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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Twee culturele laureaten in Haringe

Haringe heeft wat met muziek. Er loopt 
wel niet elk weekend een harmonie door 
het dorp, maar de muzikale genen van het 
‘dorp in harmonie’ blijven toch gensters 
slaan. Want heel recent werd de Haringse 
singer-songwriter Michiel Buseyne in het 
Poperingse stadhuis als ‘Opkomend Ta-
lent’ van het voorbije jaar gehuldigd. En 
de Werkgroep Blaublues, die met het ge-
lijknamig bluesfestival Haringe op de inter-
nationale blueskaart zet, werd officieel be-
noemd tot Ambassadeur van Poperinge.

Al sinds 1983 huldigt Poperinge elk jaar een 
Poperingenaar of Poperingse vereniging met 
bijzondere verdiensten op cultureel vlak met 
een cultuurtrofee. De stad zelf leverde sinds-
dien de meeste laureaten. Maar dat ook in de 
dorpen serieus cultureel werk verricht wordt, 
bewijzen onder meer de namen van Het grego-
riaans koor Cum Jubilo (1989), Guido Haerynck 
(1992), Roger Blondeau (1994), de Kultuurge-
meenschap Haringe (1997) en Ivan Top (2007) 
op deze prestigieuze erelijst. 

In 2010 werd de Cultuurtrofee voor de eerste 
keer in zijn bestaan niet uitgereikt, en toen ook 
in 2012 volgens de Stedelijke Culturele Raad 
geen enkele persoon of vereniging goed ge-
noeg bevonden werd om voor de trofee in aan-
merking te komen, werd beslist om de lijst af te 
sluiten en het over een nieuwe boeg te gooien. 
Sinds 2013 kiest cultureel Poperinge nu elk jaar 

een ‘Opkomend talent’, een ‘meest verdienste-
lijke Poperingenaar’ en kan ook een ‘Ambas-
sadeur van Poperinge’ benoemd worden. Die 
titel kan alleen maar verdiend worden door een 
persoon of vereniging met Poperingse roots die 
de stad nationaal en internationaal uitstraling 
geeft. 

De allereerste titel van stedelijk ambassadeur, 
in 2013, ging postuum naar auteur Thomas 
Blondeau, die veel te vroeg overleed. Vorig 
jaar werd komiek en striptekenaar Igor, alias 
Filip Haeyaert, tot ambassadeur van de stad 
benoemd en met Blaublues heeft Poperinge 
er nu ook een derde ambassadeur bij. Voor de 
mensen van de werkgroep Blaublues kwam die 
benoeming als een heuse verrassing, maar ze 
is daarom niet minder verdiend. Het gekende 
bluesfestival was vorig jaar immers al aan de 
16de editie toe, en in al die jaren groeide dat 
bluesfestival uit tot één van de beste en meest 
gerenommeerde van ons land en van Noord-
Frankrijk. Het festival presenteert elk jaar weer 
bluesmuzikanten met faam uit de hele wereld 
en ontvangt in De Levaard muziekliefhebbers 
en bluesfanaten uit binnen- en buitenland. Al 
jaren is het festival vooraf uitverkocht en vooral 
de vele Amerikaanse muzikanten staan ver-
wonderd over zoveel kwaliteit in wat zij graag 
‘the middle of nowhere’ noemen. Voor de on-
afhankelijke jury die de titel uitreikt waren die 
argumenten meer dan voldoende om Blaublues 
tot Ambassadeur te benoemen. En het juryrap-
port, door de presentator van de avond voor 

de gelegenheid wat hertaald, overlaadde Blau-
blues met heel mooie complimenten. ‘Blau-
blues is een Poperingse vereniging die de stad 
internationale uitstraling geeft, die door inzet 
en betrokkenheid  een voorbeeld is voor heel 
wat plaatselijke organisatoren, die kwaliteit bo-
ven kwantiteit verkiest, die van kleinschaligheid 
iets groots maakt, die sfeer en klasse schijnbaar 
moeiteloos combineert, die zonder veel subsi-
dies of steun elke keer weer een stukje wereld 
naar onze Westhoek brengt, die in de gespeci-
aliseerde pers met superlatieven blijft overladen 
worden, die elk jaar weer volgens kenners het 
beste ooit brengt, en toch nog elk jaar weer 
beter wordt, die bewijst dat wereldmuziek niet 
alleen de zeden verzacht maar ook mensen van 
alle streken, nationaliteiten en pluimage dich-
ter bij elkaar brengt en die erin slaagt de lek-
kere geneugten van onze hop met een flinke 
scheut kwaliteitscultuur te combineren.’  

Jürgen Lahoutte was dan ook terecht fier toen 
hij namens de werkgroep op het Poperingse 
stadhuis tijdens een feestelijke viering in de 
volgelopen gotische zaal uit de handen van 
cultuurschepen Loes Vandromme de titel met 
bijhorende trofee en cheque uitgereikt kreeg. 
“We zijn uiteraard heel vereerd, en zullen er 
alles aan doen om deze titel met waardigheid 
te dragen. We denken ondanks het succes niet 
direct aan groeien of uitbreiden, maar vooral 
aan behouden wat goed is en onze reputatie 
gebruiken we vooral om nog grote namen naar 
Haringe te lokken. Binnen de beperkingen van 
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ons budget uiteraard, want onze financiële 
mogelijkheden blijven beperkt. Maar we slagen 
er nu al jaren in om ondanks die beperkingen 
ons publiek iets heel moois te bieden, en deze 
titel leert ons dat we goed bezig zijn,” stelde 
Jürgen in zijn dankwoord, en hij vergat daarbij 
niet om de vele enthousiaste medewerkers in 
de hulde te betrekken. 

Opvallend was dat Haringe tijdens die feestzit-
ting twee keer aan het feest was. Want naast 
de titel van Ambassadeur ging ook de veelbe-
lovende titel van ‘Opkomend talent’ naar een 
Haringenaar. Voor die categorie had de Stede-
lijke Culturele Raad drie veelbelovende talenten 
genomineerd. Er was Laura Vandewynckel, een 
Poperingse kunstenares die momenteel in Brus-
sel woont. Met haar prachtige kortfilm ‘Para-
dise’ won ze vorig jaar niet alleen de nationale 
Sabam-award, maar de film werd ook geselec-
teerd voor onder meer het filmfestival van Can-
nes. En bovendien tekende ze ook voor nog 
andere bekroonde realisaties als filmmaker, 
decorontwerper en zelfs acteur. Drummer Mi-
das Vandevyvere dankte zijn nominatie vooral 
aan Humo’s Rock Rally, waarin hij samen met 
Pieter-Jan Noppe als het duo Pjay begin dit jaar 
nog de kwartfinale haalde, en met zijn hard-
rockband Infantile brengt hij ook de Poperingse 
hoppetrash naar de festivals. Maar er was voor-
al Michiel Buseyne, die het voorbije jaar uitge-
breid in de kijker liep.  Hij ademt en leeft mu-
ziek, is zelden zonder gitaar op pad,  schrijft en 
brengt zijn eigen nummers en komt niet alleen 
met de regelmaat van een klok als solist of met 
een groep tijdens festivals op het podium, maar 
werd als busker of straatmuzikant ook al door 
VRT en WTV ontdekt. Hij experimenteert graag 
met diverse muzikale genres, in de voorrondes 
van de nationale selecties van de Kunstbende 
enkele weken geleden kreeg hij nog een steen-
goed juryrapport en vanuit zijn eigen ervaring 
als brandwondenpatiënt zamelt hij via diverse  
benifietmomenten geld in voor het brandwon-
dencentrum. De jonge singer-songwriter werd 
zowel in de facebook-poll als bij de stemming 
tijdens de feestelijke zitting als laureaat geko-
zen, en komt dus nu als ‘Opkomend talent’ op 
de nog jonge culturele erelijst van Poperinge. 
Michiel was alvast dolblij met de erkenning, 
die voor hem een stimulans wordt om zich nog 
meer in de muziek ‘te smijten’. Dat belooft dus. 

En het kleine Haringe, dat doet zijn titel van 
‘Dorp in harmonie’ duidelijk alle eer aan. Met 
dank aan de culturele laureaten uiteraard, maar 
met straks ook nog de klassieke zondagmor-
genconcerten en de nieuwe reeks orgelconcer-
ten op de kalender wordt het dorp zo stilaan 
het muzikaal uithangbord van groot-Poperin-
ge. En met een opkomend talent in huis be-
looft de muzikale toekomst daar alleen maar 
mooier te worden.   

Stef Ryon 

100 JAAR
GELEDEN

EEN KIJKJE OP
DE OORLOG 1914-1918

Hij liep bijna
Met de koning aan het hoofd zijn we Brus-
sel binnen getrokken. Dat zal niemand ooit 
nog beleven! In de bomen, op de hekkens, 
overal mensen!
We moesten defileren. De koning was aan 
’t hoofd te paard. Maar aan de poorten 
van ’t paleis bleef hij staan.
Daar kwam plots een bejaarde man op 
mij toe. “Ben je van de karabiniers?” “Ja.” 
“Van welk regiment?” “Van het derde.” 
“Ken je geen Frans Hernalsteen?” “Heel 
goed, hij is korporaal in mijn peloton, maar 
van een andere sectie,” “En weet je niet 
waar hij is?” “Hij is bij de commandant om 
permissie te vragen om naar huis te gaan.” 
“Dat is mijn zoon”. Hij liep bijna.

