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Velen herinneren zich nog de gro-
te brand van patéfabriek New Ve-
peli in de Weggevoerdenstraat in
Roesbrugge op oudejaarsdag
2004. Heel de fabriek brandde uit,
en het wegverkeer werd omgeleid.
Johan Boone en zijn vrouwtje
Veerle Van Belle wilden toen van-
uit Houtem met hun twee kinde-
ren naar zijn ouders rijden in
Abele. Door die brand moesten ze
omrijden en zo zagen ze de wo-
ning in de Waaienburgseweg te
koop staan. Ze waren gechar-
meerd, en kochten de vrije wo-
ning met wat bijhorende grond.

“In mei 2005 zijn we hier dan
komen wonen. We hadden amper
een week de tijd gehad om te be-
slissen om deze woning te kopen.
Maar we wilden allebei deze wo-
ning in landelijk gebied, en die
voor ons betaalbaar was. We
woonden toen in een huurhuis in
Houtem, en zochten iets in de re-
gio. We wonen hier nu 9 jaar, en
we wonen hier graag”, zeggen Jo-
han en Veerle.
In de Waaienburgseweg komt
heel wat zwaar en snel verkeer
voorbij. “We wonen natuurlijk
wel dicht tegen die drukke straat,
maar kunnen anderzijds van onze
grote achtertuin genieten. We
hadden ooit een poes, maar die
heeft het drukke verkeer niet over-
leefd.” 

FOTOGRAFEREN EN ZINGEN
Johan Boone (39) is afkomstig uit
de Lappestraat in Abele. Hij is een
boerenzoon die wel had willen
boeren, maar zijn jongere broer

bleef op de hoeve. Johan werkt als
productmanager bij Jules De-
strooper in Lo. In de voorbije ja-
ren werd er druk gewerkt aan de
woning. In zijn vrije tijd is Johan
een fervent fotoliefhebber. Dui-
zenden foto’s van het gezin met
de kinderen en ook andere onder-
werpen staan al op de pc. 
Veerle Van Belle (39) is afkomstig
van Oostende. “We hebben elkaar
leren kennen als studenten in
Roeselare. Ik heb ooit de studies
verpleegkunde aangevat, maar
uiteindelijk was dit toch niets voor
mij. Momenteel ben ik huis-

vrouw, vooral ook omdat ik wat
sukkel met pijnlijke nekwervels.
Voordien werkte ik al in de be-
schutte werkplaats Interwest in
Veurne en ook bij Barco. Ik kijk er
naar uit om zo vlug mogelijk weer
ergens aan de slag te kunnen
gaan, zeker nu de kinderen wat
groter worden. Ik houd van zin-
gen, puzzelen en lezen. Na de
plechtige communie van onze
oudste zoon Bram twee jaar gele-
den, ben ik lid geworden van het
zangkoor Zingenderwijs in Roes-
brugge. In Oostende was ik vroe-
ger ook tien jaar koorlid”, vertelt

Veerle.

SCHOOL EN CHIRO
De twee oudste kinderen zijn ge-
boren toen het gezin in Houtem
verbleef en de jongste kwam er
toen het gezin al in Roesbrugge
woonde. Bram (13) volgt het 2de
jaar Industriële Wetenschappen
in het VTI in Poperinge. Zijn
grootste hobby is rijden met de
tractor bij de buren. Hij droomt
ervan om later landbouwer te wor-
den. Sien (11) zit in het 6de leer-
jaar in vbs De Krekel in Roesbrug-
ge en zij speelt dwarsfluit bij het
Jeugdensemble van Harmonie De
Volksvreugd in Proven. Zij volgt
ook al voor het 4de jaar muziek-
les. Beiden zijn ook lid van Chiro
HaRo, en verlangen elk jaar naar
het kamp. De vierjarige Martijn
zit in het 2de kleuter in De Krekel.
Hij doet niets liever dan rijden
met zijn tractor met aanhangwa-
gen in de grote tuin. Samen met
de kinderen trekt het gezin graag
naar alle activiteiten van Chiro
HaRo en ook naar de jaarlijkse
kermis en de organisaties van de
Gezinsbond. Johan en Veerle heb-
ben door de kinderen op school
en de Chiro al heel wat andere
mensen leren kennen. Zij voelen
zich goed thuis in Roesbrugge en
vinden het ook fijn dat ze allerlei
boodschappen ook in hun eigen
dorp kunnen doen. (PC)

“Door brand hier beland”
GEZIN JOHAN BOONE WOONT NEGEN
JAAR IN DE WAAIENBURGSEWEG
ROESBRUGGE q Nog geen duizend inwoners, maar
toch een dorp uit de duizend. Dat is Roesbrugge voor
Johan Boone en Veerle Van Belle en hun kinderen
Bram, Sien en Martijn. Ze wonen al negen jaar in de
Waaienburgseweg.

