedrag of ander gevaar. Heel nuttig 
is dat zij daarbij van de politie preventief ad-
vies ontvangen, zodat men perfect weet hoe 
alert en voorkomend te zijn. Momenteel telt 
het Buurtinformatienetwerk in Poperinge een 
80-tal leden. 
Nog meer Poperingenaars dienen te overwe-
gen om lid te worden en hieraan mee te wer-
ken.
Een BIN kan misdrijven als ramkraken wel niet 
verhinderen, maar het levert wel een enorme 
positieve bijdrage aan de sociale controle en is 
ook in woonwijken van nut.

Wie in ruil voor een kleine bijdrage interesse 
heeft om lid te worden van het BIN Poperin-
ge kan dit via www.mijnbin.be of contacteer 
initiatiefnemer Bertrand Pouseele op veilig@
mijnbin.be, of via 0475 30 06 97.
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Wie was
Karel Biddeloo

Biddeloo? Je niet bekend? Lees je geen 
strips?
Eerst werkte Biddeloo als reclameteke-
naar maar in 1966 kwam hij in dienst 
bij Studio Vandersteen en werd bekend 
als tekenaar van de reeks “De Rode Rid-
der”. Daarin voorzag hij zowel de teke-
ningen als de scenario’s. Zijn Zweedse 
vrouw zorgde voor de inkleuring.
Onder Biddeloo evolueerde de serie van 
een klassieke ridderstrip naar Sword & 
Sorcery met fantasy- en zelfs science 
fictionelementen. Ook verschenen er 
steeds vaker schaars geklede rondbor-
stige vrouwen. Vandersteen was hier 
niet zo gelukkig mee, maar de serie 
verkocht  beter dan vroeger. Uiteindelijk 
is De Rode Ridder de enige stripreeks, 
naast Suske en Wiske, die Vandersteen 
overleefde. 
In 1979 ontving Biddeloo een Bronzen 
Adhemar voor zijn oeuvre. In totaal te-
kende en schreef hij zo’n 163 verhalen. 
Op 27 september 2009 werd een stand-
beeld van hem onthuld in Gooreind 
(Wuustwezel).

Wim Sohier

!!! BelangriJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 
op woensdag 16 oktober 2013.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

woensdag 9 oktober 2013.

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

Drukkerij Schoonaert

op STap meT
grenSverTelSelS
Deze fietstocht neemt je mee op ver-
kenning door Leisele, Beveren en Hond-
schoote. Langs deze tocht geniet je van 
de schoonheid van deze landelijke streek 
en van de typische grensvertelsels die je 
her en der langs de route kunt beluiste-
ren. Alle locaties zijn gegarandeerd open 
op woensdag, zaterdag en zondag tussen 
14 en 17 uur. Ook op andere momenten 
kan je de fietstocht doen maar dan sta je 
hier en daar misschien voor een gesloten 
deur. De tocht begint in Hondschoote en 
de totale afstand is 32 km, net genoeg om 
er een goed gevulde recreatieve namiddag 
van te maken.
Langs het parcours vind je 15 radiotoestel-
len waar je leuke grenstyperende anekdo-
tes kunt beluisteren. Deze vertelsels kun je 
tot 13 oktober herbeleven via de fietstocht 
‘Op stap met grensvertelsels’.

hopperUn
De Hopperun is een wandeltocht en een loop-
wedstrijd door en rond de hoppevelden, geor-
ganiseerd door de ouders van Marthe en vrien-
den met medewerking van FLAC Hoppeland ten 
voordele van het kinderkankerfonds in Leuven, 
waar Marthe liefdevol werd verzorgd tot ze de 
strijd tegen leukemie verloor.
Zowel recreatievelingen als getrainde lopers 
kunnen deelnemen. Voor peuters en kinderen 
onder de 6 jaar is er een snoeprun.
De Hopperun gaat door op zondag 22 septem-
ber op een hopbedrijf te Proven (Couthoflaan 
13).
tijdstippen en loopafstanden:
- 9.45 u.: 7 - 9 jaar: 1 km.
- 10 u.: 10 - 13 jaar: 2,5 km.
- 10.30 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 km 

of 10 km.
-	 Tussen	9	à	10	u.:	wandeling	van	5	of	10	km.
- 12 u.: snoeprun voor de allerkleinsten.
Deelname:
Vanaf 14 jaar: € 10 - kinderen (-14 j.): € 2 -
kinderen (-6 j.): gratis. (de dag zelf: + € 2)
Info: www.hopperun.be of Tine Top (0479 03 
81 88).

