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(WE32/4)

TICKETS & RESERVATIES:
• Delta L loyd Bank,  Grote Markt 4,  Ieper.  

057 22 88 16 • 057 23 94 80

1. Zondag 17 oktober 2010 om 18u. Stadsschouwburg - Ieper
JOLENTE DE MAEYER, VIOOL - NIKOLAAS KENDE, PIANO
viool & piano

2. Zondag 7 november 2010 om 18u. Stadsschouwburg - Ieper
CONCERT MET HANNES MINNAAR
Derde laureaat Koningin Elisabethwedstrijd 2010, piano

3. Vrijdag 7 januari 2011 om 20.15u. Stadsschouwburg - Ieper
ENIKO SZILAGYI
Liedrecital/chanson, werken van Jacques Brel en Kurt Weill

4. Vrijdag 11 februari 2011 om 20.15u. Stadsschouwburg - Ieper
IL GARDELLINO
Barokensemble

5. Vrijdag 25 maart 2011 om 20.15u. Gotische Zaal Stadhuis - Poperinge
SCARLET HARPTRIO
Harp & dwarsfluit

6. Vrijdag 15 april 2011 om 20.15u. Stadsschouwburg - Ieper
ZEFIRO TORNA
Een heerlijke muzikale „blend” uit het 17de-eeuwse Engeland

26e seizoen

Concerten 2010-2011

INFO: www.westc lass ic .be

Abonnementen:
• voor de 6 concerten: A75,00
• voor 4 concerten naar keuze: A55,00
(nummers concerten vermelden)
rekeningnummer: 132-5055754-58
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Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2006 werd voor

het eerst een kandidaat van de
lijst Vlaams Belang verkozen in
Poperinge. Het was Danny Hiele
uit Proven met 189 voorkeur-
stemmen. Hij besliste echter on-
middellijk om zijn mandaat niet
op te nemen. De plaats ging naar
Gregory Billiau, die als lijsttrek-
ker 174 stemmen naast zijn
naam kreeg. Op 31 januari 2008
gaf hij er echter de brui aan, en
hij werd opgevolgd door Elsje
Dequeker uit de Kuiperstraat 8
in Reningelst. Zij behaalde van
op de derde plaats 135 voorkeur-
stemmen.

Zwijgzaamheid
Zowel Gregory Billiau als zijn
opvolgster Elsje Dequecker vie-
len in de raad op door hun
zwijgzaamheid. In al die tijd
stelde Dequecker één vraagje.
Bovendien was ze erg veel afwe-
zig. Sinds enkele maanden was
men binnen het partijbestuur dan
ook niet meer tevreden over haar
functioneren als raadslid. Daar-
om werd Elsje Dequecker ge-
vraagd haar mandaat ter beschik-
king te stellen. 

Met rug tegen de muur
„Er kwam daar zeker geen
dwang bij kijken”, aldus Elsje
Dequecker. „Ik nam zelf het ini-
tiatief om op te stappen. Sinds
een tijd kan ik mij niet meer vin-
den in het Poperingse partijbe-
stuur, dat trouwens uit eenzelfde
familie bestaat. Daarmee valt
niet samen te werken, want je
staat als enkeling steeds met je
rug tegen de muur. Ook andere
bestuursleden namen hierdoor al
ontslag. Ik kon wel blijven zete-
len in de gemeenteraad als onaf-
hankelijke, maar dat wilde ik de
kiezers van het Vlaams Belang
niet aandoen. Er is immers maar
één mandaat beschikbaar, en zij
die ervoor stemden wil ik niet
ontgoochelen.”
Elsje Dequecker wordt tijdens de
gemeenteraad van donderdag 30
september vervangen door Mar-
tine Vanbrabant (52), die bij de
vorige verkiezingen 67 voor-
keurstemen verzamelde. Martine
Vanbrabant is voorzitter van de
lokale afdeling Vlaams Belang
Poperinge, en woont in de
Abeelseweg 68. Elsje Dequecker
wil wel lid blijven van de partij.

(AHP) 

Vlaams-Belanglid verlaat gemeenteraad

Els Dequecker gaat
Q POPERINGE – Elsje Dequecker (43) die als
enige zetelt voor de Lijst Vlaams Belang, ver-
laat de gemeenteraad. Ze wordt opgevolgd
door Martine Vanbrabant.

POPERINGE

Het was koud en het regende pij-
penstelen, maar toch stonden za-
terdagavond nog 51 deelnemers in
het Haringse blauwerscafé d’Hey-
beke aan de start van de nachtelij-
ke smokkeltocht. Daarbij heel wat
streekgenoten, maar ook een be-
hoorlijke delegatie van de kust,
enkele Oost-Vlamingen en zelfs
een moedige uit Heverlee. De kan-
didaten moesten met een zak blau-
werswaar via een aantal controle-
posten, waarvan enkele over de
grens, opnieuw in d’Heybeke ge-
raken zonder gepakt te worden
door de kommiezen. Niet simpel,
want de twintig gelegenheidsdou-
aniers – waaronder enkele Noord-
Fransen – bleken heel alert. 