Geen wilder nest
Den 21ste augustus van ’19 ben ik voor
’t eerst teruggekeerd. Vijf jaar en drie we-
ken was ik soldaat geweest. Terug voor
’t eerst naar ons Zonnebeke.
Je vond daar niets dan distels en netels. 
Waar ons huis gestaan had vond ik niets 
terug. Plots vond ik het door een staander 
van de pomp die nog uitstak. Zo wist ik 
waar de fondaties zaten.
Ik naar d’ Eure bij moeder en haar tweede 
man, mijn stiefvader. ’k Zei: “Je zou nog 
beter naar Kongo gaan. Er is daar geen 
levende ziel. ’k Heb nog nooit een wilder 
nest gezien. Waarvan gaan we leven? Bo-
vendien zou je je niet meer herkennen.”
“Je moet me dat niet wijsmaken, ik heb 
daar 54 jaar gewoond.”
’k Zei: “ ’t Is goed, morgen keren we te-
rug. ’k Mag hier nog een maand rond voor 
niets, op conditie dat ik mijn tenue aan-
houd.”
’s Anderendaags gingen we. We moesten 
te voet komen van Hazebroek, dat was
’t dichtste punt waar de trein kon komen. 
Van Ieper naar Zonnebeke was het nog 
een planken straat. Vader herkende zich in 
’t geheel niet. We zijn teruggekeerd naar 
d’ Eure. Hij heeft er niet meer over gespro-
ken tot maart van ’t jaar erop, ’20. Maar 
die en anderen keerden terug. We konden 
het niet meer houden.

Jules Leroy, “Van den Grooten Oorlog”.

OORLOGSBOEKEN
1914-1918
OORLOG ZONDER EINDE 

Over de oorzaken en gevolgen van de Gro-
te Oorlog zal men wel nooit uitgepraat ge-
raken en over de gebeurtenissen zelf nog 
minder. De Eerste Wereldoorlog was dan 
ook een bijzonder complexe oorlog waar 
zoveel belangen, zoveel landen en zoveel 
miljoenen mensenlevens bij betrokken wa-
ren.

Auteur Herman Van de Vijver neemt de le-
zer bij de hand. Hij is al jaren bezig met het 
onderwerp en heeft de kracht van de syn-
these. Hij plaatst data, namen en feiten op 
een rij en vult zo de gaten op in je kennis 
over de Eerste Wereldoorlog. Een overzich-
telijke kroniek van de belangrijkste militaire 
en politieke gebeurtenissen, alsook van de 
erbarmelijke levensomstandigheden van 
de bevolking. Oorlog zonder einde is goed 
geschreven, historisch onderbouwd, uit-
stekend gedocumenteerd met vele foto’s 
en kaarten.

Herman Van de Vijver was producer bij de 
VRT. Hij werd er aanzien als de specialist 
WO I en WO II. In dit boek bundelt hij zijn 
diepgaande kennis voor het grote publiek.

Auteur: Van de Vijver Herman
Uitgever: Davidsfonds
Prijs: € 24,95
ISBN 978 90 5826 9386
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ZAGEN, ZAGEN,
WIEDE WIEDE WAGEN

Nee, een dieronvriendelijke halsband is het niet, 
noch een significante attentie voor moedertjes-
dag. Met dit cadeau zou je gegarandeerd een 
Jambonse karrenvracht nukkig gezaag of nog 
onzaliger uitlatingen te horen krijgen! En geef 
toe, niet ten onrechte. Wie vliegt iemand nu zó 
om de hals?                                                                    
Schaf je - en daarom niet stiekem - het afge-
beelde voorwerp wel aan, maar koester er no-
beler intenties mee. Met dit mobieltje kun je 
positiever te werk gaan, en zal jouw gezaag en 
vrouwliefs commentaar ditmaal, bemoedigend 
je trommelvliezen strelen. 
Dankzij de aparte segmentjes en de in- en uit-
draaibare handvaatjes kan deze handzaag op-
gerold worden en in het bijpassende etui opge-
borgen. Handig toch zo ’n veilige opberging, 
en handig ook zo’n flexibel zaagblad! Na het 
ondergraven van bvb wortels van bomen, kun 
je deze zaag er gemakkelijk onder schuiven en 
vlot zagen om daarna de stam uit te trekken. 
Maar voor je begint, vergewis je ervan of het 
geen beschermde boom is!

Frédéric Douchy uit Krombeke leidt je niet om 
de tuin of de boom: hij leverde zonder aarzelen 
naam en commentaar. Graag beloont Drukkerij 
Schoonaert die kennis met een prijsje!

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Ber-
genstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 
57 of info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar 
getrokken die een prijs ontvangt.

Sparen en 
beleggen

Sparen en beleggen is 
complex. Onze specialisten 
helpen u om uw portefeuille 
op de juiste manier samen 
te stellen.

Bankieren

Hebt u een zichtrekening 
nodig met alles erop en 
eraan? Of volstaat een  
rekening met alleen een 
bankkaart? U beslist.

Lenen

Als u een huis wilt kopen, 
bouwen of verbouwen,  
denkt u daar goed over na. 
Wij zorgen voor een  
verstandig afbetalingsplan. 

Verzekeren

Bescherm wat u lief is.  
Uw huis, uw gezin en uw 
auto bijvoorbeeld. Ontdek 
onze uitgebreide formules 
op www.argenta.be.
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 Kantoor Haverbeke Kristof BVBA

Veurnestraat 48 n 8970 Poperinge

Tel. 057 33 92 08

Kristof.haverbeke@argenta.be
ON 0863821127 n FSMA 62527 cA-cB

Uw appeltje voor de dorst n www.argenta.be

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
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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

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

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

Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !

Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, …

Vanaf zondag 7 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!
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Tabel 3: Aantal inwoners
in de Kasselrij Veurne 1550-1645.

Tabel 5: De bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne 
volgens de gegevens van de domeinen 1688-1794.

Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (16)
16de - begin 19de eeuw

HOOFDSTUK 7: 
HANDEL EN VER-

BRUIK VAN ZUIVEL
Na een ietwat uitvoerige 

bespreking van de verschil-
lende productiewijzen van het diverse zuivel,
i. c. boter en kaas, pogen we in eerste instantie 
een algemeen beeld van het handelsgebeuren 
rond zuivel in de Veurnse regio te schetsen. 
Daarbij moet er eerst en vooral gewezen wor-
den op de mogelijkheden om met het verschei-
dene zuivel aan handel te doen. Ook stellen we 
ons de vraag over welke ‘wegen’ die handel in 
vroegere tijden verliep? Welk materieel stond 
daarvoor ter beschikking van de handelaars 
of individuele verkopers? Wat waren de wet-
telijke bepalingen aangaande de handel in die 
producten? Hoe was de prijsvorming van de 
onderscheiden handelsartikelen en aan welke 
invloeden was die onderhevig? Kunnen we de 
internationale handel in die producten achter-
halen? Dit zijn allemaal vragen die bijdragen 
tot een beeldvorming omtrent het onderwerp, 
alhoewel we er nu al op wijzen dat de bronnen 
hiervoor zeer verscheiden zijn en slechts een 
tipje van de sluier oplichten. 
In tweede instantie ondernemen we een po-
ging om het verbruik van zuivel te achterhalen. 
Is het mogelijk het dagelijks verbruik van zuivel 
van de 16de tot begin 19de eeuw te benade-
ren of niet? Of blijven we zoals veel voorgan-
gers mijlenver van een sluitend antwoord op 
die onderzoeksvraag verwijderd? Is het tenslot-
te mogelijk het ‘voedingspatroon’ van de door-
snee man of vrouw te achterhalen? En kwam 
zuivel erin voor? 

A. Handel in zuivel
1. Infrastructuur van de Kasselrij Veurne
Vooraleer we de handel als activiteit bespreken 
moeten we eerst de toenmalige infrastructuur 
of handels-’wegen’ wat naderbij bekijken. 
Langs die ‘kanalen’ verliep de (groot)handel in 
vroegere tijden. 
 Belangrijkste waterwegen in de Kasselrij Veur-
ne waren de IJzer, de Lovaart, kanaal Duinker-
ke-Veurne-Nieuwpoort, de Bergenvaart en de 
Ieperlee. 
 
a) De IJzer
De IJzer is bevaarbaar over een lengte van 76 
km tussen Roesbrugge en Nieuwpoort. Aan 
zijn monding in de havengeul te Nieuwpoort 
wordt hij door het Iepersas afgesloten. Met het 

bevaarbaar maken van de IJzer werd in het jaar 
1500 begonnen door het oprichten van de sluis 
van Nieuwendamme. De IJzer stond hierdoor 
met de Brugsevaart in verbinding. Tussen 1657 
en 1662 werden opnieuw verbeteringswerken 
aan de IJzer uitgevoerd. De achterhaven van 
Nieuwpoort kreeg er toen ook een nieuwe sluis 
bij. 
 
