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KROMBEKE

Q Proeven voor miniemen
Op zondag 4 oktober organiseert
WKS proeven voor miniemen. Alle
koersformaliteiten gebeuren vanaf
12.30 uur in café Hof van Vlaande-
ren. Behendigheidsproeven hebben
plaats op het kerkplein. Spurt, tijdrit
en wegrit gebeuren op het verkeers-
vrij parcours. De 8- en 9-jarigen fiet-
sen 7 ronden of 7,7 km. De 10- jari-
gen moeten 10 ronden of 11 km af-
leggen. De 11- jarigen werken 15
ronden of 16,5 km af. Parcours (1,1
km) : Blasiusstraat, Waaienburgse-
weg, Molenstraat, Blasiusstraat.

Q Mosselfestijn
Op zondag 11 oktober organiseert
Feestcommissie Krombeke in zaal
Witsoone het 16de mosselfestijn ten
voordele van de dorpsfeestelijkhe-
den. Mosselen à volonté met frietjes
kosten 18 euro, en karbonaden of
vol-au-vent met frietjes 13 euro. Kin-
deren tot en met het 6de leerjaar be-
talen respectievelijk 13 en 8 euro. Al-
le inschrijvingen kunnen bij Linda in
café Hof van Vlaanderen of bij Jac-
ques Pyfferoen, Graaf van Hoornweg
9 in Krombeke, tel. 05740 08 024 of
via mail info@
verzekeringenpyfferoen.be. 

Q Wielerpronostiek
De laatste wielerpronostiek in café
Hof van Vlaanderen was die voor het
jaarlijks wereldkampioenschap wiel-
rennen, en daarin toonde Guido
Breyne dat hij het dichtst de eerste
drie renners kon inschatten. 

Q Infoavond Gezinsbond
Op dinsdag 20 oktober om 20 uur
organiseert de Gezinsbond een info-
avond over gemmotherapie en ethe-
rische olie met Veronique Bakeroot
van het gelijknamig natuurcentrum
in de Gasthuisstraat te Poperinge. Le-
den kunnen er gratis naartoe, terwijl
niet-leden 1 euro betalen. Alle info
bij Sabien Busson, tel. 057 40 03 71.

Q MVK Krombeke
MV Krombeke – KLJ De Spitters 0-1.
Volgende match is op donderdag 8
oktober om 18.30 in de oude zaal
tegen Kantoor Feys.

Q De Volkstuin 
Op vrijdag 9 oktober om 20 uur
komt Guido Viaene vertellen over
schadelijke aardstralen in zaal Wit-
soone. Na de voordracht wordt on-
der de leden een gratis onderzoek
naar aardstralen en dito wateraders
verloot ter waarde van 110 euro. Ook
niet-leden zijn er welkom. 

Q Kaarting WTC
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober,
telkens vanaf 19 uur, nodigt wieler-
toeristenclub De Krombeekse Pedaal-
trappers iedereen uit naar café Hof
van Vlaanderen voor de jaarlijkse con-
servenkaarting. Men kan er ook biljar-
ten of vogelpikken. 

Q Kipfestijn
Op zaterdag 3 oktober vanaf 18.30
uur en op zondag 4 oktober vanaf
11.30 uur organiseert vrije basis-
school De Kastanje het jaarlijks kipfes-
tijn in Witsoone. Kinderen tot en met
het 6de leerjaar betalen 6 euro en
volwassenen 12 euro. Inschrijven kan
bij de leden van het oudercomié of
op de school zelf. (PC)
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De smokkeltocht van Haringe
blijft tot de verbeelding spre-

ken. Zaterdagavond stonden in het
blauwerscafé d’Heybeke maar
liefst 95 deelnemers aan de start
van een nachtelijke tocht die hen
ongetwijfeld nog lang zal bijblij-
ven. De organiserende Kultuurge-
meenschap had trouwens begin
vorige week al de inschrijvingen
afgesloten en moest de voorbije
week heel wat kandidaat-blauwers
ontgoochelen. „We kregen deze
week nog tientallen vragen voor
inschrijvingen, zelfs uit ons eigen
Haringe of van vaste jaarlijkse
kandidaten, maar we moesten die
met pijn in het hart weigeren. Die
95 deelnemers waren eigenlijk al
een absoluut maximum om het or-
ganisatorisch en sportief haalbaar
te houden”, vertelt Eddy Bau.