Te hUUr
Alleenstaande woning te Roesbrugge.
Info: 0472 83 67 09

Te Koop
Kasseien.
Info: 0472 55 06 05

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



acTiviTeiTen en
vermaKeliJKheDen
ROESBRUggE
Kaartingen
• oC Karel de blauwer
 vrijdag 20 september
 puntenkaarting “OKRA”
• oC Karel de blauwer
 vrijdag 18 oktober
 puntenkaarting “OKRA”
•	Kristen Volkshuis bij p. gunst
 dinsdag 24 september
 puntenkaarting “OKRA”
•	Kristen Volkshuis bij p. gunst
 dinsdag 22 oktober
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
•	Kristen Volkshuis bij p. gunst
 zaterdag 12 oktober
 smijting voor de leden

Crea
•	Kristen Volkshuis bij p. gunst
 donderdag 3 oktober
 handwerk “OKRA”

BEVEREN-ijZER
• Vrije kaartavond
 praatcafé ’t geheim spoor
 donderdag 19 september
 donderdag 17 oktober

HARINgE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 eethuis & praatcafé ’t smokkelhof
 zaterdag 28 september
 zaterdag 26 oktober

BUrgerliJKe STanD
gEBOORTEN
Watou
•	Gaetan	Gesquiere,	geb.	12	juli,	z.v.	Dempsey	

en Lynn De Laet
• Fiona Rassalle, geb. 13 juli, d.v. Ambroos en 

Barbara Dever
•	Bas	Van	der	Auwera,	geb.	3	aug.,	z.v.	Koen	

en Sandy Geiregat

OVERlIJDENS
Proven
• Nelly Descamps, overl. 26 juli, 59 j., echtg. v. 

Guido Berten
•	Yvonne	Veniere,	overl.	29	aug.,	87	j.,	echtg.	

v. André Boussemaere

Roesbrugge-Haringe
• Roland Deswarte, overl. 16 juli, 74 j.
•	Ria	Melis,	overl.	21	juli,	51	j.,	echtg.	v.	Eddy	

Ameloot
• Gilbert Maerten, overl. 17 aug., 77 j.

HUWElIJKEN
Watou
• Bjorn Hofkens en Stefanie Laleman
•	Pieter	Deplaecie	en	Marlies	Caulier

menSen van BiJ onS
•	Op	1	augustus	is	te	Middelstum	(Nederland)	

Paula-Maria-Anna Vandenbussche, geboren 
te Haringe op 31 oktober 1923, op 89-jarige 
leeftijd overleden.

 Zij was gehuwd met Firmin Thybaut. Haar 
ouders waren Prosper en Sidonie Vandenbus-
sche-Leys.

 De begrafenis had plaats op 7 augustus in de 
parochiekerk Maria ten Hemelopneming te 
Bedum (Nederland).

•	Op	27	augustus	overleed	in	Brugge	Eerwaar-
de Heer Roger Maes. Hij werd geboren in Tor-
hout op 17 februari 1922. Priester gewijd op 
11 juni 1949 en daarna leraar aan het Tech-
nisch Instituut te Tielt. Van 1954 tot 1966 
was hij kapelaan-onderpastoor in Proven 
ten tijde van pastoor Marques en Degeeter. 
Daarna werd hij benoemd tot aalmoezenier 
van de St.-Rembertkliniek te Torhout. Hij ging 
met rust in 1985.
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Taaltap 126
Let op wat je zegt! Als je zegt: “Ik heb nooit 

niets mispeuterd!”, dan zeg je net het tegenge-
stelde van wat je bedoelt. Je beweert nl. dat je 
nooit “niets”, dus wél eens wat mispeuterde, 
”want”, zei onze leraar Latijn, “twee nonnen 
heffen elkaar op”. En dan doelde hij niet op 
twee godgewijde zusters, maar op een dubbele 
ontkenning, op het dubbele gebruik van het ont-
kennende Latijnse woordje ‘non’. Is ook 
in de wiskunde “  -  +  - ”   niet =  + ? 

En dus mag je - volgens het af-
gebeelde verkeersbord - flessen 
sluikstorten. Verbiedt de rode cirkel 
immers niet wat hij omkringt? Sak-
ker nu niet: “Doe ik niet, ik drink nooit 
niet uit een fles” Volgens strikt logische regels 
beweer je: “Ik drink altijd uit een fles”. Daarom 
verwerpt het Standaardnederlands zo’n dubbele 
negatie en beschouwt ze als fout.