b) De Ieperlee
Dit kanaal heeft een lengte van 15 km en 
mondt uit in de IJzer ter hoogte van de Knok-
kebrug. 
De Ieperlee stond de eerste maal vermeld in 
een wettelijke oorkonde van de Veurnse Wa-
teringen. Het ging daarbij over een charter van 
gravin Margaretha uit 1205 waarbij machtiging 
werd verleend om dit kanaal te verbreden. 
Met het oog op uitbreiding van hun afzetge-
bied en om de vele voordelen die de verbinding 
met de zee hen zou schenken, besloten de 
Ieperlingen aan dezelfde gravin een verzoek-
schrift te richten om toelating tot het graven 
van een bevaarbare waterweg tussen Ieper en 
de zee te verkrijgen. In 1251 werd op dit ver-
zoek ingegaan en kon er tussen Boezinge en 
de IJzer een kanaal gegraven worden. 
In 1646 werden er andermaal verbredingswer-
ken uitgevoerd.
 

c) Lovaart
De totale lengte van de vaart is 14 km. De be-
doeling van dit kanaal was in de eerste plaats te 
zorgen voor een afwatering van het overtollige 
IJzerwater. Daarom werd aan de oorsprong te 
Fintele een stuw gebouwd. Telkens als de IJzer 
onrustwekkend hoog stond en staat, werden 
en worden de schuiven van Fintele opgehaald 
en het overtollige water langs het kanaal van 
Lo naar Nieuwpoort afgevoerd. 
Het tracé van dit kanaal is sinds zijn bevaarbaar 
maken in 1166 tot heden ongewijzigd geble-
ven. 
De Logracht had in de 13de eeuw onder de 
graaf van Vlaanderen en Namen een breedte 
van twee roeden meegekregen (7,65 m). Dit 
was de normale breedte van de grote water-
wegen in die dagen, terwijl de grootste water-
lopen in de streek maar drie roeden of 11,50 m 
breed waren.
In 1622 werd de Lovaart tussen Veurne en de 
IJzer verder uitgediept.
 
d) Bergenvaart of
de vaart van Veurne op Sint-Winoksbergen
Deze vaart heeft een totale lengte van 23,660 
km. Hij werd in 1293 gegraven en in 1622 ver-
beterd. 
Het zogenaamde Houtem-sas werd in 1622 
door Spanjaarden gebouwd om te beletten dat 
er in oorlogstijd overstromingswater uit Sint-

Kaart met de voornaamste waterwegen in het Vlaanderen van de 17de eeuw.



Winoksbergen in Veurne-Ambacht kon bin-
nendringen.

e) De vaart van Nieuwpoort
over Veurne op Duinkerke
De totale lengte van die vaart is 33 km, waar-
van 18,8 km op het huidige Belgische grond-
gebied. 
Rond 1633 stuurden de steden Duinkerke, 
Veurne en Brugge een verzoekschrift naar de 
Spaanse Koning om de vaart te laten openen 
en ruimen. Krachtens een besluit van 16 au-
gustus 1638 werd hun verzoek ingewilligd. 
Op dat ogenblik was Duinkerke de enige haven 
voor Brugge die toegang tot de zee verstrekte, 
aangezien de haven van Nieuwpoort verzand 
lag. Zodoende was het verkeer tussen Duin-
kerke en Brugge zeer intens. 
 
De hele onderneming vergde grote inspannin-
gen van de drie steden. Alleen al de toelating 
van Filips IV kostte 130.000 gulden. Om uitein-
delijk de nodige valuta te verkrijgen, deed de 
Sociëteit van het Nieuw Gedelf een beroep op 
leningen (renten) en kreeg ze bovendien een 
monopolie op het innen van milegelden op het 
reizigersverkeer en van vategelden op het goe-
derenverkeer tussen Gent en Brugge.
 
Op 1 en 2 maart 1640 organiseerde het Nieuw 
Gedelf voor het eerst de verpachting van 
marktschepen van Adinkerke, Ghyvelde en 
Zuidcoote op Duinkerke en Veurne alsook een 
ordinaire marktschip van de parochies gelegen 
tussen Brugge en Nieuwpoort. De zaken draai-
den zo goed dat er één jaar later op 20 de-
cember 1641 twee bargen werden bijgebouwd 
voor het traject Brugge-Nieuwpoort en twee 
andere voor het traject Nieuwpoort-Veurne-
Duinkerke.
Lang bleef het succes niet duren want 17 jaar 
later, toen Duinkerke in handen van de Fransen 
viel, verloor deze waterweg grotendeels zijn 
betekenis. 

2. De verschillende kwaliteiten van
zuivel en hun handelspotentieel
In dit deel zetten we nog eens de verschillende 
soorten zuivel op een rij en gaan we hun mo-
gelijkheid tot handel na.
 
a) Boter
Zoals we reeds eerder vermeldden, kwamen 
er van de 16de tot begin 19de eeuw drie ver-
schillende types boter voor: verse, gezouten en 
gesmolten boter. Wegens de beperkte houd-
baarheid van de verse boter, gaan we ervan uit 
dat dit type enkel voor eigen verbruik en de 
lokale markt werd bereid. Het is evenwel niet 
mogelijk om daarvoor een bewijs in de bron-
nen te vinden. 
Veel meer geschikt voor de handel was ge-
zouten boter, deze soort kon langer bewaren 
en zodoende mits een goede verpakking over 
grote afstanden vervoerd worden. Daarmee 

bedoelen we de cupen boter of de potten bo-
ter. Voor vervoer over zee gebeurde dit door 
middel van tonnen. 
 
Gesmolten boter troffen we nergens in de 
bronnen aan, bijgevolg kunnen we niets over 
het verpakkingsmateriaal zeggen. Waarschijn-
lijk verliep het transport van dit type met be-
hulp van tonnen.
 
b) Kaas
Ook over kaas hebben we in het vorige hoofd-
stuk al een aantal belangrijke zaken met be-
trekking tot de mogelijkheid van handel aan-
gebracht. De drie belangrijkste categorieën die 
we onderscheidden, waren: de niet-geperste 
kaas, de geperste kaas en de geperste-gekook-
te kaas.
De niet-geperste kaas onderscheidde zich van 
de andere door het seizoen van productie en 
door zijn beperkte houdbaarheid van gemid-
deld zo’n 6 maanden. Daarenboven moest dit 
type kaas vlug geconsumeerd worden eens hij 
rijp was. Daarbij kwam nog dat wegens het 
specifieke vervaardigingsprocédé er geen ‘gro-
te’ volumes aan kaas konden bereikt worden 
(wat zeer interessant was voor het transport 
op lange afstand!) omdat hij kon invallen of te 
broos was om in grote hoeveelheden vervoerd 
te worden. Om al die redenen kon men dit 
type kaas maar in de eigen regio verkopen en 
was het praktisch onmogelijk om aan lange af-
standshandel te doen. Volgend citaat vat nog-
maals onze redenering samen: Mais quels que 
soient les soins qu’on prenne dans la préparati-
on des fromages de cet ordre, ils se concervent 
rarement plus d’une année; leur consistance 
plus ou moins molle, la nécessité de les laisser 
égoutter spontanément, ne permettent point 
qu’on les réunisse en grosses masses et qu’on 
les transporte au loin: aussi les prépare-t-on les 

ans et sont-ils consommés à peu de distance 
des endroits où ils sont préparés.
 
Geperste kaas van zijn kant, kon wel over 
grotere afstanden vervoerd worden wegens 
het bezit van een beschermende harde korst. 
Daarbij kwam nog dat dit type kaas heel het 
jaar door kon geproduceerd worden. Het is dan 
ook daarom dat juist deze soort zo geschikt 
was voor handel over langere afstand. 
In de rekeningen van de Kasselrij Veurne vin-
den we dat dergelijke kazen in manden werden 
verpakt om vervoerd te worden. 
Als laatste hadden we de geperste-gekookte 
kaas die uiterst geschikt voor handel op lange 
afstand was. Dergelijke types zoals de Parme-
zaanse of Emmenthaler kwamen evenwel niet 
in de Veurnse regio voor. Toch wijzen we op het 
handelspotentieel van deze soort: Les fromages 
de cette dernière classe sont précisément ceux 
qui, par leur préparation, sont les propres à se 
conserver en grosses masses, à circuler dans le 
commerce, et à devenir, par conséquent, d’un 
transport plus facile; tel est le fromage de Gru-
yères, tel est le fromage de Chester, tel est le 
fromage de Parmesan .
 
Na dit kort overzicht is het duidelijk welke ty-
pes zuivel in aanmerking kwamen voor handel, 
zij dat we ons vooral op de langeafstandshan-
del concentreren. Het lijkt daarom ook evident 
waarom juist de andere types zuivel niet in de 
bronnen voorkwamen, want ze lieten wegens 
het lokale verbruik geen sporen na. 

Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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Een Fries schip met geslachte kalveren en vaten boter in het begin van de 20ste eeuw.
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in ’T ROZENHOF

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

Het mooie weer komt eraan,
ons terras is er helemaal klaar voor!