Topfavoriet
Aan het verzamelpunt halfweg er-
gens te velde bleken amper zeven
deelnemers zonder pakstrafpunten
en bij aankomst in het blauwersca-
fé d’Heybeke in Haringe bleef

daarvan slechts één ongeknipte
blauwer over. Het was Haringe-
naar en topfavoriet Rik Deman,
die zich zo voor de vijfde keer al
tot beste smokkelaar blauwde en
meteen de lijst van de allerbeste
blauwers aanvoert. Een record dat
waarschijnlijk niet snel zal verbe-
terd worden, ook al omdat mees-
ter-blauwer Rik zelfs na de helle-
tocht van zaterdagnacht nog niet
direct aan afhaken denkt. „Eigen-
lijk start ik iedere keer superge-
motiveerd. Voor een Haringenaar
betekent die blauwerstitel heel
veel en vijf titels is nog zoveel
mooier. Sommigen vinden dat ik
nu beter kan stoppen, maar we
zien volgend jaar wel. Als de mo-
tivatie er nog is, probeer ik het ze-
ker nog eens opnieuw.” 

Verwarring zaaien
Maar ondanks zijn succes blijft de
recordblauwer ook bescheiden.
„Ik win hier wel, maar eigenlijk

ker uit Reningelst werd vierde en
Provenaar Bart Deheegher strand-
de als vijfde voor de zoveelste
keer op rij – weliswaar stevig ge-
schramd en geblutst op een mooie
ereplaats. Lies Defour uit Roesela-
re eindigde als eerste dame.

Dertigste editie ?
Ook de organisatoren toonden
zich zaterdagnacht heel tevreden,
maar vooral ook opgelucht. „We
vreesden dat het slechte weer veel
kandidaat-blauwers thuis zou hou-
den. Maar we kregen er toch een
hele bende aan de start. Het werd
bovendien een spannende en ui-
terst sportieve editie”, stelde Paul
Vanwildemeersch. „Een ideale
aanloop voor de dertigste editie
van volgend jaar lijkt het dan,
maar daar heeft Vanwildemeersch
nog wat vragen bij. „Het zou na-
tuurlijk mooi zijn als we dat jubi-
leum zouden kunnen vieren. Maar
toch moet er eerst grondig geëva-
lueerd worden. Het bleek dit jaar
immers niet eenvoudig om de or-
ganisatie rond te krijgen. Er is be-
hoorlijk wat mankracht nodig en
het wordt elk jaar moeilijker om
alles goed te plannen.” Maar met
het enthousiasme na deze geslaag-
de editie zullen de Haringse orga-
nisatoren hun jubileumeditie van
2011 vermoedelijk wel georgani-
seerd krijgen. (SRH)

me op de grond en hield me muis-
stil. Een jonge dounanier stapte tot
vlak bij mij, trapte bijna op mijn
hand maar merkte mij niet op. Hij
bleef staan, beantwoordde een sms
op zijn gsm en vertrok toen op-
nieuw. Ik snap nog altijd niet hoe
hij toen mijn hart niet hoorde bon-
zen.” 

Geschramd en geblutst
Rik Deman haalde het uiteindelijk
voor Poperingenaar Filip Deker-
vel, en Steven Desodt uit Watou,
allebei neofieten in de wedstrijd.
Oud-winnaar Kristof Covemaec-

heb ik, net als bij de voorbije suc-
cessen, heel veel te danken aan
mijn vrienden die met mij mee-
stapten. We vormden opnieuw een
heel sterk team. We legden het he-
le traject bijna lopend af en als we
op de douaniers botsten, slaagden
we erin om ons razendsnel te ver-
spreiden. Zo zaaiden we verwar-
ring en konden er altijd wel ergens
wel ontsnappen.” Deman had dit
jaar trouwens heel wat geluk.
„Vlak voor de laatste controlepost
botsten we op een vliegende bri-
gade. We konden gelukkig weg-
duiken in een maïsveld. Ik wierp

Haringenaar Rik Deman al voor de vijfde keer beste Karel de Blauwer 

„Stilaan een legende in eigen dorp”
Q POPERINGE/HARINGE – Haringenaar Rik De-
man wordt stilaan een legende in eigen dorp.
Want zaterdagnacht werd hij al voor de vijfde
keer tot Karel de Blauwer gekroond. Hij bleek
na een zware en avontuurlijke blauwerstocht
de enige van de 51 deelnemers die uit de
handen van de kommiezen kon blijven. 

Record-winnaar Rik Deman met Willy Neuville en Frans Desodt van de
organiserende Kultuurgemeenschap Haringe. (Foto SRH)




