
(WE38/1)

I 50
VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017

ROESBRUGGE-HARINGE / PROVEN

KROMBEKE

EETFESTIJN 
Op zondag 1 oktober organiseert

vbs De Kastanje Krombeke haar

eetfestijn in zaal Witsoone. Er is

keuze uit stoofvlees, vol-au-vent en

balletjes in tomatensaus met friet-

jes. Volwassenen betalen 14 euro

en kinderen 9 euro. Inschrijven kan

in de school of via 0473 43 20 96. 

OKRA-AGENDA
Op maandag 2 oktober om 14 uur

is er de wekelijkse fietstocht. Op

woensdag 4 oktober is er grote

kaarting. Elke vrijdagnamiddag

tussen 15 en 17 uur is er dansen in

De Bampoele. Op donderdag 5

oktober heeft het herfstfeest plaats. 

DE PEDAALTRAPPERS 
Op zondag 8 oktober om 12 uur

houdt WTC De Krombeekse Pe-

daaltrappers het clubfeest in zaal

Witsoone. Na het aperitief met

hapjes staat er Ardeens gebraad

met groenten en kroketjes op het

menu, gevolgd door een dessert-

buffet. Er zijn ook 2 consumpties

inbegrepen. Deelnemen kost 40

euro en kinderen tot 11 jaar betalen

20 euro. Nadien volgt het overzicht

van het fietsseizoen met de prijsde-

ling. Inschrijven kan door over-

schrijving op BE08 0682 0739

4313 of via Leo Lepee en voorzitter

Ivan Vandecasteele. 

OKRA-KAARTING
Wonnen drie partijen: Jacqueline

Top 463, Cecile Antheunes 381,

Erna Versavel 352 en Maria Haus-

pie 317. In de rangschikking leidt

Jerome Buseyne met 17-2933 voor

Jozef Lampaert 17-2887, Johan

Butaye 17-2680, Paula Dekiere

17-2568 en Nicole Berten 17-2424.

CREATIEF MET HOPRANKEN
Op woensdag 4 oktober tussen

18.30 en 22 uur organiseert Ge-

zinsbond Krombeke een creatieve

avond rond geplukte hopranken op

hopbedrijf Lemahieu in de Kalle-

straat 33 in Westvleteren. Inschrij-

ven kan via mail gezinsbondkrom-

beke@gmail.com of bij Ann Yde of

Barbara Bafcop. (PC)

VARIA

PROVEN

OKRA-AGENDA
Op donderdag 5 oktober om 13.45

uur is er petanque in De Croone. 

STARTDAG KLJ +16
Op vrijdag 29 september om 20

uur is er startdag voor KLJ +16 in

het clublokaal. 

DE BASCULEKAARTERS
Op vrijdag 29 september om 19.30

uur start het nieuw kaartseizoen in

café De Bascule. 

OKRA-PETANQUE
Op donderdag 21 september waren

er 40 petanquers. Niemand won

drie spelletjes. Rangschikking: 1.

Jacques Decrock 32-565; 2. Agnes

Ridez 32-559; 3. Godelieve Val-

laeys 32-539; 4. Vilbert Vanrenter-

ghem 30-575; 5. Lena Baes 30-

533.

STARTDAG JONG KLJ
Op zondag 1 oktober om 14 uur

start het nieuwe werkjaar in het

lokaal op het Provenplein. (PC)

STOOFVLEESFESTIJN
Op 8 oktober organiseert KLJ haar

stoofvleesfestijn in De Croone. (PC)

“Een leuk avontuur, verrassend
lastig maar een ervaring waarbij
je echt de sfeer van de smokkel-
verhalen van vroeger voelt”, stelde
Koen Berten uit het Noord-Franse
Rexpoede, die samen met zijn
zoon Louis voor de eerste keer aan
de start kwam. 

JONGE DEELNEMERS

Bij die debutanten waren er dit
jaar opvallend veel jonge deelne-
mers, en dat maakte de organise-
rende werkgroep heel blij. “We
waren aan de 37ste editie toe, en
het ziet er naar uit dat de formule
blijft aanslaan. Ervaren blauwers
blijven komen, want iedereen die
hier meedoet wil zich eens bewij-
zen en op die toch al indrukwek-
kende erelijst komen. Maar de
jongeren staan nu blijkbaar ook
open voor dat blauwersavontuur,”
klonk het bij Piet Vanwilde-
meersch, die benadrukte dat ook
de oproep voor gelegenheidskom-
miezen goed opgevolgd werd.
“We kampten enkele jaren met
een tekort aan kandidaat kommie-
zen, maar dit jaar hadden we een
sterke bezetting, met zelfs een
grote delegatie van ‘over de schre-
ve’.”

