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Jens Zutterman is beste blauwer
HARINGE/BRIELEN q Jens Zutterman uit Brielen
werd in de nacht van zaterdag 24 september in Haringe tot beste blauwer van het jaar gekroond. Hij
haalde het na een spannende blauwerstocht heel nipt
van enkele plaatselijke favorieten.
DOOR STEF RYON

De blauwersnacht van Haringe
blijft tot de verbeelding spreken.
Met 64 stonden ze zaterdagavond
aan de start van de traditionele
nachtelijke tocht die elk jaar weer
de beste blauwer van het jaar
moet aanduiden. Daartussen behoorlijk wat regionale kandidaten,
maar ook moedigen van ver buiten de provincie. Hun opdracht
was eenvoudig maar ook niet zo
simpel: met een zak vol blauwerswaar via aan aantal controleposten
aan weerskanten van de grens opnieuw de startplaats bereiken zonder onderweg door de kommiezen geknipt te worden.

ALERT
Het mooie weer, de stille nacht en
de droge velden leenden zich
daarbij niet direct tot heroïsche
verhalen, maar toch bleek het
voor de deelnemers behoorlijk
zwaar. De organisatoren hadden

VARIA
KROMBEKE
DE PEDAALTRAPPERS
Op zondag 9 oktober om 12 uur
organiseert WTC De Krombeekse
Pedaaltrappers het clubfeest in
Witsoone in de Bankelindeweg. Na
het aperitief naar keuze, smul je
van varkenshaasje in groentekrans
met kroketjes, 2 consumpties inbegrepen. Nadien volgt nog koffie
met een assortiment desserts.
Tussenin worden de kampioenen
gehuldigd. Deelnemen kost 40
euro voor volwassenen en kinderen tot en met het 6de leerjaar
betalen 20 euro. Inschrijven door
overschrijving op BE08 0682 0739
4313 of bij voorzitter Ivan Vandecasteele, Linda Meulenaere of Leo
Lepee.

OKRA-KAARTING
Op woensdag 21 september waren
er 32 kaarters. Drie onder hen
wonnen elk drie partijen. Het zijn
Willem Vantomme 406, Joël Vanneste 368 en Denis Vanheste 339.
In de rangschikking leidt Ivan Pillaert met 20-3431 voor Frans Vandewalle 20-3333, Liliane Deleye
19-3087, Paul Vandepitte 19-2490
en Gilbert Vancoillie 18-2973.

TUINHIER
Op vrijdag 14 oktober om 20 uur
organiseert TuinHier Krombeke de
tweede samenkomst van het seizoen in Hondenschool Te Lande.
Johan Deblaere komt er alles
vertellen over het bewaren van
groenten en fruit.

DE 15 SMETEN
In café Hof van Vlaanderen is er
smijting op zaterdag 15 oktober
vanaf 18.30 uur. (PC)

de tijdslimieten op de controleposten immers behoorlijk scherp
gesteld en ook de kommiezen bleken de hele nacht door uiterst
alert en snel. Uiteindelijk raakten
dan ook slechts vier deelnemers
zonder gepakt te worden aan de
aankomst, en zoals de voorbije jaren al geregeld gebeurde moest de
schiftingsvraag voor uitsluitsel
zorgen. Daarbij toonde Jens Zutterman uit de Ieperse deelgemeente Brielen zich de beste
schatter, en hij ging dan ook bij
zijn eerste deelname al meteen
met de hoogste blauwerseer lopen. Hij haalde het voor Kevin
Huyghe uit Woesten. Watounaars
Stefaan Delporte en Bart Deheegher, beiden habitués en plaatselijke favorieten, bleven ook uit de
handen van de kommiezen, maar
deden het iets minder goed bij de
schiftingsvraag en eindigden respectievelijk derde en vierde. Gilles
Struyven uit Brussel werd met
één knip vijfde en Delphine De-

d’Heybeke. Maar daartegenover
staat dat de accommodatie veel
praktischer is en dus zitten we
daar goed. In de toekomst moeten
we wel naar nog meer kommiezen zoeken, en we denken er ook
sterk aan om de formule wat bij te
sturen.”