Noteer alvast de data voor
onze barbecues à volonté in je agenda:
zondagavonden 17, 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus 

Kijk op www.rozenhof-proven.be of Facebook

ST-ANTONIUS
MET HET VARKEN
Antoon Vanquaethem, afkomstig uit Alverin-
gem, was gekend als “Toontje puntje” omdat 
hij een grote verzamelaar was van Artispunten 
en postzegels.
Antoon, gepensioneerde leraar, is een grote 
verzamelaar van alles dat met de heilige Anto-
nius de Abt te maken heeft.
Hij schreef ons het volgende: “Ik bezit reeds 
veel documentatie over West-Vlaanderen (ook 
over de Krempekapel in Roesbrugge en Vande-
voordes kapel in Haringe) maar van “Over de 
schreve” daar zijn er ook veel kerken waar een 
beeld of schilderij of glasraam van Antonius 
Abt met het varken te vinden. Daar heb ik nog 
weinig van. Mochten er dus mensen zijn die in 
een van die kerken een beeld, schilderij of glas-
raam van Antonius Abt met het varken weten 
zijn, zou ik vragen of ze er een foto van willen 
nemen en het doormailen naar mij. Zo kan ik 
mijn verzameling aanvullen. In ieder geval van 
harte dank!”
antoon.vanquaethem@skynet.be

MEN ZEGT DAT …
‘t Westhoeks te niet zal gaan:
‘t en zal!
dat ‘t Verkaveningsvlaams
zal boven slaan:
‘t en zal!

Om al het mooie van onze streektaal
onder de terechte aandacht te brengen,  
om dit te activeren en te conserveren
richtte Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe                                                                                                 
onlangs de “Academie Bachtn de Kuupe” op                                                                                                                     
die onder andere tot nobel doel heeft
geregeld een “cahiertje” te publiceren met
allerlei typische woorden en zegswijzen
die zo uit de volksmond geplukt zijn, zoals:
- Oate vult de scheure en de moate
 moa briengt de boeër op stroate.                                                                                                                                   
- “’t Gemak goat vor eeëre” zei de boerinne                                                                                                                    
 en reeëd op neur zwien noa de messe.                                                                                                                                   
- Ze schrieven doaë mi e fersjette.                                                                                                                         
- Iedel beuzen moaken dulle zinnen.                                                                                                                                  
- Dooëdgoan is nieëten,
 woare ’t nie van d’ achtersmoake.
      * * * 
Smakt het nog ’n trog voe nog?                                                                                                                                    
’t Cahiertje is te kriegen voer € 8,
winnig geld voe vele plezieë!
Info bij Herman Keirsebilck 0476 71 19 57.

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!

KORTING STOCKWAGENS

BMW 116 d

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskaarten

Drukkerij SCHOONAERT

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

Drukkerij SCHOONAERT
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’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36
www.zeugekot.be

De Suikeruiltjes
Webwinkel voor doopsuiker en attenties.

www.desuikeruiltjes.com
info@desuikeruiltjes.be

057 36 67 68 - 0472 56 43 09

Een geboorte is uniek zo ook uw doopsuiker, 
daarbij helpen wij u graag bij het verzorgen van 

uw doopsuiker. Volledig of gedeeltelijk afgewerkt
maar ook zelfvullers kunnen bij ons terecht.

ABELE

n Kermiswandeling: “What’s in a name?”
 Zaterdag 21 mei om 13.30 uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw
‘t Pensionaat op de zaterdag na Sinksen een 
wandeling in en rond Abele. Dit keer letten we 
op de naamgeving: ‘t Paddekot, de Luttertap, 
de Vijfgemeten, de Helleketel, de Verbrande 
Hofstee... Ons dorp heeft typische en tegelijk 
speciale namen. Onderweg krijg je een woord-
je uitleg en wordt er halt gehouden. Start aan 
Het Pensionaat om 13.30 uur. Afstand 6 km. 
Gedeeltelijk onverharde wegen. Deelname is 
gratis maar inschrijven is verplicht via 057 33 
22 08 of vzw. pensionaat@skynet.be.

BEVEREN-KALSIJDE

n Kalsijde Kermis
 Zaterdag 25 juni om 16 uur
De kermis vindt plaats in de prachtige oude 
brouwerij Feys, ingang langs de Kapelledreef. 
We richten dit reeds 3 jaar in samen met enkele 
buurtbewoners en is voor iedereen toeganke-
lijk.
We starten om 16 uur met een huifkartocht  in 
de streek met gids (± 90 min.). Prijs: volwasse-
nen € 2 - kinderen € 1.
Vanaf 18 uur is er barbecue. Prijs: volwassenen 
€ 16 - kinderen € 10. Kaarten in voorverkoop 
tot 20 juni bij: Ryon Eliane (0473 76 77 98), 
Verstraete Ronald (0475 89 88 16), Meeuw 
Linda (0479 27 76 63), Cremmery Peter (057 
30 06 37) en Logie Kristel (0494 11 60 87 - 
kristel@feysbook.be).

HARINGE

n 3 weken kermis
Straks wordt in Haringe opnieuw gekermist. 
Drie weken lang zelfs en de kermisaffiche biedt 
een brede waaier aan activiteiten. 
Zoals elk jaar wordt ook deze keer de ereprijs 
Leon Rosselle op kermiszondag 12 juni het 
klapstuk van de dorpskermis. Haringe wil zijn 
reputatie als wielerdorp opnieuw alle eer aan-
doen en daarom lopen voorzitter Leo Rosselle 
en de mensen van Haringe Sportief nu al enke-
le weken alle koersen van de provincie af in de 
hoop zoveel mogelijk juniores voor hun Ereprijs 
Leon Rosselle naar Haringe te lokken. 
Maar Haringe kermis heeft nog heel wat meer 
te bieden. De feestelijkheden starten al op vrij-
dag 27 mei om 20 uur met een onvervalst ker-
misbal in ‘t Smokkelhof. En tijdens het week-
end van 4 en 5 juni worden daar ook côte à l’os 
en ribben geserveerd. Aanschuiven kan voor
€ 25 per persoon, en in die prijs is een halve 
fles wijn inbegrepen. Inschrijven voor dat festijn 
kan op 0476 45 99 77. Op 10 juni is er in café 
Sint-Joseph een koningsschap en prijssmijting 
bij de Sint-Josephpikkers. Ook nieuwe leden 
zijn op die avond meer dan welkom.   
Het eigenlijke kermisweekend start op zater-
dag 11 juni om 14 uur met een minivoetbaltor-
nooi op het voetbalveld bij het dorpshuis. Dat 
tornooi leverde in het verleden al heel wat stof 
voor straffe sportverhalen, en het ziet er naar 
uit dat het ook deze keer de moeite wordt. 
Ploegen die erbij willen zijn nemen best zo 
snel mogelijk contact op met Piet Vanwilder-
meersch op 0479 94 62 23. ’s Avonds organi-
seert het feestcomité vanaf 20 uur een hespen-
festijn in De Levaard. Kaarten daarvoor kosten 

€ 14 en zijn te koop in de Haringse cafés of 
bij de leden van het feestcomité. Op zondag 
12 juni is er dan niet alleen de junioreskoers, 
maar bovendien worden in de ochtendmis op 
9.45 uur ook de eerste communicantjes van 
het dorp gevierd. Op donderdagavond is er 
een kermiskaarting in Sint-Joseph en op zater-
dag 18 juni start de kermis op d’Heybeke met 
vanaf 19 uur ‘du vin, du pain en du boursin’, 
een sfeervolle Franse avond met veel eten, 
evenveel drinken en echte Franse ambiance. 
Wie daarvan wil meegenieten schrijft wel best 
vooraf in op 057 30 00 80. En ook op zondag 
wordt er daar vanaf de middag op zijn Frans 
kermis gevierd. En op maandagavond 22 juni 
wordt Haringe-kermis vanaf 18 uur afgesloten 
met een kaarting in d’Heybeke.

n Open tuin - Landelijke Gilden
 Zaterdag 25 en zondag 26 juni
 van 10 tot 19 uur
De romantische verzameltuin van Luc en Frieda 
Neuville-Buseyne in de Haringestraat 54 is te 
bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 juni 
telkens van 10 tot 19 uur. Toegang: € 3.
Zes jaar geleden zijn ze gestart met de aan-
leg van hun tuin van ongeveer 50 are groot. 
Landschaps- en tuinarchitectenbureau ‘Studio 
Basta’ van Kortrijk heeft voor hen de indeling 
van de tuin getekend en Luc en Frieda hebben 
zelf de planten, bomen en struiken gekozen en 
geplant. We vinden o.a. borders met vele vaste 
planten, rozen, grassen, hydrangea’s, dahlia’s, 
fuchia’s, hosta’s en cardoenplanten. Er zijn 
twee muren en een wandelpad met klimrozen 
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Coiffure

dames • heren
kinderen

zonnebank

10 + 1 GRATIS

open van
dinsdag t.e.m. zaterdag

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

nanCy

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos

Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ

Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2

8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75

Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be

en clematissen, een oprijlaan met verschillende 
heesters en bomen, o.a. hymalaya berk, moe-
raseik, plataan, Japanse notenboom, treursier-
peer, lijsterbes, esdoorn, enz … 
Er is een grote visvijver met terras, een moes-
tuin met aansluitend een boomgaard en hier 
en daar klein fruit. De knotwilgen en hagen 
zorgen voor een schuilplaats voor de talrijke vo-
gels. De houtkant met bessen en vele bloemen 
met zaden voorzien voedsel tijdens het ganse 
jaar voor vogels, vlinders en bijen. Met hier 
en daar een zonnig terras of bank kunnen we 
even poseren met een tros druiven uit de serre 
en verder genieten van deze kleurrijke tuin.