Het gaat hier echter niet om logica maar om 
een taalverschijnsel. Een dubbele ontkenning 
is een zinsconstructie waarin een tweede ont-
kenning niét gebruikt wordt om te ontkennen, 
maar om een ontkenning te verstérken door het 
tegendeel te ontkennen. Nooit niet = ‘absoluut 
nooit’. “Litotes” heet zo’n stijlfiguur,

In Kalmthout en Wildert, twee gemeentes in 
de Antwerpse Noorderkempen, is de tweeledige 
negatie de gebruikelijke vorm,. “Ik heb dat nie 
gedaan nie.”, “Dat heb ik niet gezien nie.” Soms 
bevat die dubbele ontkenning het oude negatie-
partikel “en”. “Ik en drink nooit uit een fles” of 
“Ik en zie er nergens het nut van in.”

En het Franse “ne pas”? Is geen dubbele 
maar een tweeledige ontkenning, 2 woor-
den maar enkelvoudige inhoud. Ook in het 
Oud-Nederlands bestond zo’n tweeledige 
ontkenning. In zinnen met ‘en... niet’ bete-
kenen beide woorden samen gewoon ‘niet’.  
Zoals dit voorbeeld uit het Gruuthuse-ma-
nuscript: “Om dat ic niet en can vulbringen.”                                                                                                    
Zeggen we ook niet:                                                                                                                 
“Ik en eten nooëit nieët tusschen de moaltieden!”                                                                                                                                    
“‘k ’n Zien ik doa nooïet vanmeleevn ewist!”                                                                                                          
“Ze ’n is zie nie leeëk, verre van!”
Of wil je zeggen: “van verre”?                                                                                                                           

-  +  - niet =  + ,  twee keer min is plus. Inder-
daad, maar taal is geen wiskunde, bij taal speelt 
er veel meer een rol dan simpelweg de logische 
betekenis. Zeg je ‘dat is aardig’, dan zeg je on-
omwonden dat het aardig is. Maar zeg je ‘het 
is niet onaardig’, dan komt dat over als: er zijn 
mensen die het onaardig vinden, maar daar ben 
ik het niet mee eens. Zo’n dubbele gelaagdheid 
wordt polyfonie genoemd: het is alsof er in ‘het 
is niet onaardig’ twéé stemmen te horen zijn, 
eentje dat beweert dat het onaardig is, en de 
stem van de spreker die dat ontkent.

Besluit? Het is niet onwijs ze niet om de haver-
klap, maar ze zuinig en zinnig te gebruiken, die 
dubbele ontkenningen! Waarvan akte?

Wim Sohier
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1 RECTO

Zjuuste lik Louis Neefs zoeng Ludovique Henri 
Jerôme Larmuseau van Boeschepe in ze joengen 
tied “Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb” moa 
joarenlank voenk Ludovique  die vuuf menuten nie, 
en ezo is ’n moar op e loate etrouwd erocht. Mi 
Celine Cerdobbel, de schooljuffrouw van Sient-Jan 
ter Bieëzen, die d’er nog wel bewoard, fris en ap-
petietelik uutzag, ol is ’t da z’ oek gin joenge poelie 
ne mi wos. 

Hoe dan ze mekoar evoengen hadden? Paster 
Verdieëvel van Woatoeë hadde dat emoakeld. Op 
vroage van ‘n deken van Steeënvooërde. En war-
schienlik hadden z’ er olletweeë e patakong of 
poanen broek an verdieënd. Wos ’t hieër nie, toen 
zeker loater in ’n hemel. Enfin, ‘t is nog gliek hoeë 
of wanneeër. Van grodder belang is dan die twi 
prochievoaders nulder prochiehoanen en -hennen 
kosten helpen. En dan die kontent woaren.

En kontent wóaren ze, Celine en Vieken. Zó kon-
tent dan ze nog e poar viekies of celientjes wilden, 
vór dat Celines oven invieël. “Nie da me doa deze 
weke moeëten an begunnen, moa me zien toch 
oek gin drie maal zeven nie meeë!” grimeeuwde 
Vieken. En Celine die oek kittels voeëlde, wos direct 
takkooërd. Moa z’ hadden nie sebiet succes. Wos 
’t van nie joenk eleeërd, nie oed edoan? Of van
‘t juuste hullige nie bie ’t juuste potje?... Voe zeker 
te zien en beschid t’ hen trok Celine noar Ieper, noa 
wuvedokteur Verbeke, die neur van buten en van 
binnen visiteeërde: “Olles nog in goe condiesje, 
nog zo goeëd of nieuwe,“ lachte Verbeke. “Hoedt 
j’n oventje warme. Mi goe vieërmoakieng en pas-
sensje… God hed oek de weireld nie in ééën dag 
emakt!”

