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Snellegemnaar Johan Ryheul
geldt als een heuse kenner van de
Eerste Wereldoorlog in onze con-
treien. Zo heeft hij de geschiede-
nis van het vliegveld op grondge-
bied Snellegem-Varsenare-Jabbe-
ke gereconstrueerd. Ook voor Jab-
beke heeft hij de
oorlogsgeschiedenis in beeld
nieuw leven ingeblazen via de fa-
cebookpagina ‘jabbeke 1914-
1918’. Maar ook elders in het
Vlaamse land wordt beroep ge-
daan op de uitgebreide kennis van
Johan. “Ik probeer ook om dit
kantelmoment uit onze geschie-
denis langs beide zijden te bekij-
ken. Het verhaal van de verliezer
is in onze contreien weinig tot
niet bekend”, meent Johan Ry-
heul.

DOCUMENTAIRE
Johan Ryheul had al een minido-
cumentaire van een zestiental mi-
nuten over de slag om Bellewaar-
de op het net geplaatst. Daarom

vroeg de Bellewaerde 1915 Chari-
ty hem om een documentaire te
maken over de omgeving van Bel-
lewaerde en de enige heuvel met
de toepasselijke naam ‘t Hooge,
op een boogscheut van het huidi-
ge park Bellewaerde. Ondanks de
zoektocht naar beeldmateriaal is
het een boeiende reportage van
maar liefst 81 minuten geworden.
“Het is een niet traditionele docu-
mentaire geworden. Veel filmma-
teriaal is er niet, als er dan wat
over bestaat, is het eigenlijk veel
te algemeen en gaat het over de
verdediging van de Ieperboog. Ge-
lukkig zijn er wel veel foto’s te
vinden. De foto’s uit diverse ar-
chieven hebben we verwerkt in de
beeldmontage, verzorgd door de
Vandamme. We hebben geplukt
uit het archief van het Memorial
Museum te Passendale en van het
‘Hooge Cratermuseum’ in Zille-
beke, misschien wel het meest
waardevolle privémuseum over de
Eerste Wereldoorlog. Daarnaast
ben ik in het bezit van het volledig

fotoarchief van een Frans re-
giment dat gestationeerd was in
het Polygonebos. Tot slot hebben
we ook interviews met met oor-
logskenners als Chris Baker en de
Ieperse Rino Deltombe en zijn er
sfeerbeelden die gedraaid werden
op locatie. En er zijn ook beelden
in verwerkt van de re-enactment
vanuit het Memorial Museum
Passendale.”

MONUMENT
“Mensen denken dat er tussen de
grote slagen om Ieper relatieve
rust was. Maar deze documentai-
re toont aan dat dit eigenlijk niet
klopt. Wat men later schermutse-
lingen noemt tijdens deze grote
oorlog, waren eigenlijk ook al
slachtpartijen. Mei 1915 was een
enorm dodelijke periode. Op één
dag werden er eens tijdens zo’n
‘schermutselingen’ maar liefst
4.000 Britten en 2.000 Duitse sol-
daten gedood. Ik wou ook duide-
lijk maken dat er – hoewel nog
vroeg in de oorlog – op die plaats

veertig ondergrondse mijnen tot
ontploffing werden gebracht.’’
Johan Ryheul en Stijn Vandamme
maakten de documentaire op vrij-
willige basis. De opbrengst gaat
naar de Britse Bellewaarde 1915
Charity. Die wil op 16 juni 2015
het eerste internationale monu-
ment oprichten voor een slag uit
de Eerste Wereldoorlog in België.
Het monument bestaat uit drie
bronzen beelden die drie soldaten
uit de Eerste Slag van Bellewaarde
uitbeelden : een Britse, een Schot-
se en een Duitse infanterist. Het
zal worden geplaatst aan de in-
gang van het Hooge Crater Muse-
um in Zillebeke. 
Wie de DVD wil aankopen kan
terecht in het Hooge Cratermusu-
em of in het Memorial Museum
Passendale of via de website www.
bellewaerde1915.co.uk . De dvd
kost 15 euro. De trailer van de
film bekijken kan op http://
www.eerstewereldoorlog-2014-
2018.nl/thread-2558.html

(Patrick Anthone)