KROMBEKE 

n Gezinsbond Krombeke
 9de Kermismaaltijd
 Zondag 19 juni vanaf 11.30 uur
Gezinsbond Krombeke organiseert op zondag 
19 juni vanaf 11.30 uur voor de 9de maal hun 
kermismaaltijd in zaal Witsoone, Bankelinde-
weg te Krombeke.
Er is keuze tussen vol-au-vent of stoofvlees met 
frietjes, voor de kinderen frikandel met frietjes. 
Prijs: volwassenen € 14 en kinderen € 7.
Inschrijven kan tot vrijdag 9 juni met vermel-
ding keuze. Enkel geldig na voorafgaande 
betaling op reknr. BE37 8804 5648 0128 of 
contante betaling bij Marjan Nouwynck, Ban-
kelindeweg 3 te Krombeke, 057 40 16 82 of 
via gezinsbondkrombeke@gmail.com.

POPERINGE

n Vakantie in mijn straat met Pasar,
 KWB en Beweging.net Poperinge
 Vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 mei
Van vrijdag 20 mei tot en met zondagnamiddag 
22 mei kamperen Pasar, KWB en Beweging.net 
Poperinge terug in eigen gemeente. Dit jaar 
strijken we neer in Watou. De Bollaard in de 
Winnezeelestraat doet dienst als camping. 
Het hele weekend krijgt een Spaans tintje: 
“Camping Olé”. Op het programma staat on-
der andere een bezoek aan Wijngaard Six, een 
Spaanse kermis, een wandeling in Watou en 
natuurlijk een kampvuur.
Deelnemen kost € 40 per persoon (€ 20 voor 
kinderen). Ook voor je tent, caravan of motor-
home tel je een klein bedrag neer: € 15 (€ 10 
voor leden Pasar, beweging.net en KWB). Mo-
gelijkheid tot huren van een caravan.
Info en inschrijvingen (0475 89 73 80 -
geert.vandenbussche@telenet.be).
Wil je eens proeven van de campingsfeer als 
niet-kampeerder? Dan kan je zaterdagavond 
aansluiten voor lekkere paëlla voor € 20 per 
persoon, (€ 15 voor kinderen).
Met de steun van Stad Poperinge, Decuyper nv 
en Lotto.

PROVEN

n 11de Brocante- en rommelmarkt
 Zondag 12 juni vanaf 6 uur
Op zondag 12 juni is er voor de 11de keer jaar-
lijkse rommelmarkt.
Standhouders kunnen hun waar verkopen op 
het Provenplein, Obterrestraat, Alexisplein en 
het einde van de Terenburgseweg (1ste maal) 

en dit van 6 tot 18 uur. Het volledige parcours 
is verkeers- en parkeervrij.
De plaatsen worden gratis aangeduid en iedere  
standhouder krijgt gratis een kop koffie. Ver-
koop van voedingswaren en drank is niet toe-
gelaten zonder toelating van de organisatie.
Meer info: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34.

ROESBRUGGE
	
n OKRA Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Vrijdag 13 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 20 mei om 14.00 u.: Kaarting & 

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

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 27 mei: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 2 juni om 14.00 u.: Crea
- Vrijdag 10 juni: Petanque in OC Karel de 

Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Maandag 13 juni om 14.00 u.: Kermiskaarting 

in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 17 juni om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 juni: Petanque - inhaalbeurt in OC 

Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 april om 14.00 u.: Kaarting & 

gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis

n KVLV Roesbrugge-Haringe
 Activiteiten:
- Donderdag 26 mei: initiatie yoga bij Isabelle 

Rappelet, Provenplein 40A te Proven
- Zondag 19 juni: met KVLV nemen we deel 

aan de Open tuinendag gecombineerd met 

EVENEMENTENKALENDER
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gezinsfiets- of wandeltocht ingericht door 
Tuin-hier Poperinge. We starten aan OC Karel 
de Blauwer om 14 uur. Voor info zie artikel 
van Tuin-hier.

n Velt Westland
 Kruidenwandeling langs de IJzer
 Zondag 22 mei om 9.30 uur
Onder leiding van herboriste Rita Gesquière 
gaan we op zoek naar bloemen, planten, bo-
men en struiken. Je krijgt heel veel informatie 
over het culinaire, huishoudelijke, cosmetische 
en medicinale gebruik van wilde kruiden. Er 
worden verhalen verteld over de folklore van 
de planten en misschien kunnen we zelfs iets 
plukken om te proeven. We wandelen op een 
rustig tempo. Daardoor is deze wandeling voor 
iedereen geschikt, en kan je rustig genieten of 
foto’s nemen. Kinderen zijn zeker ook welkom.
Gemakkelijke wandelschoenen en eventueel 
regenkledij of paraplu kunnen van pas komen. 
De kruidenwandeling duurt tot 11.30 uur.
Afspraak om 9.30 uur aan de IJzerkaai ter 
hoogte van Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 
1, 8972 Roesbrugge. 
Deelname: € 1 voor Velt-leden, niet-leden be-
talen € 2. 
Inschrijven bij Ivo Vandenbroucke, 057 30 09 24
- olievolie@hotmail.com. 
Organisatie: Velt Westland.

n Tuin-hier Poperinge
 Open tuinendag
 Zondag 19 juni vanaf 13 uur
Tuinhier Poperinge organiseert een open tui-
nendag op zondag 19 juni. Drie mooie privétui-
nen, in de regio Roesbrugge-Haringe, worden 
op die dag opengesteld voor het ruime publiek. 
Starten kan bij Patrick en Hilde in de Bergen-
straat 7 te Roesbrugge tussen 13 en 16 uur. De 
tuin van Luc en Frieda en van Johan en Linda 
is gelegen in Haringe. De drie locaties zijn ge-
goten in een uitgestippelde wandel- (7 km) of 
fietstocht (20 km).
Toegang: € 5 (drankje van € 1,50 inbegrepen) - 
kinderen (-12 jaar) gratis.

Meer info www.tuinhier-poperinge.be of eddy.
lobeau@telenet.be.

n Welkom in de klas
 Maandag 13 juni vanaf 18.30 uur
Je zoekt een school voor je kindje? We willen je 
daar graag bij begeleiden. Graag nodigen we 
je uit om een kijkje te nemen op VBS De Kre-
kel te Roesbrugge op maandag 13 juni vanaf 
18.30 uur tot ongeveer 20 uur. We zetten de 
klasdeuren van het peuterklasje en van het eer-
ste leerjaar open. De juffen zullen je uitgebreid 
vertellen hoe ze aan de slag gaan, welke mate-
rialen ze daarbij gebruiken en hoe een dagin-
deling eruit ziet. Er wordt ook getoond welke 
accenten we op school willen leggen bij de to-
tale ontwikkeling van je kind. 
Bij onze school is er ook voorschoolse en na-
schoolse opvang voorzien. 
Indien mogelijk vragen wij u om vooraf te ver-
wittigen (vbsdekrekel@kbrp.be - 057 30 06 26).
Wil je een bezoekje brengen aan de Krekel, dan 
kan dit ook op een voor jullie passend tijdstip. 
Wij ontvangen je heel graag!

n Heerlijke smultocht langs de IJzer
 Zondag 26 juni
Op zondag 26 juni pakken de Landelijke Gilden 
en de KVLV-afdelingen van Roesbrugge-Harin-
ge, Beveren-IJzer en Stavele al voor de veertien-
de keer met hun overheerlijke IJzersmultocht 
uit. De fietstocht leidt de deelnemers voorbij 
de mooiste plekjes in de IJzervallei met deze 
keer een flinke lus over de Schreve en de pot 
schaft onderweg het beste van bij ons. Want 
wie deelneemt kan niet alleen langs duidelijk 
bewegwijzerde wegen door een prachtig land-
schap fietsen, maar wordt bovendien op vijf 
verschillende stopplaatsen verwend met aperi-
tief, soep, een hoofdmaaltijd, een ijsje en koffie 
met gebak. En onderweg is ook kinderanimatie 
voorzien.  
Starten voor dit toeristisch en sportief smulfes-
tijn kan tussen 10.30 en 12.30 uur op de hoeve 
van de familie Kris Desmyttere-Calis, Blokstraat 
19 te Proven en daar wordt ’s avonds ook ge-
stopt. Het fietstraject is in totaal zo’n 35 kilo-
meter lang en wie fietsen te lastig vindt kan de 
route ook met de auto rijden. Deelnemen kost 
€ 20 voor volwassenen en € 12 voor kinderen 
tot 12 jaar. Wie erbij wil zijn schrijft best voor 
23 juni in. Wie later inschrijft, betaalt € 5 ex-
tra en wie wacht tot de dag van de smultocht 
zelf komt echt te laat. Inschrijven kan  door 
overschrijving van het verschuldigde bedrag op 
rekening IBAN BE57 7380 0838 2135 met ver-
melding van naam en het aantal personen. Ter 
plekke een fiets huren kan ook, maar dan moet 
daarvoor vooraf gereserveerd worden op 0491 
74 96 95. Meer info bij Willy Neuville op 0475 
23 00 63 of op 0491 74 96 95. De organisato-
ren hebben alvast mooi weer besteld. 

n Gezinsbond Roesbrugge -
 Haringe - Beveren
 Knuffelturnen
In deze reeks van 3 lesjes wordt op een plezie-
rige manier aan bewegingsopvoeding gedaan. 
Via speelse ontspannings- en behendigheids-
oefeningen krijgen de peuters en kleuters (tot 
4,5 jaar) samen met de (groot)ouders de kans 
om samen te bewegen. Het samen bewegen, 
voelen, genieten en ontspannen staan centraal 
in deze sessies.
We laten dit doorgaan op zondagmorgen 29 
mei, 5 en 12 juni telkens van 10 tot 11 uur in 
OC Karel de Blauwer. Prijs: € 15. 