“O ’t echt nie an joén lieëgt?” twiefelde Vieken 
die vodder peisde. “Ja,” zuchtte  Celine, “most je 
gie oek een keeë…” Uroloog Plasschoart in de
d’ Heilig Herteklinieke in Roesloare horte eeëst, 
vroeg Vieken ze kunsten of,  krabbelde nu en toen 
etwot in e dossieër en gaf Vieken uutindelik e plas-
tieken potje mei. “Vor een bitje van je zoaigoeëd,” 
zei ‘n, “en briengt me dat potje morgen were. 
Goeëd eslooëten!”

En Vieken ‘s anderdags were mi ze potje. 
Schooëne toeë, moa… ! “Dokteur, ’t is nie elukt, 
wi,” zei Vieken mi beschoamde koaken. “Ke kos-
ten nie, wuk dan ‘k oek moa probeeërde! Mi me 
lienkschen hand. Nieëten! Mi me rekschen hand. 
Oek nieëten.” “Nie te vroeg de pupe an Moarten 
egeven of an de kant eleid, Ludovique?” Vieken 
schudhoofdde ferme. “Nink, nink. ‘k Hen echt 
van ólles eprobeeërd: warm ewreven, in lauw wa-
ter estoken, d’ er een warme kompresje op eleid. 
Nieten! Gin reaksje!” “Gin succes tè, Ludovique?” 
“Joamer enoeg nie, dokteur. Oek mi me gewillig 
gebeurneegsje lukte ‘t nieë!”

“Je gebeurneegsje, Ludovique? Wos ze zie ezo-
moa takkooëerd?” “Joas, dokteur, woarom nieë? 
Toch ossan ‘t probeeëren weird?” “Ha ja? Ander 
spieze, grodderen appetiet zeker?” “Héla, héla!” 
zei Vieken holf kwoad. “Olletweeë voengen m’ het 
stief spannend, en verre van geeëstig da ’t nuus nie 
lukte. Of vieng je ‘t gié geeëstig dan ‘k hieër stoan 
blienken mi een iedel potje dan ‘k ik, da Celine, en 
oek ’t gebeurneegsje, … nie openkreeëgen?”

SCHREVELYNCK Nadruk verboden
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REIS DES KONINGS

1835. - Z. M. Leopold I, vergezeld van de Koningin Louisa 
van Orleans, reizende naar Engeland, komt den 28n September 
1835 te Rousbrugge aan. Deze reis geschiedt bij middel van de 
postdiligentiën.

Alzoo zijn de inwoners op tijd van dit onvoorzien bezoek 
verwittigd. Geheel Rousbrugge staat op sprieten.

M. Vanhamme, ontvanger der registratie, alsdan Burgmees-
ter, doet het muziek van Hondschoote komen.

HH. MM., in burgerskleedij, komen aan in een rijtuig be-
spannen met vier paarden.

Bij hun intrede in ’t dorp, zijn HH. MM. begroet door
’t muziek; M. Vanhamme, bij de koets, doet een aanspraak na-
mens de gemeente. M. Reyphins, pastoor, spreekt in naam der 
geestelijkheid.

Mejufvrouwen Sophie Waels, dochter van den oud-Burg-
meester, dokter Waels en Pauline Viane, dochter van Arsenius, 
brouwer en zoutzieder, bieden elk aan de Koningin een bloem-
tuil.

Stoetsgewijze, onder ’t gespel van ’t muziek en ’t gedrang van 
het volk komen HH. MM. aan de paardenposterij, alwaar zij 
afstappen, om wat later met nieuwe paarden hun weg voort te 
zetten.

Jufvrouwen Waels en Viane ontvingen nadien van de Ko-
ningin elk een juweelkistje met oorslingers en broche, vergezeld 
van dit ongeteekend handschrift. “Pour la jeune personne qui m’a 
complimentée dernièrement à Rousbruck.”

———

KLOKKENTOREN TE ROUSBRUGGE

1836. - Den 16n Februari 1836, zijnde Vastenavond, zijn de 
bouwwerken aan den kerktoren aanbesteed aan M. Dejagher 
van Nieuwpoort, mits fr. 7.90 p. % afslag op den prijs van
’t bestek, bedragende fr. 30.535.41.

