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GEBOORTEN

Oscar
RENINGELST In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper werd op 17 oktober
Oscar geboren. Hij is het derde kindje van Ward Deneudt en Katrien
Anthierens uit de Baljuwstraat in Reningelst. Oscar liet een lengte van
53 cm en een gewicht van 4,270 kg noteren. Zijn grote zussen heten
Alice en Elvire. (Foto GL)

VIERGESLACHT
De organisatoren van het Blaubluesfestival met Dirk Delmaere, Marc Merveillie, Frans Gombeer, Patrick Verschaeve, Els Morlion, Bernard Neyrinck, Francette Demeulenaere, Guy Debaecke, Willy Louf, Ignias Vandeputte, Jurgen
Lahoutte, Geert Barbry en de kinderen Louis Willemsen, Lisa Willemsen en Ilani Lahaye. (Foto MD)

18de Blaublues al
weken uitverkocht
HARINGE Op zaterdag 11 november wordt Haringe voor het 18de jaar op rij
even het mekka van de blues. En net als de vorige jaren kan Blaublues opnieuw
het bordje ‘uitverkocht’ aan de inkom hangen. De laatste toegangstickets gingen
enkele weken geleden al de deur uit.

Van Marie-Louise tot Ella
RENINGELST/WERVIK Marie-Louise Van den Meerschautte (81) uit Wer-

vik ging als stammoeder van een viergeslacht graag op de foto met
Ingrid Van den Neste (52) uit Geluwe, Delphine Degroote (30) uit Reningelst en Ella Logie (5 maanden) uit Reningelst. (Foto GL)

VARIA
ABELE
Op maandag 6 november om 13.30
uur heeft de eerste kaarting plaats
in Tearoom Denys. Op donderdag
9 november om 14 uur is er een
crea-namiddag in Tearoom Denys.

première van zijn 62ste toneelseizoen in zaal Le Tahiti op zaterdag
18 november. Het stuk draagt de
titel: ‘n Utkom. Kaarten kan je
reserveren in Le Tahiti of bij Bernard Vanrenterghem of na de
misvieringen in de parochiekerk
van Abele.

TAILLE DIRECTE

VOLGENS HET BOEKJE

OKRA-AGENDA

De steen- en letterkappers die
actief zijn onder de naam Taille
Directe in Het Pensionaat op het
Abeleplein, komen bijeen op zaterdag 4 november. Ook de letterzetters komen dan bijeen.

TENTOONSTELLING
Tot en met zondag 5 november
loopt in De Queeste Kunstkamers
in de Trappistenweg nog een
tentoonstelling met werk van Marcelle Hanselaar. Ze exposeert er
haar nieuwe schilderijen en tekeningen. De Queeste is elk weekend open tussen 14 en 18 uur of na
afspraak. Meer info vind je op de
website.

VOLKSTONEEL
Flor Barbry’s Volkstoneel brengt de

Op zondag 5 november tussen 8
en 16 uur organiseert vzw ’t Pensionaat in de eigen locaties op het
Abeleplein de tweedehandsboekenbeurs met een gevarieerd
boekenaanbod. De toegang is
gratis. Standhouders kunnen zich
nog altijd gratis melden via mail
vzw.pensionaat@skynet.be. (PC)

WATOU
OKRA-AGENDA
Op maandag 6 november om 13.30
uur is er wandelen en fietsen. Op
dinsdag 7 november om 13.45 uur
is er grote kaarting met ook rummikub. Op vrijdag 10 november om 14
uur heeft het sintmaartensfeest
plaats. (PC)

DOOR STEF RYON

Blaublues blijft de muziekliefhebbers bekoren. In de voorbije jaren
afficheerde het festival al elke keer
uitverkocht, en ook dit jaar vlogen
de tickets de deur uit. Al jaren
kiezen de organisatoren voor kwaliteit boven kwantiteit en de lat
wordt elke keer weer heel hoog
gelegd. Dat loont duidelijk, want
er is interesse tot ver buiten onze
landsgrenzen en wie er ooit eens
bij was keert graag terug.

ARTIESTEN IN DE WATTEN
Volgens Geert Barbry van de
werkgroep Blaublues vraagt dat
veel voorbereidend werk. “We volgen de internationale bluesscene
van nabij, gaan naar heel wat optredens en leggen alleen vast wat
goed is. De artiesten worden met
lekker eten en goede hotelkamers
in de watten gelegd en we proberen het de bezoekers zo comfortabel mogelijk te maken. Zo zijn er
bijvoorbeeld bij de wissels op het
grote podium live optredens in de
tent en we beperken ook bewust
de ticketverkoop tot iets onder de
maximum zaalcapaciteit zodat
iedereen voldoende ruimte krijgt
om alles goed te volgen. En wie
dat wil kan voor amper 15 euro
een slaapplaats vlakbij met ontbijt
boeken.”
De affiche oogt alweer indrukwek-

kend. Het festival opent traditioneel met jong talent, en de ‘Meena Cryle & The Chris Fillmore
Band’ uit Oostenrijk is daar een
exponent van. De groep behoort
tot de top van de jongere bluessce-

“Wie dat wil kan
voor amper 15 euro
een slaapplaats
vlakbij met
ontbijt boeken”
ne, en hun recente live cd sloeg de
hele blueswereld met verbazing.
Voor de Amerikaan Eugene Hideaway Bridges wordt het een blij
weerzien met Haringe, want hij
topte ooit de negende editie van
Blaublues. Hij brengt de gospel
en soul uit het verleden in een
hedendaags bluesjasje, met een
intensiteit en een stem die hem
bij de hele groten van de blues
plaatst. Zijn landgenoot Joe Németh is niet alleen een mondharmonicavirtuoos maar bovendien
werd hij in Amerika al bekroond
tot beste blanke soul- en blueszanger. En hij brengt in zijn groep de
virtuoze jonge gitarist Kirk Flet-

cher mee. Die stond al op het podium met de meeste bluesgroten,
zijn solo’s zijn fenomenaal en de
combinatie met de stem en de
muziek van Joe Németh moet
voor serieuze muzikale vonken
zorgen. En ook afsluiter Zac Harmon is zo’n monument. De man
werd speelde ooit nog met Michael Jackson en veel andere sterren en hij staat met zijn band garant voor een optreden vol authentieke blues.
Het tentpodium is dit jaar voorbehouden voor Ronan, een Bretoen
met een echte Tom- Waitsstem
die en Frankrijk momenteel hoge
ogen gooit en ook in Haringe zal
verrassen.

GEEN EXTRA TICKETS
Wie geen ticket kon bemachtigen,
mist gegarandeerd een topfestival. Extra tickets komen er alvast
niet en plannen voor uitbreiding
of verhuis naar een grotere locatie
zijn er ook niet. “Omdat het voor
ons als organisator werkbaar
moet blijven”, geeft Geert Barbry
nog mee. “Het is nu al elk jaar
hard werken om alles in de plooi
te krijgen en nog groter is voor
ons gewoon niet haalbaar. Wij
willen niet de grootste zijn, maar
gewoon alle bezoekers een steengoede en leuke bluesavond bezorgen”, klinkt het overtuigd.