STAVELE

n Kotjesvolk en Anne Provoost slaan
 ‘Op de vlucht’
 Zondag 12 juni om 15 uur
De muziekgroep Kotjesvolk en schrijfster Anne 
Provoost brengen op zondag 12 juni de mu-
zikale vertelling ‘Op de vlucht’ in de kerk van 
Stavele. Het concert is het startschot van het 
project ‘Vreemde Vogels - Veilig Nest’.
Op 27 juni 1915 organiseerde het Korps van 
de Zouaven in Stavele een groot feest met veel 
muziek en theater. De hele état-major van het 
regiment maar ook van de Belgische en Engelse 
korpsen woonden samen met honderden toe-
schouwers het spektakel bij. Ruim honderd jaar 
later slaan schrijfster Anne Provoost en de mu-
ziekgroep Kotjesvolk de handen in elkaar voor 
het project ‘Op de vlucht’, een muzikale vertel-
ling over de Eerste Wereldoorlog en het lot van 
de vluchtelingen in het IJzerdorp Stavele.
Anna Vandewalle, de grootmoeder van schrijf-
ster Anne Provoost, was als kind getuige van 
de eerste gastaanval in april 1915. Haar ouders 
sloegen met negen kinderen op de vlucht en 
vonden een “veilig nest” op de boerderij van 
nonkel Jules (Baes) en tantje Cietje in Stavele. 
Een tijdje later werd Anna, samen met haar 
kleine zusjes, op de trein naar een schoolkolo-
nie in Parijs gezet. Het boerenmeisje dacht dat 
ze een paar weken in de lichtstad zou verblij-
ven. Maar de oorlog duurde veel langer dan 
verwacht…
Samen met de Westhoekse muziekgroep Kot-
jesvolk maakt Anne Provoost een evocatie van 
het vluchtelingendorp Stavele. Kotjesvolk - zo 
noemden de West-Vlamingen de vluchtelingen 
die tijdens de Groote Oorlog in barakjes een 
onderkomen zochten - speelt een uitgebreid 
repertoire van liederen over de oorlog in ’t alge-
meen en de Eerste Wereldoorlog in het bijzon-
der. Met hun muzikale vertellingen over vroe-
ger en nu leggen Dries Chaerle, Kurt Grillet, 
Trui en Wim Chielens de vinger op de wonde.

Open 
tuinendag 
in Roesbrugge-Haringe
zondag 19 juni 2016
start in Bergenstraat 7 tussen 13 en 16 uur
fietstocht (20 km) of wandeltocht (7 km)
naar drie prachtige tuinen  

organisatie & info:
www.tuinhier-poperinge.be

OpenTuinendag_flyer_140x210.indd   1 5/04/16   16:28



3 VERSO

885

TITUS DEJONGHE 
ONTVANGT HET 
HIB-LABEL

Meer dan ooit zijn consumenten op zoek naar 
originele en kwalitatieve producten. Toch heb-
ben ambachtelijke ondernemers het vaak 
moeilijk om hun producten te onderscheiden 
van de industriële. Unizo reikt daarom het la-
bel “Handmade in Belgium” of kortweg HIB 
uit. Om dit label te kunnen ontvangen moeten 
ondernemers voldoen aan strikte criteria. Het 
is een jury van ondernemers en experten die 
bepalen wie dit label werkelijk verdient. Titus 
Dejonghe mag zich ook één van de Handma-
de-in-Belgium-mensen noemen.
Timmerwerken De Balans ontving op 7 april 
om 20 uur met trots het HIB-label en mag zich 
HIB-ambassadeur noemen.
Vakmanschap en creativiteit zijn kernwaarden 
bij de projecten van De Balans timmerwer-
ken. Bij De Balans zijn ze ervan overtuigd dat 
de combinatie passie voor hout en liefde voor 
de ambacht, de perfecte combinatie is om alle 
projecten tot een goed einde te brengen. Daar-
naast staat ook de klant centraal. Meubelen 
en interieurs worden volledig naar wens van 
de klant ontworpen en gecreëerd. Met andere 
woorden Titus Dejonghe en zijn team zorgen 
voor balans in uw interieur.
Naast het atelier bevindt zich ook een winkel 
waar je het werk van Titus en zijn team zoals 
woonkamer- en bureelmeubilair kan bezichti-
gen. Evenzo kan je er terecht voor decoratie-
artikelen en interieurideetjes.
Wie in aanmerking wil komen voor het label, 
wordt bepaald door strikte criteria. De ambach-
telijke ondernemer moet zijn beroep in hoofd-
beroep uitoefenen, hij of zij mag maximum 
20 werknemers in dienst hebben, het product 
moet minstens 50% ‘handmade’ zijn, het pro-
duct heeft een zekere nutsfunctie, is uniek in 
zijn soort en een substantieel onderdeel van je 
assortiment is handgemaakt.

Meer informatie over het HIB-label op
www.handmadeinbelgium.com.

Een advocaat, beter vroeg dan laat!
 Uw recht, al 20 jaar ons vak!

 echtscheidingen, handelsrecht, contracten, verkeersrecht
Steeds vrijblijvend advies

Advocatenkantoor
Joachim Vanspeybrouck

Kallebeekweg 1 - 8691 Beveren aan de IJzer - Tel 057 301 600
advocaat.vanspeybrouck@telenet.be

www.advocaatvanspeybrouck.be

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT

ZONDAGMORGENCONCERTEN 2016

ZONDAG 5 JUNI - 11 uur
David Poskin, cello
Luc Devos, piano

ZONDAG 19 JUNI - 11 uur
TRIO KUGONI

Kurt Bertels, saxofoon  
Nicolas Dupont, viool 

Bert Koch, piano

ZONDAG 10 JULI - 11 uur
KLARINETTRIO

Hannelore Vermeir, klarinet  
Jolien Deley, cello 

Mirek Coutigny, piano

ZOMERSE ORGELCONCERTEN 2016

ZATERDAG 11 JUNI - 16 uur
Haringe

Ton Koopman (NL)

VRIJDAG 24 JUNI - 20 uur
Stavele

Bart Naessens, orgel
Amaryllis Dieltiens, sopraan 

VRIJDAG 15 JULI - 20 uur
Haringe

Johan Huys (B)

VRIJDAG 29 JULI - 20 uur
Haringe

Sietze De Vries (NL)

MAANDAG 15 AUGUSTUS - 18 uur
Haringe

Mithra Van Eenhooge (B) 
Het Iepers Kamerkoor

o.l.v. Dirk Coutigny

VRIJDAG 26 AUGUSTUS - 20 uur
Haringe

Lorenzo Ghielmi (IT)

INFO: WWW.ORGELCONCERTEN.BE
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN APRIL 2016

KAARTING - 1 APRIL
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - won 3 partijen:
Decaesteker Wilfried (366 pt.)

wonnen 0 partijen:
Pater Van Acker (74 pt.), Ryon Gerard (125 pt.), 
Goussey Margriet (117 pt.), Deblonde Agnes (168 
pt.), Depyper Anna (178 pt.)

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 7 part./1025 pt.
2. Demuynck Eugène 7 part./840 pt.
3. Vandermarliere Ignace 6 part./820 pt.
4. Vereype Gratienne 6 part./694 pt.
5. Vanstechelman Georgette 6 part./651 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Timperman Lucienne 12 pt.
2. Boury Alice 11 pt.
3. Decaesteker Maria 9 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse 8 pt.

KAARTING - 15 APRIL
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Decaesteker Wilfried (321 pt.), Ryon Gerard (232 
pt.), Vandewalle Frans (257 pt.)

wonnen 0 partijen:
Ceenaeme Maria (119 pt.), Vandermarliere Ignace 
(145 pt.), Soulliaert Michel (166 pt.)

Klassement:
1. Decaesteker Wilfried 10 part./1356 pt.
2. Demuynck Eugène 9 part./1013 pt.
3. Vandewalle Frans 8 part./1046 pt.
4. Vanhoucke Willy 8 part./901 pt.
5. Vereype Gratienne 8 part./872 pt.

KAARTING - 26 APRIL
OC Karel de Blauwer
20 deelnemers - wonnen 3 partijen:
Demuynck Eugène (300 pt.), Vandecasserie Paula 
(268 pt.)

wonnen 0 partijen:
Ryon Eliane (152 pt.), Vandermarliere Ignace (190 
pt.)

GEZELSCHAPSSPELEN
1. Timperman Lucienne 14 pt.
2. Boury Alice 12 pt.
3. Decaesteker Maria 7 pt.
4. Vercoutter Marie-Thérèse 7 pt.

Klassement:
1. Timperman Lucienne 46 pt.
2. Decaesteker Maria 32 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse 31 pt.
4. Boury Alice 21 pt.