Jabbekenaars maken documentaire
over Bellewaerde in Wereldoorlog I

JABBEKE/SNELLEGEM
q Johan Ryheul en ca-
meraman Stijn Vandam-
me hebben een oorlogs-
documentaire gemaakt
over de WO1-geschiede-
nis van Bellewaerde, na-
bij Ieper. Met de op-
brengst daarvan wil ‘Bel-
lewaerde 1915 Charity’
een monument oprichten
op ‘t Hooge, plaats van
vele veldslagen. Johan Ryheul en Stijn Vandamme werkten samen aan het project. (Foto BP)

Op woensdag 17 december is in
de Sint-Eligiuskerk van Snelle-
gem afscheid genomen van Elisa
Kempinck. Elisa was op 10 de-
cember overleden in WZC Sint-
Jozef, Sint-Michiels. Ze was de
weduwe van Octaaf Mouton, de
moeder van Dirk Mouton (+) en
Jeannine Vanoudenaerde en had
een kleinkind Kris en twee ach-
terkleinkinderen Emma en Rune. 

OVERLIJDENS

SNELLEGEM

Elisa Kempinck
04/05/1920 -10/12/2014

JABBEKE G Recreatiepark Klein
Strand heeft een Groene Sleutel
in de wacht gesleept. Dat is een
erkenning voor de extra milieu-
inspanningen die het levert. De
uitreiking van de Groene Sleutel
is een initiatief van Bond Beter
Leefmilieu en Toerisme Vlaande-
ren. 
“Door in het ‘Groene Sleutel-
programma’ te stappen zijn we
heel wat zaken anders gaan
bekijken”, zegt bestuurder Parci-
fal Coeman. “Zo hebben we
bijvoorbeeld gerecycleerd materi-
aal aangekocht en springen we
heel wat zuiniger om met energie
en water. Wij hopen dat mensen
onze inspanningen waarderen en
het appreciëren dat wij ons
steentje bijdragen.”
Het Klein Strand stapte dit jaar
ook enthousiast mee in het pro-
ject ‘Jabbeke Fairtrade Gemeen-
te’. “In alle huuracommodaties
bieden we onze gasten Fairtrade-
welkomstpakketten aan”, aldus
Parcifal Coeman. “En ook daar
zijn we best trots op.”
De Groene Sleutel maakt deel uit
van het 'Green Key'-programma,
het internationale label van de
Foundation for Environmental
Education (FEE). 2200 onderne-
mingen in 45 landen ontvingen al
een ‘Green Key’. 

Klein Strand 
krijgt opnieuw
Groene Sleutel

De jaarlijkse eindejaarsactie van
de handelaars in Groot-Jabbeke
loopt nog tot 10 januari. De prij-
zenpot wijzigde dit jaar : geen
auto meer als hoofdprijs. “We
kozen ervoor om tientallen waar-
devolle prijzen te verloten, zo
maken heel wat meer klanten
kans op een prijs. Van een nieu-
we iPhone tot een elektrische
fiets, een weekend Molenheide
of een heerlijk all-in etentje in
driesterrenzaak Hertog-Jan. Er
zijn 50 hoofdprijzen en meer dan
5000 keukenhanddoeken te
winnen !”, aldus Hendrik Gereels.
Tussen de 56 deelnemende
handelaars zit voor ook super-
markt AD-Delhaize. Info : www.
middenstandjabbeke.be (Foto BP)

JABBEKE

Eindejaarsactie :
geen auto, maar
meer prijzen

JABBEKE G Kraantje Pappie
treedt op 29 augustus op tijdens
de Nacht Van Jabbeke. De orga-
nisatoren hebben de Nederland-
se rapper als eerste naam gelan-
ceerd op hun Facebookpagina.
Ze laten meteen ook weten dat
het volledige programma af is,
maar bouwen de spanning nog
even op lichten af en toe een
tipje van de sluier op. “We kun-
nen al zeggen dat 2015 het beste
programma ooit zal hebben”,
klinkt het overtuigd. (IN)

Kraantje Pappie op
Nacht van Jabbeke
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“Ik heb iemand in mijn dichte
kring verloren aan ALS, de ietwat
ongekende ziekte die deze zomer
in de media kwam door de Ice
Bucket Challenge. Dit is een eer-
betoon”, zegt Sofie De Ruyter.
“Deze spierziekte verandert heel
je leven en dat van de mensen
rondom je. Een goeie vriendin is
onlangs gestorven aan ALS. Ze
was een warme vrouw, met een
sterke familie achter haar. Die
mensen hebben haar enorm goed
omringd om haar zoveel mogelijk
comfort te bieden. Met dit initia-
tief wil ik een eerbetoon brengen
aan mijn vriendin en haar familie.
De centen gaan naar onderzoek
dat de ALS Liga doet om de ziekte
beter te kunnen bestrijden.”
“Elke dag fiets ik naar mijn werk.

