
Jaaroverzicht 2020 

Een jaar van vallen en opstaan, van wel, dan niet en misschien een beetje. Van afgelasten tot 

uitstellen, van wandelen en fietsen in een beperkte bubbel ,met mondmasker, met ontsmettingsgel, 

maar al te vaak zonder terrasjes. Picon en Pelforth 3 maanden onbereikbaar,  een take-awaymaaltijd 

thuis verorberen, zoomen en whatsappen….we moeten nog even doorbijten en dan komt hopelijk 

alles weer goed. 

8/1 Petanquekampioenen bij Okra 

 

 

10/1 Zone 30 elektronische borden 

 



 

13/1 opening Buurtsalon 

 

 

15/1 Rummikubkampioenen okra 

 

 



15/1 Kaarterskampioenen bij Okra 

 

 

2/2 Huisdierenzegening 

 

 

 

15/2 sportabedevaart 



 

 

 

 

26/2 Cum Jubilo op aswoensdag in Brugge 

 

 



 

28/2 bouw vier woningen Mézières-en-Brenneplein…. 

 

 

….En toen deed corona zelfs de brouwer wankelen 

 

Eind maart ging het land in lock-down, bib online en afhaaldienst, noodopvang school, coronapost 

huisartsen in Jan Yperman, alles op afspraak, horeca dicht, take-away, klokken om 20u..we bleven in 

ons kot en de grens ging dicht…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 15/5 gingen de scholen weer open,  op 6/6 de horeca, op 8/6 waren er opnieuw 

beperkte misvieringen  en op 15/6 ging de grens weer open. 

 

 

 

 



30/6 bloemen hulde H.Hart 

 

 

Als alternatief voor het Kunstenfestival 2020 kan het gedichtenparcours Watou 2020 

gereden worden met de fiets. De gedichten gekozen door Peter Verhelst verschijnen in een 

bundel. 

 

 

 



 

20/9 zes eerste communicanten 

 

 

23/9 voorstelling beheersplan beschermd dorpsgezicht in de Bollaard, voortaan kunnen 

werken in die zone gesubsidieerd worden. 

25/9 Cyriel Moeyaert vierde in zeer beperkte kring zijn albasten priesterjubileum (75 jaar) 

en zijn honderdste verjaardag. Hij overleed op 25 september 2020. 

 



 

2/10 Watou Energiek dorp wordt voorgesteld, op 7/12 deed de thermocar zijn ronde 

 

 

 

 

11/10: 9 vormelingen, vier in quarantaine 

 

 



18/11 Sint en Piet coronaproof in Watou..mondmaskers werden verplicht en weer bleven 

we in ons kot 

 

Eind december houden de parochies van Watou en Sint-Jan-ter-Biezen de facto op te 

bestaan. Alle parochies van federatie West gaan op in pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-

Vleteren. E.H. Miguel Dehondt wordt bijgevolg de nieuwe pastoor van alle voormalige parochies. 

Pastoor Ludo Lepee krijgt eervol ontslag maar blijft in Watou wonen en dienst doen als 

meewerkend priester. 

 

December: Cecile Camerlynck genomineerd als krak van Poperinge in de Krant ven West-

Vlaanderen 

 



Door Corona afgelast… 

Koersen door het dorp – paaseierenraap - Vergaderingen bp en buurtsalon – schoolfeesten en –

maaltijden - Hespenfestijn en verbroederingsreis - Alle okra activiteiten en andere verenigingen –

garageverkoop – rommelmarkt - bijeenkomsten oud-Watounaars- ping pong tornooi - erfgoeddag, 

ritten Tripeltrappers – Meikermis – oldtimerrit – Bamiskermis - Rondleiding op de kunst voor 

Watounaars - Soep op school - Tractor-, fiets- en ander wijdingen….. 

of uitgesteld…. 

Festival v.h. gregoriaans 2021 naar 2022 -Kunstenfestival naar 2021 

of aangepast 

Bibliotheekwerking – Mini-kunstenfestival: gedichtenparcours 35 km langs knooppunten - 

Beenhespfestijn de Waaier in take away - Sint coronavrij op bezoek – Bolderskalender - Kerkelijke 

vieringen, eerst volledig verboden, dan beperkt tot 75 mensen met mondmaskers en 1,5m afstand, 

dan weer verboden en met Kerst beperkt tot 10 personen. 

Ondanks Corona toch uitgevoerd:  

Verbeteringswerken aan Callestraat, Korte Wildeweg, Karel Grimminckweg en Hazenbilken - 

Speelpleinwerking - Fietszoektocht Tournée générale – Warmste Wandeling  - Containerzone 

opgefrist - KSA mini-voetbaltornooi - Extra terrassen 15 juni-20 september - Bloemenhulde H.Hart - 

Nieuwe vakantieverblijven ’t Speutekot,  de Vuileseule 18 - Restauratie hoeve palingstraat oudste 

woning Watou - Bouw vier woningen bij Douviehuis - Nieuwe straatnaam Mézières-en-Brenneplein - 

Start bouw de Belle - Nieuwe fietsenhandel Jens - Premies mogelijk voor werken binnen beschermd 

dorpsgezicht door beheersplan. 

Ook dit jaar zullen we ons best doen om het reilen en zeilen in ons dorp bij te houden (en ja, het 

mag gerust meer zijn dan vorig jaar). Stuur vooral verder uw (niet-commerciële) berichtjes en 

aankondigingen door naar ons: jan.daschot@telenet.be  of  michel.russe@yahoo.com 

 

overleden 

 

mailto:jan.daschot@telenet.be
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Maria Vanrykeghem °25-01-1929  +3-01-2020 

Robert Verdonck °29-07-1930 +4-02-2020 

Gerard Rouseré °19-08-1938 +22-02-2020 

Rudi Lanszweert ° 7-05-1965 +9-03-2020 

Freddy Sergier °7-12-1953 +23-03-2020 

Irena Vermeulen °24-01-1928 +5-04-2020 

Nathalie Debyser °2-06-1978 +7-04-2020 

Arthur Matton °28-03-1943 +12-04-2020 

Paula Dewulf  °24-07-1939 +1-06-2020 

Clara D’hondt +10-06-2020 

Jeanne Hespeel °17-12-1927 +30-06-2020 

Christiane Deman °22-02-1937 +11-08-2020 

Albert Deheegher °25-02-1932 +3-09-2020 

Gerard Verdonck °16-10-1931 +4-09-2020 

André Janssens + 13-09-2020 

Cyriel Moeyaert °23-05-1920 +25-09-2020 

Michel Bocket °17-11-1925 + 8-11-1920 

Alice Pladys °24-9-1931 +8-11-2020 

Denise Vandenbussche °7-10-1935  +15-11-2020 

Jeanne Deheegher  °20-02-1930 +23-11-2020 

Agnes Igodt °10-12-1931 +11-12-2020 

 