PETANQUE - 8 APRIL
39 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Bossaert Raf, Butaye Willy, Decrock Anna, Soetaert 
Frans, Vandecasserie Paula, Vandenbroucke Irène, 
Vandendriessche Alain, Vandeputte Frans, Vande-
putte Marie-Ghislaine, Vanderhaeghe Guido, Van-
stechelman Georgette, Timperville Fernand en Thoris 
Maria 

PETANQUE - 22 APRIL
37 deelnemers - Wonnen 3 partijen:
Butaye Willy, Decaesteker Wilfried, Delanote Gery, 
Demuynck Eugène, Dessein Johan, Gunst Frieda, 
Huyghe Geert, Van Acker Jozef en Vercoutter Marie-
Thérèse

Klassement na 24 matchen:
1. Soetaert Frans 18 part./294 pt.
2. Butaye Willy 18 part./285 pt.
3. Huyghe Geert 17 part./267 pt.
4. Neyrinck Aimé 17 part./264 pt.
5. Demuynck Eugène 16 part./275 pt.
6. Van Acker Jozef 16 part./274 pt.
7. Decaesteker Wilfried 16 part./239 pt.
8. Dessein Johan 15 part./235 pt.
9. Bossaert Raf 14 part./270 pt.
10. Benauwt Roger 14 part./244 pt.

GEZOCHT
Kent iemand deze hoeve? Deze zou ge-
staan hebben ergens in Stavele (fotokaart 
ca. 1906) .

Robert Toussaint
Tel. 057 36 76 92 - Gsm 0478 91 69 00

SPAANSE GRIEP
Christiaan Geerardyn uit Wijnegem, trouwe 
lezer van De IJzerbode, stuurde ons een copie 
van het bidprentje van zijn oom.
Wij lezen op het bidprentje van E.H. Robertus 
Coucke, geboren te Beveren (Roeselare) op 21 
juni 1895. Leerling aan het Groot Seminarie 
te Brugge, was vrijwillig ziekendienaar in het 
Krijgshospitaal te Sint-Michiels. Na amper 8 
dagen ziekenverzorger kwam hij ziek en over-
leed tengevolge van de Spaanse griep op 25 
november 1918.
E.H. Robertus Coucke was de schoonbroer en 
broer van Gaston Geerardyn-Coucke.

Lieve Lagache | Douvieweg 85 | 8978 WATOU | 0474 665 886 | www.misento.be

gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels
ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

AL BRUINEND BEN JE BESCHERMD!

Ontdek ons gamma ZONNEPRODUCTEN
die zorgen voor een snellere, intensievere en langdurige bruining.
Je huid wordt beschermd tegen huidkanker, huidveroudering en verbranding!

Er bestaat ook een zonnecrème voor mensen met pigmentvlekken waarmee
een mooie bruining verzekerd is en de pigmentvlekken verminderen.
Zo hoef je de zon niet te mijden.
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?

Hoeë zeggen me wieder dat?  
1. een haarspit = botkrune
2. een  mooi meisje = e snel moksje
3. een wandelstok = koane(stok)
4. een blaar = blene
5. een boordsteen = bordeure
6. een open wonde = gabbe         
7. een onderjurk = komminaizong
8. een pikhouweel = pioche
9. een stuk soepvlees = stik boelie
10. een lor = slunse
11. een ratjetoe = hutsepot
12. een hevel = sifong
13. de bakkebaarden = favriens
14. de lenden = leen   
15. een lapjeskat = cypersche katte
16. een goederentrein = marchandise
17. de enkels = knoeëzels
18. stotteren = stoameren      
19. knipogen = en oogsje flikken
20. bukken = stupen    

Wiene dan d’ antwooërden opbrochten:  
20 p.: Keirsebilck H.
19 p.: Denecker St., Dewaele A. en Steverlynck M.
18 p.: Igodt L. en Vandenbosch R.
18 p.: Becuwe C., Becuwe M. en Verbaere O. 

En me vlieëgen d’ er were op.                                                                                                                                      
A. Oj ’t wit, leg het e kir uut  
1. vernesteld zien mi d’ en(d)s
2. ’t op ze buuk meugen schrieven
3. stoan woa dat ’n bustel stoat     
4. d’ er e poanen broek an verdieënen
5. e stok in ze rik hen
6. an de broamers bluven hangen       
7. ’t gat schooëne zieën  
8. in d’ oede veure krupen           
9. mi ze stoeël in d’ asschen zitten
10. mi ze kop spelen 
B. In ’t A.N. hen de vinten:  
1. gin kelebeier, maar een …
2. gin illetriekebintje, maar een …
3. gin liefboai, maar een …
4. ogevleggers, maar …
5. kneukels, maar …
C. ’t Vrovook hed in ’t A.N.:  
1. gin sildersoe, maar …
2. gin javel, maar …
3. gin kobbejoager, maar een …
4. gin globbe, maar een …
5. gin komminaizong, maar een … 

Wim Sohier

KLEUTERS OP BEZOEK
BIJ DE BRANDWEER

Alle kleuters van VBS “De Krekel” uit Roesbrugge trokken samen naar het brandweerarsenaal 
“Zuid-IJzer”, eveneens te Roesbrugge.
Onder begeleiding van Adjudant Daan Vandenbussche, brandweermannen David Dennekin en 
Hendrik Ganne konden we alle materiaal uit de kazerne waarnemen, van boot tot tankwagen, van 
ziekenwagen tot het werken met de hydraulische schaar en spreider. Voor de kleuters, die ogen 
tekort kwamen was dit al een hele belevenis, maar nog niet gedaan.
Een ritje in de brandweerwagen die met loeiende sirenes vertrok, was voor hen als een droom die 
uitkwam. Ze genoten er met volle teugen van en bespraken zelfs wiens huisje er geblust moest 
worden.
Het hoogtepunt kwam echter wanneer ze daar persoonlijk stonden met de brandweerslang in 
hun kleine handjes en ze zelf het gras konden natspuiten. Dit was dolle pret! We zagen zelfs de 
regenboog in het water. 
En zoals elke brandweerman, konden we na het blussen iets drinken in de kantine.
De kleuters zullen nog lang napraten over deze prachtige namiddag en via deze weg willen we dan 
ook Daan, David en Hendrik van harte bedanken.

Alle kleuters,
Ria en Kristien, de kleuterleidsters van VBS De Krekel Roesbrugge,
Directie Geert Six

bv
ba

bv
ba

Uw eindwerk is geschreven?!
Wij maken er een mooi geheel van,
in een minimum van tijd.

Printen van uw digitale bestanden
in zwart-wit of kleur.

Inbinden met
steelbindmethode.

Drukkerij Schoonaert
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80 - info@drukkerijschoonaert.be
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Van bij ons
’t Kommiezenkot
In Watou-Abele glij je nu, zonder blikken of 
blozen, scrupule- en bareelloos, de vroeger 
bewaakte Frans-Belgische grens of  ‘schreve’ 
over, maar ooit verdomd was het anders.                                                             
Ooit versperde een slagboom in rood-witte 
pyjama de weg, informeerde een snode dou-
anier of je bij bewuste vergetelheid toch niet 
ergens iets te declareren had en doorzocht bij 
enig vleugje onraad vrijpostig en speurneu-
zig je ‘netzak’ of de koffer van je auto. Als 
hij niet handtastelijk werd, en je fouilleerde!                                                              
Maar voorbij zijn die droevige tijden, dankzij 
het verlossende Schengenakkoord met zijn 
vrij verkeer van goederen en EU-burgers.                                                                                
Schrikte Watou-Abeles douanekantoor je 
vroeger af en bezorgde het je al dan niet te-
recht kippenvel en hartkloppingen, dan no-
digt het je nu vriendelijk uit. Als café! En niet 
als zomaar één, maar als een heus thema-
café. Waarachtig en aandoenlijk straalt het 
de authentieke kommiezesfeer van vroeger 
uit, met de begroeting door een douanier, 
met een gerestaureerd ontvangkantoortje, 
een heuse balie…
In het belendende museum loopt tevens een 
permanente tentoonstelling van authentieke 
documenten geschonken door douaniers uit 
Abele. En dankzij de hulp van de Fransen zijn 
er ook heel wat documenten de la douane 
française te zien.
Maar ‘t Kommiezenkot is niet enkel een café-
museum,  je kunt er ook je knorrend maagje 
sussen en er zelfs overnachten. En heus com-
fortabeler dan op de eertijdse douaniersveld-
bedden!
En…,  ’t is maar een weet,  niet alleen in-
dividuen, ook groepen en bedrijven zijn er 
welkom.
“So, don’t wait, but come and see!” invite-
ren smiling hostess en host Patty en Wally.
  
Wim Sohier

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt 

op woensdag 15 juni 2016.

Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op

maandag 6 juni 2016.

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

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!

www.drukkerijschoonaert.be

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt

in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil
Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,

binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust, vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

MENU MEI
Cava met wachtbordje

Zalmfilet met een zalf van knolselder 
en garnalensaus

Glaasje vruchtensorbet

Fantasie van kalkoen, Gandaham,
lente-ui, démi glacesaus
Vanille-ijs met aardbeien

Koffie met versnaperingen

€ 45,00 p.p.
Geldig van 5 mei t.e.m. 5 juni

MENU JULI
Cava met wachtbordje

Zeebarbeel met een zuiderse ratatouille
en blanke botersaus

Glaasje vruchtensorbet
Varkensfilet, zomergroentjes

en nieuwe aardappelen
Soepje van aardbeien met vanille-ijs

Koffie met versnaperingen

€ 45,00 p.p.
Geldig van 25 juni t.e.m. 31 juli

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77 - info@restobazil.be - www.restobazil.be - 

Iedere vrijdag ribbetjes à volonté ! Verlof van 8 t.e.m. 24 juni 2016



ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE
Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 20 mei
 puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
 vrijdag 17 juni
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 24 mei
 puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 dinsdag 28 juni
 puntenkaarting “OKRA”

Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
 zaterdag 11 juni
 smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER
• Vrije kaartavond
 Praatcafé ’t Geheim Spoor
 donderdag 19 mei
 donderdag 16 juni

HARINGE
• Vogelpikclub Smokkelsmijters
 Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
 zaterdag 28 mei
 zaterdag 25 juni

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE
Openingsuren:
Dinsdag van 16 tot 18 uur
Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Watou
• Abel Pang, geb. 25 april,
 z.v. Pie Kok en Carmen Delalleau

HUWELIJKEN
Watou
• Ben Glorieux en Anneleen Impens

JUBILEA
Roesbrugge-Haringe
• Marceau Soulliaert en Nelly Moerman,
 27 april, gouden bruiloft

OVERLIJDENS
Watou
• Simonne Leplat, overl. 2 mei, 94 j.,
 wed. v. Auguste Demaeght

MENSEN VAN BIJ ONS
• Op 9 april is te Kortrijk Leona Geldof op 

93-jarige leeftijd overleden. Leona is geboren 
te Rumbeke op 21 november 1923 en was 
weduwe van André Lievens.