OP HET VELD

Karel de Blauwer 2016 Jens Zutterman. (Foto SRH)

hem uit Proven eindigde als eerste dame.

KANTTEKENINGEN
De deelnemers klonken achteraf
moe maar heel tevreden, en ook
de organiserende werkgroep van
de Haringse Kultuurgemeen-

schap had het over een meer dan
geslaagde editie. Maar volgens
Piet Vanwildemeersch toch met
enkele kanttekeningen. “We
moesten onze start- en aankomstplaats noodgedwongen verleggen,
en in De Levaard is het minder
sfeervol dan in het blauwerscafé

Al enkele jaren zo dat de schiftingsvraag na de tocht over winst
beslist. “En misschien moeten we
daar iets aan doen”, gaat Piet Vanwildemeersch verder. “Een titel
als die van beste blauwer zou
moeten verdiend worden op het
veld, en niet met een geschat antwoord. Eenvoudig wordt het niet
om de formule, die al nu al 36 jaar
dezelfde is, bij te sturen. Maar we
hebben een klein jaar tijd om naar
een oplossing te zoeken en dat
moet lukken.” Zeker is wel dat er
aan de traditie niet getornd wordt.
“Want de belangstelling blijft
groot en we merken dat we opnieuw meer jongeren aan de start
krijgen. Met nu al gemotiveerde
zonen van vroegere laureaten aan
de start. En de zoon of dochter
van een vroegere winnaar op de
erelijst, dat zou pas mooi zijn”,
aldus nog Piet Vanwildemeersch.

Eetfestijn in De Kastanje
KROMBEKE q Op zondag 2 oktober organiseert de ouderraad van vrije basisschool De Kastanje haar eetfestijn in Witsoone. Het wordt de eerste keer voor juf Sarah Vandewynckel, die vanaf dit schooljaar Christa
Goussey vervangt in de klas van het eerste en tweede leerjaar.
Eind juni nam Christa Goussey
na bijna 40 jaar lesgeven afscheid
van haar eerste en tweede leerjaar.
Sarah Vandewynckel (27) is geboren en opgegroeid in Poperinge.
Als onderwijzeres kreeg ze een
vaste job in het 5de leerjaar in vbs
De Kastanje in Proven. “Toen
Christa Goussey in onze zusterschool in Krombeke met pensioen
ging, wou ik haar graag opvolgen
om zo les te kunnen geven aan
nog jongere kinderen. Daar heb ik
altijd al van gedroomd. Na een
maand voor de laagste graadsklas
te hebben gestaan, ben ik ervan
overtuigd dat ik de juiste keuze
heb gemaakt.”

ACTIEVE OUDERRAAD
Het dynamische leerkrachtenteam kan in Krombeke ook rekenen op een team van medewerkers in de ouderraad. Onder leiding van Dries Ameloot en zijn
echtgenote Emely Neyrinck werd
al heel gerealiseerd in De Kastanje. “Vorig schooljaar kwamen er
twee nieuwe leslokalen bij in
Krombeke die dank zij de inzet
van veel vrijwilligers op tijd klaar
waren voor gebruik. Jaarlijks organiseert de ouderraad ook het etentje en de koekjesverkoop. Op zondag 2 oktober heeft dit eetfestijn

Directrice Annabel Vanlerberghe en juf Sarah Vandewynckel bij het eerste en tweede leerjaar van De Kastanje
Krombeke. (Foto MD)

plaats in feestzaal Witsoone met
keuze uit stoofvlees, balletjes in
tomatensaus of vol-au-vent met
frietjes voor 14 euro. Kinderen tot

en met het 6de leerjaar betalen 9
euro. Inschrijven kan via de
school of via een belletje naar
0477 45 80 70. Iedereen die onze

lagere school een warm hart toedraagt, is welkom op het eetfestijn
van de ouderraad”, besluit directrice Annabel Vanlerberghe. (PC)