Dagelijks leg ik zo’n 30 à 50 kilo-
meter af, zomer of winter. Ik werk
bij de dienst Ondersteuningsplan
West-Vlaanderen. Daar helpen we
mensen met een handicap zoeken
naar de juiste ondersteuning. Vo-
rig jaar legde ik van en naar het
werk, en tijdens de uitoefening
van mijn job, 3.500 kilometer op
de fiets af. Dit jaar zal het aantal
kilometers waarschijnlijk nog ho-
ger oplopen. Ik moet vooral in
Brugge en de randgemeenten van
de stad zijn. Terwijl de auto’s vast
zitten in de file op de ring, kan ik
overal doorrijden.” 

AL 500 EURO
Ondertussen zamelde Sofie met
haar fietsgelden en sponsoring al
zo’n 500 euro in. Sophie De Ruy-

ter en zoontje Tuur organiseren
ook een fietstocht voor Music For
Life. Deze fietstocht gaat door op
zondag 21 december langs het ka-
naal Brugge-Oostende. ,,Reeds
een twingtal mensen gaat mee
met mij op de fiets, en de groep
groeit gestaag aan. Voor de men-
sen uit Jabbeke start de fietstocht
om 12.30 uur aan de Stalhille-
brug. Om 13 uur worden de Brug-
se deelnemers opgepikt ter hoogte
van de Scheepsdalebrug. Daarna
fietsen we het kanaal in omge-
keerde richting, van Brugge naar
Oostende dus, af. (PA)

Meer info over deze actie via e-mail
naar sofie.de.ruyter@telenet.be, alle
andere acties vind je via musicforli-
fe.stubru.be.

Fietsen voor ALS
SOFIE DE RUYTER HERDENKT VRIENDIN TIJDENS STUBRU-ACTIE
MUSIC FOR LIFE

ZERKEGEM q Sofie De Ruyter (38) uit Zerkegem fietst een hele maand voor
Music for Life, om de ALS Liga te steunen.

Sophie De Ruyter en haar zoon Tuur organiseren zondag een fietstocht voor Music For Life. (Foto BP)

C. Permekelaan 19 • 8490 JABBEKE
Tel. 050811639

We wensen iedereen veel geluk in 2015
www.verschaeve.insure.be

VERSCHAEVE bvba
verzekeringen • beleggingen • kredieten
verschaevebvba@skynet.be
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Gistelsteenweg 546 • 8490 Jabbeke
Tel. 050819010
Kolvestraat 76 • 8000 Brugge
Tel. 050456262
www.opeldegroote.be
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Veel rijplezier in 2015

GARAGE | CARROSSERIE | TANKSTATION MET SHOP

STATIONSSTRAAT 80 | 8490 JABBEKE (afrit nr 6 E40)
Tel. 050/81 31 99

STROO WERNER 
& PUYPE MARIJKE
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ZERKEGEM q Afgelopen week-
end genoten de Zerkegemnaars
massaal van het kerstgebeuren in
hun dorp. De Wallestekkers en
VKSO Zerkegem hadden de han-
den in elkaar geslagen voor een

sfeervol weekend. Jong en oud
nam deel aan de jogging, en zocht
daarna de gezelligheid van de pas-
torietuin op. Ook de kersmarkt in
zaal Sarkoheem op zondag was
een voltreffer. (PA) 

Volop sfeer in pastorietuin

Eten, drinken en sfeervol verlichte standjes : ideaal om de eindejaarsda-
gen goed in te zetten. (Foto BP)

December is naast Kerstmarktentijd ook rapportentijd. Basisscholen De
Wassenaard in Varsenare en De Klimtoren in Jabbeke combineren
beide en pakten deze week uit met sfeervolle standjes tijdens de
oudercontacten. In De Wassenaard zorgde de ouderraad met poffer-
tjes, glühwein, chocolademelk en fruitsap voor een opwarmertje voor
en/of na de rapportbesprekingen. In De Klimtoren bemanden de LO-
en zorgleerkrachten een standje met chocolademelk, soep, (sterke)
koffies...ten voordele van Welzijszorg. De Ouderraad maakte het kerst-
marktgevoel helemaal af met een kerstrozen- en kaarsenstandje. 

JABBEKE / VARSENARE

Scholen maken oudercontact gezellig