Johan Boone en Veerle Van Belle met de kinderen Bram, Sien en Martijn.
(Foto MD)

De Karel de Blauwerverkiezing in
Haringe blijft tot de verbeelding
spreken. Al meer dan 30 jaar blijft
de formule van het nachtelijke
blauwersspel met de blauwerstitel
als inzet overeind en ook dit jaar
haalden de organisatoren vlot hun
quotum van de 80 toegelaten in-
schrijvingen. Het weer was de
deelnemers gunstig gezind, zodat
het voor de gelegenheidskommie-
zen lang niet evident was om de
blauwers tijdens hun tocht te on-
derscheppen. Ook de vele maïs-
velden langs het traject speelden
in de kaart van de smokkelaars,
maar toch kregen die het ook niet
cadeau, en de meesten raakten
dan ook pas na een viertal uren
behoorlijk bemodderd, nat en
soms vol schrammen met hun
blauwerswaar op hun eindbe-
stemming in het blauwerscafé
d’Heybeke. 

EEN BEETJE VRIJBUITER
Uiteindelijk bleek Guy Vanry-

ckeghem niet alleen de vlugste,
maar ook de slimste deelnemer.
Want hij raakte niet alleen binnen
de limiettijd voorbij alle controle-
posten, maar bovendien werd hij
onderweg niet ‘geknipt’ en toonde
hij zich bij de schiftingsvraag de
beste schatter. “Er staan al ver-
schillende sterke Haringenaars op
de erelijst, en het is een hele eer
om nu ook op dat lijstje te staan.
Al had ik er niet echt op gerekend.
Het is de derde keer dat ik deel-
neem, en eigenlijk had ik deze
keer minder ambitie dan in het
verleden. Een speciale tactiek had
ik niet, maar ik speelde wel een
beetje vrijbuiter. Ik koos niet zoals
de meesten voor een groep vaste
compagnons, maar onderweg
sloot ik bij verschillende groepjes
aan, en naar het einde toe heb ik
het helemaal alleen geklaard. Met
de nodige risico’s, want ik ben al
spurtend blind door hagen gedo-
ken en verschillende keren door
de grachten gekropen om onge-

zien voorbij de kommiezen te ge-
raken.”

“Al spurtend blind
door hagen gedoken
en door meerdere
grachten gekropen”

“Maar het loonde en dan doen de
benen of de schrammen niet echt
pijn”, aldus de winnaar.
Ook de Poperingse Hannelore

Knockaert lachte breeduit na de
tocht. Want zij kroonde zicht tot
beste vrouwelijke blauwer. Voor
het tweede jaar op rij, al was het
deze keer heel nipt, want de Ha-
ringse Bieke Deman bleek even
sterk. Beide dames werden allebei
één keer ‘gepakt’, zodat de schif-
tingsvraag de doorslag moest ge-
ven. En daarbij bleek Hannelore
een betere schatter. 

WAT EXTRA HULP
De organisatoren klonken zater-
dagnacht opgelucht en tevreden.
Enkele dagen voor de tocht waren
er nochtans wat twijfels, want het

bleek dit jaar niet zo evident om
voldoende medewerkers en kom-
miezen bij elkaar te krijgen. “We
hadden deze keer inderdaad iets
te weinig kommiezen, maar de
groep van 15 plooide zich wel
dubbel en leverde puik pakwerk.
En het wordt financieel en organi-
satorisch alsmaar moeilijker om
alles rond te krijgen, maar het
succes van deze editie geeft weer
wat moed om verder te werken.
We zijn alleszins van plan om in
de komende weken alles grondig
te evalueren, en mits wat steun en
wat extra hulp moeten we in staat
zijn om deze traditie levend te
houden”, klonk het bij Piet Van-
wildemeersch en Bernard Huy-
ghe.

DE TOP 10
1. Guy Vanryckeghem (Haringe)
2. Jan Vanallemeersch (Roesbrug-
ge) 3. Kristof Covemaecker (Re-
ningelst) 4. Steven Desodt (Wa-
tou) 5. Stefaan Delporte (Watou)
6. Klaas Pil (Poperinge) 7. Lieven
Cuvelier (Poperinge) 8. David Co-
vemaecker (Reningelst) 9. Filip
Dekervel (Poperinge) 10. Luks
Outtier (Watou) en Matthijs
Fieuws (Poperinge). Dames: 1.
Hannelore Knockaert (Poperinge)
2. Bieke Deman (Haringe) 3. Kim-
berley Rottiers (De Panne). (SRH) 

Guy blauwde het best in z’n eentje
BOEIENDE BLAUWERSNACHT DUIDT
34STE KAREL DE BLAUWER AAN
HARINGE qHaringenaar Guy Vanryckeghem is de
nieuwe Karel de Blauwer. Hij toonde zich zaterdag-
nacht in Haringe na een spannende blauwersnacht
de beste van 82 deelnemers. 

Het organiserend comité met v.l.n.r. Geert Decadt, Piet Vanwildermeersch,
de nieuwe Karel de Blauwer Guy Vanryckeghem, Paul Vanwildemeersch,
Emmely Denuwelaere en Romée Vanwildemeersch. (Foto MD)
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