 Met haar pensioen is Leona met haar man in 
Haringe komen wonen, waar ze hyperactief 
was in het verenigingsleven.

 De uitvaartdienst had plaats in de Sint-Marti-
nuskerk te Haringe op vrijdag 15 april.

• Op 20 april is in het WZC Huize Winterhove 
te Vlamertinge Simonne Luyssaert op 96-ja-
rige leefdtijd overleden. Simonne  is geboren 
te Roesbrugge-Haringe op 21 mei 1920 en  
was weduwe van Georges De Paepe en van 
Fernand Maes.

 De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgehad  te 
Ieper op donderdag 28 april.

OKRA BEVEREN-IJZER
UITSLAGEN APRIL 2016

KAARTING - 13 APRIL
40 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Leclercq Maurice 447 pt.
2. Lermytte Michel 379 pt.
3. Vandeputte M- Ghislaine 368 pt.       
4. Vandeputte Frans 364 pt.
5. Wyckaert Jozef 349 pt.
6. Kinget Gerard 295 pt.    

KAARTING - 27 APRIL
36 deelnemers - wonnen 3 partijen:
1. Rosseel George 423 pt.  
2. Butaye Lucien 356 pt.
3. Luyssen Edmond 346 pt.
4. Lampaert Jozef 308 pt.
5. Muylle M-Louise 300 pt.

Klassement na april:
1. Wyckaert André 9 part./1476 pt.
2. Vandeputte M-Ghislaine 9 part./1263 pt.
3. Lampaert Jozef 8 part./1563 pt.
4. Vandepitte Paul 8 part./1377 pt.
5. Candaele Jacqueline 8 part./1289 pt.
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Een geel cirkeltje als aangezicht,                                                                                                                                  
met daarin twee stippen als ogen,                                                                                                                              
en een boogje als mond.
Ra, ra, wat is dat?

Zelfs bij analfabeten trap je met die vraag een 
wijdopen deur in. Zijn smileys immers geen al-
lemansbezit? Werelderfgoed? Of zo goed als? 

De smileys, vroeger ‘lachebekjes’, nu ‘emoti-
cons’ genoemd omdat gelijkaardige gezichtjes 
niet alleen een glimlach maar ook andere ge-
moedstoestanden kunnen uitbeelden - kwa-
men, zoals zoveel zaken na WO II, uit de VS 
overgewaaid. We gebruiken ze om intonatie 
toe te voegen aan een geschreven bood-
schap. Geschreven tekst kent immers lichaams-
taal noch intonatie, wat een ernstige handicap 
is ten opzichte van gesprekken in real life (irl).

Maar wie verrijkte onze taal met de non-verbale 
smiley? Harvey Ball! Het lachende gezichtje, in 
de vorm van een gele button (een opspeldba-
re badge) met twee oogjes en een halve cirkel 
als mond, creëerde hij 1963  in opdracht voor 
het verzekeringsbedrijf State Mutual Life Assu-
rance uit Worcester in Massachusetts. Ball werd 
er,  on-amerikaans - niet rijk mee, hij kreeg 45 
dollar voor zijn ontwerp, en ondernam daarna 
nooit een poging om deze figuur te promoten 
of om rechten op het beeld te krijgen, zodat 
het in de Verenigde Staten in het publieke do-
mein terechtkwam voor men dit kon doen. 

Het figuurtje werd populair in het begin van 
de  jaren ’70, onder andere door toedoen van 
de broers Murray en Bernard Spain, die het ge-
bruikten om een soort originele voorwerpen te 
verkopen. De twee maakten buttons, maar ook 
koffiebekers,  T-shirts,  bumperstickers  en veel 
andere voorwerpen die versierd waren met het 
symbool en de slogan “Have a happy day” (be-
dacht door Murray). Tegen 1972 waren er naar 
schatting 50 miljoen smiley-buttons verdeeld in 
de Verenigde Staten. Vanaf toen echter begon 
die rage te luwen.

Maar de emoticons zelf was een langer leven 
beschoren: springlevend leuken ze nu nog al-
tijd onze kattenbelletjes en onze non-confor-
mele twitter-, chat- en andere berichtjes op.

Omdat ons kijklustig oog ook wat wil!

Wim Sohier 

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen
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1 RECTO

In de zunnige vornoeëne van ‘n eeësten mei ladt 
Antwerpschen stoefer Sus Matuvu op de markt in 
Watoeë ze chiquen Eddy Merckxvillo van ze mobil-
home en smeirt ze kieten in voer e trainiengs- en 
exploroasjeroendige in ’n Westhoek en vooërenan 
‘t Fraansche.  
“’k Ga z’ es efkes ne ferm poepke laate rieke, 
die simpel Far Westboerkes”, lacht ’n ot ’n e kart 
loater stopt an ‘t naftestationg van Vereecke-Van-
dromme in ‘n Douvieweg in Woatoeë-Abeeële. 
Mi ze superieuren Antwerpschen air zegt ‘n tegen 
’t pruttig meesje an de pompe: “Wilde ga me ne 
keer baaitanke?” 
’t Jobstudentinnige, oek in neur bovenverdieëp 
verre van misdeeëld, volt nie slienks en speelt ge-
willig ’t spel mei. “Graag, meneer. Een volle tank? 
En wenst u … Eurosuper? Of  Superplus?” 
“Ne volle bak, en Superplus, astemblieft.” Dikke-
nekkige Sus verkneukelt num mééër of e bitje o 
’t juffrouwtje mi neur rose gelakte viengernoagels 
op ‘n tast achter ’t hullige van ’n naftebak zoekt 
oender de zoate van ze luxefoteure. Achter e bitje 
schartelen en frutselen viengt ze ‘t, droait ’t los en 
gieët de bak ploenkendevul.     
“Nog iets, meneer?” vroagt ze mi e lipperooën 
smile van ooëregat toet ooëregat. Totetrekkerig 
zegt Suskewiet: “Os ge zo goe wolt zaain van nog 
es maan oole te controlere?” 
Were lat het meesje neur nie uut neur looëd slo-
an. Commercegedieënstig controleeërt ze nie ol-
leeëene d’ olie moa kiekt oek on de soepappen 
goeëd toeëdroaid zien en mit ze nog ’n druk op de 
baans. “Wel wat te weinig druk, meneer. Zo slijten 
uw banden te vlug! ‘k Ga even mijn compressor 
aanzetten.” Z’ hoalt eeënigte keeërs bloeëzevul 
oasme en bloast toen mi katsebolroende koaken 
lange en dieëpe in en uut. “Zo, meneer. En dit was 
gratis! Service van het huis!”
’n Antwerpnoare, lik geweunlik meeër of kontent 
van ze zelven, en van ze stiksje show, betoalt mi 
gefantazeeërd pasgeld en twi ferme pieëpers ze 
nafte en olie en spriengt op ze villo tewege. Moa 
nu buust ’t meesje zo vrads en zo hard tegen de 
vorrute van ze dekapotabel dat ’n mi heeël ze ka-
riot vuve, zes keeërs roenddroait van ’t verschot.  
“Miljaarde, wa doede gaa naa, maske? Zedde ga 
oep awe kop gevalle? Woarom gifde maa zoe ne 
peer?” vloekt Sus.
“Sorry, meneer,” zegt ’t roksje kienderlik-oenschul-
dig, “uw portier was niet dicht en ‘k was bang dat 
u een zware kou zou oplopen. Goeie reis verder. 
Tot een volgende keer, bij leven en welzijn!”      
 Z’ hen num nooëit mi weer-ezieën. Dién dag nieë, 
en loater oek nie mi. Warschienlik wos ’n wel nog 
bie leven. Moa nie mi bie welzien garantie!

SCHREVELYNCK Nadruk verboden

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

Wij aanvaarden
ecocheques

ter waarde van 179€ bij aankoop van een  
AEG ProCombi®Plus oven met sous-vide functie 
in de set van 5 verschillende inbouwtoestellen.

GRATIS
SOUS-VIDE SEALER

-10%

-15%
op de set bij aankoop van 
4 AEG inbouwtoestellen  
uit vier verschillende categorieën.

op de set bij aankoop van minstens 
5 AEG inbouwtoestellen  
uit vijf verschillende categorieën.

Zwitserse
kwaliteit

SOUS-VIDE
SMAAKVOL KOKEN
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