Eén ongeknipte blauwer
De opdracht voor de kandidaten
was eenvoudig maar niet min :
met een zak blauwerswaar via een
aantal controleposten, waarvan de
meeste over de grens, opnieuw in
d’Heybeke geraken zonder ‘ge-
pakt’ te worden door de ‘kommie-
zen’. Geen sinecure, want er wa-
ren een dertigtal gelegenheidsdou-
aniers – waaronder een flinke de-
legatie Noord-Fransen in uniform
– op pad en die bleken heel alert.
Aan het verzamelpunt halfweg er-
gens te velde in Houtkerke bleven
immers amper vijf deelnemers
zonder pakstrafpunten en bij aan-
komst in het blauwerscafé d’Hey-
beke in Haringe bleef er slechts
één ‘ongeknipte’ blauwer over.

Hulp sterke kompanen
Het was Haringenaar en topfavo-
riet Rik Deman, die zich voor de

vierde keer al tot beste smokkelaar
blauwde en meteen de lijst van
beste Haringse blauwers aanvoert.
Een record dat hij heimelijk ook
nastreefde, gaf hij achteraf zelf
toe. „Ik had al drie keer gewonnen
en stond daarmee naast Rik De-
schrevel op de lijst van de beste
blauwers. Op zichzelf is dat al een
heel mooi palmares. Het is niet
evident om deze wedstrijd te win-
nen en zeker niet als één van de
favorieten. Want die houden de
kommiezen, net als bij de blau-
wers indertijd, altijd extra in het
oog. Maar stiekem hoopte ik om
ooit eens dat record te kloppen.
Dit jaar is dat, met de hulp van en-
kele sterke kompanen, gelukt. Ik
moest daarvoor wel diep gaan en
bijna ging het mis toen ik vlakbij
de aankomst totaal onverwacht in
de Heydebeek plonsde. Maar ik
kon me gelukkig net voor de

komst van de aanstormende dou-
aniers uit de modder vrijmaken en
toch nog ontsnappen.”

Elke keer net niet
Voor de trofee, het erelint en de
nieuwe blauwersstok moet hij wel
nog een nieuw ereplaatsje zoeken,
want die worden ten huize Deman
behoorlijk schaars. Naast de vier
overwinningen van Rik was er im-
mers ook de triomf van echtgenote
Trees d’Hallewin, die in het jaar
2000 de beste van het pak was.
Samen zitten ze dus aan vijf over-
winningen, maar als het van Rik
afhangt wil hij er volgend jaar nog
eens voor gaan. Deman haalde het
voor ex-winnaar Steven Vanden-
bussche en Tom Nottebaert, die al
verschillende jaren op rij heel
dicht eindigt, maar voor wie het
elke keer ‘net niet’ is. Zijn echtge-
note Ingrid Vandromme scoorde

wel, want zij werd vijfde en eerste
vrouwelijke deelneemster.

Kant van de douaniers
„Voor de organisatoren was het na
de tocht vooral opgelucht ade-
men”, geeft Piet Vanwildemeersch
toe. „Het was de eerste keer dat er
zoveel deelnemers konden starten
en aanvankelijk vonden we maar
weinig kandidaat-kommiezen.
Maar de laatste week voor de ver-
kiezing kozen een veel kandida-
ten-deelnemers die te laat inschre-
ven om er toch maar bij te zijn de
kant van de douaniers. Zo konden
we beide kampen wat in even-
wicht houden. Het was wel niet
simpel om het hele gebeuren goed
te combineren maar dankzij de in-
zet van het hele organisatieteam
liep alles gelukkig heel vlot en
kregen we voor de zoveelste keer
een schitterende editie. Die wordt
binnenkort geëvalueerd en dan
starten we met de planning voor
volgend jaar.”
Al werd daar zaterdagnacht in
d’Heybeke te Haringe nog niet
echt veel aan gedacht, want het
verbroederingsfeest tussen blau-
wers en kommiezen duurde heel
erg lang… 

De uitslag
1. Rik Deman (Haringe) 2. Steven
Vandenbussche (Haringe) 3. Tom
Nottebaert (Haringe) 4. Bart Sioen
(Roesbrugge) 5. Ingrid Vandrom-
me (Haringe) 6. David Vanwilde-
meersch (Haringe) 7. Kris Deruyt-
ter (Beveren-IJzer) 8. Johan Van-
lerberge (Hoogstade) 9. Kris Hel-
lem (Roeselare) 10. Jens Vanhec-
ke (Brugge).

(SRH)

Haringenaar Rik Deman vierde keer primus in spannende blauwersnacht

„Nu absolute recordhouder”
Q HARINGE – Haringenaar Rik Deman werd zaterdagnacht tot Karel de Blauwer 2009 ge-
kroond. Hij toonde zich na een avontuurlijke nachtelijke blauwerstocht de beste smokkelaar van
de 95 deelnemers. Het is al zijn vierde titel en daarmee is hij nu absolute recordhouder.