Met aftrek van fr. 7.80 p. %, blijft: fr. 28.105.98.
Na ontdekking van een misslag door den bouwmeester Ler-

nould van Yperen, zijn de kosten vastgesteld op de somme van 
fr. 42.429.89.

———

GEMEENTEKIEZING

1836. - Den 14n Juli 1836, tengevolge der nieuwe gemeente-
wet, worden al de gemeenteraden van ’t land ontbonden.

Door ’t veranderen en ’t verplaatsen der parochiale kerk van 
Haringhe naar Rousbrugge, ontstaat er een hevige strijd tus-
schen Rousbrugge en Haringhe. Elke wijk heeft een volledige 
lijst van negen leden.

De lijst van Rousbrugge bekomt :
Cousyn, Bernard, dokter 8o stemmen
Viane, Seraphin, handelaar 79 stemmen
Viane, Pieter, handelaar 79 stemmen
Ruyssen, Pieter, bakker 78 stemmen
Leroy, Karel, landbouwer 78 stemmen
Claeysoone, Karel, landbouwer 77 stemmen
De Jonghe, Karel-Frans, landbouwer 77 stemmen
Desmet, Alexander, landbouwer 77 stemmen
Blaecke, Joseph, rentenier 54 stemmen

———

BURGMEESTER

1836. - Bij koninklijk besluit van 3n October 1836, wordt 
M. Bernard Cousyn als Burgmeester benoemd, in vervanging 
van M. Vanhamme, overleden den 24n Mei 1836.

———

PROVINCIALE KIEZING
1836. - Ten gevolge der provinciale wet van 30n April 1836, 

heeft de eerste kiezing voor twee leden plaats den 29n September 
1836.

Het getal stemmers bedraagt 128.
Bekomen:

De Cae, Petrus-Albertus, Gyverinchove, 79
Peel, Joannes-Ignatius, Rousbrugge, 6o
Rodenbach, Ferdinand, Yperen, 50
de Latre, Auguste, Veurne, 40

———

GESCHIEDBOEK (7)

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

1836. - Het muziekgenootschap, ingericht in 1835, geeft  
zijn eerste feest op Kermis-Donderdag, 8n September.

___

VREDERECHTER

1838. - In ’t begin van ’t jaar 1838, is M. René-Anicet de 
Spot, geboren te Adinkerke den 3n Maart 1810, komende van 
Veurne, alhier benoemd als vrederechter, in vervanging van M. 
Ignatius Peel, overleden den 18n December 1837.

Krachtens de wet van 4n Augustus 1832, beloopt zijn jaar-
wedde 960 frank.

Deze van den Griffier 320 frank.

___

PROVINCIALE KIEZING

1838. - Den 28n Mei 1838, kiezing voor twee leden.
Getal stemmers: 178.

Bekomen:
Rodenbach, Ferdinand, Yper, 104.
Mazeman de Couthove, Proven, 86.
de Latre, August, Veurne, 81.
Sarton, Severin, Rousbrugge, 48.

___

KLOKKEN

1838. - Den Zaterdag, 1n September 1838, worden de drie 
klokken op het kerkhof gegoten door de familie Druot, van 
Metz, en den volgenden Donderdag uit den grond gedolven.

Den 17n derzelfde maand, worden deze klokken gewijd. Zij 
dragen de volgende opschriften:

De groote Klok:
En 1838, au mois de septembre, la générosité des paroissiens 

de Rousbrugge fit fondre ces cloches, sous les auspices de M. J. 
Reyphins, curé, et E. Verstraete, vicaire, de commun accord avec 
les autorités municipales. Je m’appelle Martin-Barbe. J’ai pour 
parrain M. J. Reyphins, curé primaire de Rousbrugge et pour 
marraine Be Van Daele, Vve de M.Waels, docteur en médecine.”

Van onder is er een verheven beeldwerk, den H. Martinus 
verbeeldende.

De Middelbare:
“Je m’appelle Marie. J’ai pour parrain, M. B. Cousyn, doc-

teur en médecine, Bourgmestre de la commune, et pour mar-
raine, la demoiselle Marie Waels.

Les Druot nous firent, mes sœurs et moi, en 1838.”

Van onder staat een verheven beeldwerk de heilige Maagd 
met het kind Jesus verbeeldende.

De Kleine:
“Je m’appelle Sophie. J’ai pour parrain M. P. Viane, premier 

Echevin, et pour marraine, la demoiselle Sophie Waels.”
Van onder draagt zij een verheven beeldwerk, den gekruisten 

Christus, verbeeldende.

De Schelle:
J. Boucry, kerkmeester. Me fecit P. E. Volant, 1816.