DESORIËNTEREN

Ook de formule werd dit jaar
lichtjes aangepast. Zo werden de
deelnemers tot hun verrassing
vanuit De Levaard in groep naar
een onbekend startpunt een tien-
tal kilometer verder ‘ontvoerd’.
“Met de bedoeling om het spel

wat open te trekken,” stelde Van-
wildemeersch. “De vaste deelne-
mers kennen ondertussen de
smokkelpaadjes in en rond Harin-
ge al zo goed, dat we hen eens wat
wilden desoriënteren. En ook de

tijdsfomule aan de controleposten
werd lichtjes aangepast.”
Dat werd door alle deelnemers
duidelijk geapprecieerd. Maar aan
het einde werd het toch een vaste
waarde die zich de beste blauwer

toonde. Want Haringenaar Rik
Deman voegde er na zijn eerdere
overwinningen in 1992, 2003,
2005, 2009, 2010 een nieuwe titel
bij. Nipt, maar dik verdiend, von-
den ook zijn tegenstanders. 

“Vanuit De Levaard
werden ze in groep
naar een onbekend
startpunt een tiental
kilometer verder
‘ontvoerd’...”

Rik zelf klonk aan het einde opge-
lucht. “Het wordt er met de jaren
niet gemakkelijker op, maar het
geeft wel een goed gevoel om die
jonge gasten eens te kloppen. Te-
zelfdertijd doet het ook goed dat
de jongeren de uitdaging aangaan
en dat de toekomst van deze blau-
wersnacht verzekerd blijkt.” Voor
Steven Vandenbussche, die voor
de vierde keer al tweede eindigde,
was het dan weer een beetje ba-
len. En met winnaar van vorig jaar
Jens Zutterman als derde, sloot de
37ste editie van de blauwersnacht
met een straf podium af. 

DE UITSLAG

1. Rik Deman, Haringe 2. Steven
Vandebussche, Haringe. 3. Jens
Zutterman, Brielen 4. Filip Deker-
vel, Poperinge 5. Wannes Doise,
Roesbrugge 6. Dimitri Cornette,
Krombeke 7. Jens debeer, Proven
8. Willem Viaene, Proven 9. Arne
Vanbeveren, Proven 10. Thijs
Vanderstraeten, Poperinge.
(SRH)

Blauwerij blijft mannenzaak
HARINGENAAR RIK DEMAN ZESDE KEER KAREL DE BLAUWER

HARINGE De blauwerij blijft een mannenzaak. Want bij de 57 kandidaat-blau-
wers aan de start vorige zaterdag stond geen enkele dame. Blijkbaar blijft de op-
dracht afschrikken, ook al klonken alle deelnemers achteraf enthousiast. 

Rik Deman schreef zaterdagnacht een stukje Haringese geschiedenis.

Want hij werd voor de zesde keer al tot Karel de Blauwer gekroond, zeven

jaar na zijn vorige overwinning. (Foto MD)

PROVEN Op zondag 24 september had in de vrije basisschool De Kastanje het schoolfeest plaats rond het

thema ‘Frankrijk’. Het mooie nazomerweer zorgde voor een warme en gezellige sfeer. Alle leerlingen van

klein tot groot brachten een gevarieerd spektakel op het Sint-Michielszomerfeest. Ook deze kinderen zetten

hun beste beentje voor. (Foto MD)

Nazomerweertje voor Sint-Michielszomerfeest van vbs De Kastanje

ROESBRUGGE-HARINGE

OKRA-AGENDA
Op donderdag 5 oktober is er een

crea-namiddag.

GEZINSBOND FIETST
Op maandag 2 september om

13.30 uur wordt er bij goed weer

gefietst door de afdelingen van

Gezinsbond Roesbrugge-Haringe

en Beveren. Er wordt altijd gestart

op het Roesbruggeplein en er is

een tussenstop. Meer info krijg je

bij Raymond Gyssels op 057 30 02

28. 

SINT-JORISGILDE
Op zaterdag 7 oktober om 14 uur is

er prijsschieting achter de Brykery. 

OKRA PETANQUE
Op vrijdag 22 september was er

een inhaalbeurt met 36 deelne-

mers. Roger Benauwt, Albert La-

seure, Valère Thery en Roos De-

quidt wonnen elk drie spelletjes. In

de rangschikking leidt Willy Butaye

37-567 voor Aimé Neyrinck 36-549,

Johan Dessein 33-535, Geert Huy-

ghe 33-527 en Guido Vanderhaeg-

he 31-515. (PC)

VARIA