V.l.n.r. op de foto Willy Neuville, Pierre Maes, Paul Vanwildemeersch, Domini-
que Buysse, Dirk Top, Karel De Blauwer Rik Deman en pater Vanacker na de
overhandiging van het erelint en de blauwersstok. (Foto MD)

PROVEN

Q Okra-agenda
Op donderdag 15 oktober is er pe-
tanque; op donderdag 8 oktober is
er kaarting en scrabble om 13.45
uur; op dinsdag 27 oktober om
13.30 uur is er hobby-activiteit bij Gil-
berte Dever. En nog altijd is er elke
maandag fietsen vanaf 13.45 uur. 

Q Herfstdropping
Op vrijdag 16 oktober om 19 uur
oganiseert Gezinsbond Proven een
herfstdropping. Iedereen wordt ver-
wacht in D’Hoge Schole in de Abeel-
seweg 240 in Abele voor een gezelli-
ge en spannende avondtocht. On-
derweg is er een opwarmertje en bij
de aankomst wacht een tas soep met
broodjes. Deelnemen kost 4 euro
voor leden en 5 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan bij Rita Maes in Eek-
houte 8 of Anja Goethals in de apo-
theek. 

Q Okra-herfstfeest
Op dinsdag 13 oktober organiseert
Okra Proven haar jaarlijks herfstfeest

met een feestelijke maaltijd en een
gezellig samenzijn met optreden
achteraf. Inschrijven kan bij de wijk-
meesters. Ook nieuwe leden zijn ze-
ker welkom. 

Q Jong KLJ
Op zondag 4 okotber tussen 14 en
17 uur is er activiteit voor alle groe-
pen van Jong KLJ in het lokaal. Op
vrijdag 23 oktober is het dag van de
Jeugdbeweging. Iedereen, zowel le-
den als leiding, trekken dan de hele
dag hun t-shirt en sjaaltje aan om aan
iedereen te tonen dat ze lid zijn van
Jong KLJ. 

Q KVLV-kookles
Op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur
organiseert KVLV een kookles over
wortels en knollen in De Croone. 

Q Bewonersplatform
Op donderdag 8 oktober om 20 uur
worden alle inwoners van Proven uit-
genodigd naar de volgende vergade-
ring van Bewonersplatform Proven in
De Croone. 

Q Karaoke
Op zaterdag 3 oktober vanaf 19 uur
nodigt Julie van café Nobody allen uit
op een eerste karaoke-avond met dj
Dess. 

Q Okra-kaarting
Op donderdag 24 september waren
er 52 kaarters en 7 van hen wonnen
elk drie partijen. Het zijn Nestor Nou-
wynck 322, Anna Depyper 250, Paul
Vandepitte 233, Gerarda Boury 226,
Maria Vandevoorde 223, Roger De-
muys 197 en Clara Scharre 176. 

Q Volksvreugd naar Vlamo
Op zondag 11 oktober trekt de
Volksvreugd naar het Vlamo-tornooi
in Vichte. Nadat de muziekmaat-
schappij laureaat werd in de 2de af-
deling, wordt het alvast afwachten
wat de muzikanten zullen brengen in
1ste afdeling. 

(PC)

BEVEREN-IJZER

Q Okra-kaarting
Uitslag van de kaarting van 23 sep-

tember. Wonnen 3 partijen : 1. Mar-
cel Loones 380 p.; 2. Daniel Top 301
p.; 3. Alice Vienne 284 p.; 5. Clara
Scharre 282 punten; 6. Johan Butaye
260 p.; 7. Marie Warreyn 240 p.
Rangschikking : 1. Jef Lampaert 19
partijen – 2305 punten; 2. Urbain
Delerue 19-2226; 3. Maurice Le-
clercq 19-2015.
Op woensdag 14 oktober is er kleine
puntenkaarting en op woensdag 28
oktober grote puntenkaarting van
Okra in de H. Hartzaal in Beveren.

STAVELE

Q De Zwaantjespikkers
Op zaterdag 10 oktober is er smijting
in café ’t Zwaantje. 

Q Hobby- en sfeerbeurs
Op zaterdag 17 oktober tussen 14
en 20 uur en op zondag 18 oktober
van 10 tot 19 uur is er een hobby- en
sfeerbeurs in zaal De Moote naast de
kerk in Stavele. Hobbyisten stellen er
hun werk tentoon. De toegang is er
gratis voor iedereen. (PC)
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