___

DOOD VAN M. REYPHINS

1838. - Den Woensdag, 24n October 1838, is de E. H. Joan-
nes-Josephus Reyphins, geboren te Rousbrugge, en aldaar pas-
toor sedert ’t jaar 1807, in den ouderdom van 76 jaar, overleden.

Volgens overlevering zou de groote klok, voor zijn berechting 
de eerste maal geklept hebben; en zeker is het, dat het voor zijn 
lijkdienst, is, en de kerkelijke plechtigheid dat de klokken voor 
den eersten keer gebruikt zijn geweest.

Op den dag der ter aarde bestelling, den 27n October, heeft 
M. Ferdinand Rubbrecht, gemeente-secretaris, een rouwklacht 
afgelezen.

Deze rouwklacht, later gedrukt, werd in bijna al de huisge-
zinnen der parochie uitgedeeld. In alle kamers zag men ze han-
gen ingelijst.

Heden is alles versleten en nergens meer is iets te vinden.
Als gedenkteeken drukken wij ’t stuk hier over.

———

ROUWKLACHT

over de zeer beweende dood van den zeer Eerweerden, Deugd-
ryken en Godsgeleerden Heer en de Meester Joannes-Josephus Rey-
phins, eersten primairen pastoor van Rousbrugge en aldaer geboo-
ren, uytgegalmd op den dag zyner beaerdiging den 27n October, ten 
jaere als dien kerckpilaer ’t tydelyk voor ’t eeuwig wisselde. RYM-
STOFFE: Consummatum est: ’t Is al volbragt. (Joan. Cap. 19. V. 
30.)

Wie is nu niet vol rouw ! wie storte nu geen traenen!
Wie g’heugt zyn’ Herder niet, moet men ’t u nog vermaenen?
Wie en zy niet beweegd en tot weedom bedaerd,
Om dat onz’ Zielvoeder door dood niet is gespaerd!
Dat ieders wangen zyn met traenen overgooten
Om met weemoedigheyd deez’ Rouwklagt te vergrooten :
Als hy zyn’ Herder ziet die hem ’t zielvoedsel gaf 
In stof en asch verkeerd, bereyd voor ’t duyster’ graf.
Weg is dien Cederboom die de ROUSBRUGSCHE schaeren
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Nu dertig en een jaer Gods Woord kwaem openbaeren.
Den weg van alle vleesch is hy reeds ingegaen.
Gods Woord onfaelbaer is, dit moest hy onderstaen.
Ons aller vonnis van de dood is uytgesproken,
In ons is ADAMS schuld zoo strengelyk gevroken !
Aen Keyzers, Koningen, aen Prins als aen Prelaet,
Den God van alle ding hier niemand overlaet.
Al hadde men verstand als SAL’MON in zyn leven,
Men zou door tyd en dood voorwaer moeten begeven !
Uyt stof is ons geboort, zoo m’ons op aschdag leert,
En al wat leven heeft tot het stof wederkeert.
Hy is ons voorgegaen, wy moeten hem naertreden,
Wel letten op zyn doen en luyst’ren naer zyn’ reden !
Al is ’t met hem gedaen al zyn zyn leden styf,
Hy leeft nog in ons hert, hy leeft door zyn bedryf.
Vyf-en-twintig jaer oud, hy kwaem met groot verlangen ;
Tot voortplanting van ’t geloof, het priesterschap ontfangen.
Gezonden naer WORMHOUT miek, CHRISTUS leer

verspreyd,
WESTVLETER’ ontfing hem met alle eerbiedigheyd,
Vroeg hem haer zwak geloof ter hulp te willen koomen
En haer in JESUS naem verlichten en vervroomen.
De FRANSCHE REPUBLIEK bestierd door helsch gedrang
Besloot ook te vergeefs Gods dienaers ondergang.
Hy wierd om CHRISTUS leer door snoode Godsdienst

haet’ren,
Gevat gedeporteerd over d’onstuyme waet’ren
Op ’t eyland de CAYENN’, een ongezond climaet
Waer men niet dan geschrey van wild gediert verstaet.
Wat wonderlyk beleyd ! door God ook ingegeven !
Vier ZWARTE en onz’ Held waegen stoutmoedig ’t leven.
Hy treed in eenen boom uytgehold op dat oord,
Zy zien een schip in zee en dryven hem aen boord.
O wonderbaer beschik van ’t al bestierend’ wezen !
Hy moeste voor zyn’ dood nog onzen herder wezen
En werken met ons al aen een zoo heylzaem werk
Tot stichten van Gods huys in zyn geboorte perk.
Onz’ Herder zag een volk naer zynen dienst verlangen,
De blydschap ons doordrong te kunnen hem ontfangen ;
En nu heeft hy de dood als CHRISTUS onderstaen,
Zeventig en zes jaer in deugd ons voorgegaen.
Die nooyt ten zy voor God en steun der kerkcieraeden
En onderwys der jeugd gestierd en heeft zyn paden.
Beschouwd deez’ Tempel Gods die onder zyn bestier
Gebouwd en verrykt is met wonderbaar vercier.
Onzen MELCHISEDECH ! wie kan u hier naertreden ?
Gy waert ned’rig van hert, gemaetigd in uw’ reden !
Gy die verduldig leedt ’t onregt u aengedaen
En uw’ vyand vergaeft om vergiff’nis t’ ontfâen.
Die Gods gewyde leer zoo menigmael kwaem toonen

Legt nu daer verduysterd ! ’t wyl wy de plegt bywonen,
Ja als een’ dorre plant door doodsgeweld ombragt,
Om tot den jongsten dag in d’aerd te zyn gesmagt.
Eylaes ! ’t is al volbragt, ô arend der leeraeren !
Gy die zoo menigmael gevoed hebt uwe schaeren
Met CHRISTUS vleesch en bloed in form van brood en wyn
Voor Gods gloeyende liefd’ als eenen SERAPHYN.
Zyt nu dien sombren weg voor eeuwig ingetreden !
Gy die den kranken mensch door mildheyd kwaemt

bevreden
En niet als voorbeeld gaeft van deugd en ’t Heylig woord ;
Gy die vol vlyt het schaep als herder stelde voort.
Naer gy uw’ Schepper hadt zoo weerdiglyk ontfangen
Het goddelyke vogt was ook al uw verlangen ;
En nu door dood gebragt tot wormen aes en slyk
Om tot het laatste oordeel aen rotting te zyn g’lyk !
Eylaes ! stelpt uw geklag ! bedaert u, prochiaenen ! 
Denkt hy is voorgegaen om u den weg te baenen.
’T gehoor van het geluyd der klokken wyst ons aen
En doet gedenken door wat weg wy moeten gaen.
Vergun hem, lieven God ! gemeynschap uwer gaeven,
En wil met Hemelsch vogt zyn’ waerde ziele laeven !
Vergun d’Heer REYPHINS doch ! dien waerden kerkpilaer
En zuyl van CHRISTUS Kerk een plaets in d’Hemel

schaer !
Voor ’t lest, zyn’ schaepen, bidt, wilt uwen herder g’heugen
Opdat zyn’ reyne ziel voor eeuwiglyk mag v’rheugen,
En weest gedagtig staeg ’t gonn’ hy u stelde voort
In JESUS CHRISTUS naem, ’t was het alziende woord.
Gaet dan, ô Herder, gaet, geniet die schoone schatten
Die op dit traenendal voor niemand zyn te vatten,
Dit wenschen wy opregt en smeeken al om meest
Dat gy genaedig, God ! aenveerde zynen geest.

AMEN.
R. I. P.

F. Rubbrecht de Rousbrugge, Composuit.

———

PASTOOR TE ROUSBRUGGE

1838. - Den 31n October 1838 wordt de E. H. Domini-
cus Woutters, geboren te Wormhout, den 14n Maart 1773, in 
vervanging van E. H. Reyphins als pastoor van Rousbrugge be-
noemd. Zijn inhuldiging heeft plaats den 27n November daarop 
volgende.

De E. H. Kanonik Tanghe geeft van hem de volgende levens-
beschrijving :

Dominicus Woutters, na zijne kleine studiën, begaf zich naar 
de Hoogeschool van Leuven, alwaar hij ter oorzaak van den in-
val der Franschen zijne koersen niet kon eindigen. Hij ging naar 



Duitschland eene schuilplaats zoeken, alwaar hij onder den naam 
van M. Van Asch in een voortreffelijk huis als pedagoog lesse gaf. 
In 1799 wierd hij te Emmerich-op-Rhyn priester gewijd. Van 
daar kwam hij verborgen naar Yperen weder en oefende tot het 
jaar 1803 in vijf verscheidene parochiën zijne priesterlijke bedie-
ning. Achtervolgens wierd hij onderpastoor van Alveringhem en 
van St. Bertinus te Poperinghe benoemd.

Z.D.H. de Bisschop de Broglie benoemde hem in 1808 als 
principaal en professor van het kollegie te Poperinghe alwaar hij 
verbleef tot deszelfs afschaffing door Keizer Napoleon in 1812. 
Op 3n October van dit jaar ging hij als pastoor van Proven over, 
doch op klachten van den Prefekt wierd hij den 12n December 
daarop volgende als pastoor naar Waermaerde gezonden. Aldaar 
in 1813 wierd hem, van wege het onwettig vikariaat van Gent, 
de plaats van President van ’t Seminarie, aangeboden. M. Wout-
ters weigerde met verontweerdiging. In1814 werd hij pastoor 
van Gheluwe benoemd, welke bediening hij tot December 1819 
bekleedde ; van daar wierd hij pastoor vanWervicq en in 1822 
ging hij over als Principaal van ’t Koninlijk Atheneum te Gent, 
welk ambt hij tot 1824 uitoefende. Daarna werd hij pastoor van 
Coolkerke en in 1825 als pastoor naar Moerkerke en in 1834 
naar Dixmude te gaan. In 1837 was hij bestierder van het hos-
pitaal te Harlebeke, toen hij pastoor te Rousbrugge benoemd 
werd.

Het is M. Woutters, die het nonnenklooster te Rousbrugge 
gesticht heeft.

In 1847, na een verblijf van 9 jaren, gaf hij zijn ontslag om 
zich naar Poperinghe te gaan vestigen, alwaar hij den 3n Januari 
1852 in den Heer ontsliep.

———

HORLOGIE EN KLOKKENSPEL VAN DEN
KERKTOREN

1839. - Volgens akte verleden voor meester Angelus-Josephus 
Delefortrie, Koninklijk notaris, resideerende te Rousbrugge op 
Haringhe, tusschen de Heeren : Bernard Cousyn, Burgmeester, 
Petrus Viane en Seraphin Viane, Schepenen, verbeeldende het 
gemeentebestuur van R-H ter eendere zijde, en Joannes Preme-
reur, horlogeur-mecanicien, wonende te Sarlardinghe, arrondis-
sement Audenaerde, ter andere zijde :

Is bekend en overeengekomen, dat Joannes Premereur een 
horlogie met alle deszelfs mekanieke werken, alle verdere be-
noodigde en vereischte toebehoorten op den kerktoren van 
Rousbrugge geplaatst heeft voor de somme van een duizend een 
honderd vijftig frank bij twee gedeelten van ieder keer de helft 
betaalbaar en onder voorwaarde dat de laatste, zijn leven gedu-
rende, de goede oefening en werking van alles waarborgt, zich 
insgelijks verplichtende met den gewonen onderhoud voor wel-
ken hij een jaarlijksche belooning van tien frank zal ontvangen.

———
GEMEENTEKIEZINGEN

1839. - Den 29n October 1839, kiezing voor 4 leden.
Getal stemmers : 83.

Bekomen:
Blaecke, Joseph, rentenier, 83 stemmen
Huyssen, Pieter, bakker, 79 stemmen.
De Jonghe, Karel~Frans, landbouwer, 79 stemmen
Viane, Pieter, rentenier, 77 stemmen

———

MOORD.

1840. - Den Zondag 20n September 1840, na de eerste mis, 
wordt Philippus-Jacobus Outters, oud 38 jaar, bij de Heibrug 
in zijn huis, waar hij een kruidenierswinkel had, door zijnen 
knecht dood gevonden. Hij is wreedelijk vermoord. De daders 
Joseph-Louis Prince van Proven en Karel Slosse van Rousbrugge, 
benevens de vrouw van dezen, Marie-Thérèse Prince zijn voor 
deze daad in hechtenis genomen, en door het Assisenhof te 
Brugge ter dood veroordeeld. Deze straf wordt bij genade, in 
eeuwig durende gevangzitting veranderd.

___

EERSTE OVERSTROOMING

1841. - Tusschen den 28n en 29n Januari 1841, is het water 
in den Yzer zoo hoog geklommen dat het boven den steenweg, 
tusschen de twee bruggen, door de huizen stroomt. Nooit heeft 
men ’t water zoo hoog gezien.

___

REGEN

1841. - Den Zondag 11n Juli 1841, valt er van ’s morgens een 
buitengewonen regen. Alhoewel het water in den Yzer de hoogte 
van zero of zomerpaal meet, ontstaat er ’s avonds overstrooming. 
Bijna al het hooi stroomt weg, en de meerschen, die nog niet 
gemaaid zijn, blijven staan zonder waarde.

Wordt vervolgd.
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