ROESBRUGGE – HARINGE – PROVEN

48

(WE38/2)

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2011

Varia

Poperingenaar Filip Dekervel winnaar van jubileumblauwersnacht

ROESBRUGGEHARINGE

„Ongeknipt in het donker”

..................................................................

Q

Okra-petanque

Wonnen 3 partijen op 23 september : Roger Benauwt, Raf Bossaert, Willy Neudt en Stefaan
Storme. Rangschikking : 1. Willy
Neudt 40-638; 2. Jozef Van Acker
37-538; 3. Jules Regheere 34589; 4. Raymond Gyssels 34-540;
5. Raf Bossaert 31-543. (JG)
Q

Dropping

Op 8 oktober om 19 uur worden
alle leden van chiro HaRo en ook
sympathisanten in het lokaal verwacht voor een echte dropping.
Na de dropping is er smakelijk samenzijn met hutsepotfestijn.
Deelnameprijs : 11 euro. Inschrijven bij Jeroen Clauw, 0474 28 48
80 of Jasmien Six, 0498 83 92 85.
Q

Conservenkaarting

Op zaterdag 1 oktober vanaf 18
uur en zondag 2 oktober van 11
tot 13 uur en vanaf 18 uur, organiseert Okra de conservenkaarting in Het Christen Volkshuis.
Q

CM Ziekenzorg

Op dinsdag 4 oktober om 14 uur
organiseert CM Ziekenzorg een
demonstratie van verzorgingsproducten in zaal Het Cristen
Volkshuis. Inkom : 2,50 euro inclusief een cocktail en een consumptie.
(PC)

PROVEN
Q

Circle Fitness

Drie maandagen na elkaar op
3,10 en 17 oktober nodigen drie
Provens verenigingen, KAV, Gezinsbond en KVLV, alle dames uit
naar De Croone om er telkens van
20 tot 21 uur deel te nemen aan
Circle Fitness. Deelnemen kost 5
euro per les en vooraf inschrijven
is niet nodig. Draag wel sportieve
kledij en breng een matje en een
handdoek mee.
Q

Okra-kaarting

Wonnen 3 partijen op 22 september : Edgard Thoré 311, Joël Vanneste 303, Agnes Devos 265, Anna Depyper 248, Jules Regheere
228, Leopold Verslype 214 en Agnes Deblonde 171. Rangschikking : 1. Michel Demolder 202333; 2. Paula Dekiere 18-2099;
3. Joël Vanneste 17-2459; 4. Robert Coene 17-2178; 5. Norbert
Debeer 17-2130.
Q

Q

HARINGE – Verrassing zaterdagnacht in Haringe. Want de 30ste editie van de traditionele Karel de Blauwerverkiezing kreeg geen plaatselijke blauwer op de erelijst. De titel ging wat verrassend, maar verdiend naar de Poperingenaar Filip Dekervel. Al had de plaatselijke topfavoriet
Rik Deman toch een ruim aandeel in die overwinning.

De smokkeltocht van Haringe
blijft tot de verbeelding spreken,
maar de jubileumverkiezing werd
tegen de verwachtingen in toch
geen recordeditie. Met amper 47
deelnemers aan de start zaten de
organisatoren heel ver van de
maximaal 90 deelnemers die in
het verleden meestal moeiteloos
de weg naar Haringe vonden.
„Vorig jaar hadden we nog 59
starters, maar het was toen heel
slecht weer. We rekenden dit jaar
dan ook op meer, maar er daagden
integendeel minder kandidaatblauwers op. Wij worden misschien een beetje het slachtoffer
van ons eigen succes. In het verleden moesten we meestal inschrijvingen weigeren en wie toen afgewimpeld werd of tevergeefs inschreef komt meestal niet meer terug, En nu ook de ‘oudere’ kandidaten stilaan afhaken, moeten we
het in de toekomst van de jeugd
krijgen. Maar die vinden blijkbaar
de weg naar Haringe niet. Maar
we gaan er alles aan doen om de
traditie verder te zetten”, zegt Piet
Vanwildemeersch van het organiserend comité.

Heel alert
De opdracht voor de kandidaten
was eenvoudig maar tezelfdertijd
ook niet min : met een zak blauwerswaar via een aantal controleposten opnieuw in d’Heybeke geraken zonder ‘gepakt’ te worden
door de ‘kommiezen’. Niet evident, want er waren een twintigtal
gelegenheidsdouaniers op pad en
die bleken heel alert. Toch bleven
er bij aankomst in het blauwerscafé d’Heybeke in Haringe nog drie
‘ongeknipte’ blauwers over. Daarbij Haringenaar en topfavoriet Rik
Deman, die zich al vier keer tot
beste smokkelaar blauwde. Een
vijfde titel in deze jubileumeditie

Karel de Blauwer 2011 Filip Dekervel met naast hem Paul en Piet Vanwildemeersch, Emily Denuwelaere,
Frans Desodt, Willy Neuville en de jongsten Victor en Romee Vanwildemeersch. (Foto SRH)

zou dus een beetje historisch geweest zijn, maar toch greep hij ernaast. Winnaar
werd Poperingenaar
Filip
Dekervel, een
35-jarige landbouwer die al
voor de tweede
keer aan de
start kwam en
zijn overwinning voor een
stuk aan Rik Deman zelf dankte.
„Ik was er vorig jaar voor de eerste keer bij en het smaakte duidelijk naar meer. Ik stapte mee met
‘de bende’ van superblauwer Rik
Deman. Dat bleek niet evident
want we liepen kilometers lang
door beken en velden en bij de

controleposten was er nog dat zenuwslopend sluipwerk om ongezien binnen te
geraken.”
Het tempo dat
Rik
oplegde
zorgde er volgens Filip ook
voor dat hun
groep snel uitgedund werd.
„Maar gelukkig
bleven we met
genoeg over om aan de hinderlagen de kommiezen in verwarring
te brengen. Het was bovendien
een heel donkere nacht, en dat was
ook in ons voordeel.” Omdat er
aan het einde drie opgeknipte
blauwers overbleven, moest een
schiftingsvraag de winnaar aan-

„We gaan er alles
aan doen om de
blauwerstraditie
verder te zetten”

duiden. Daarbij liet Deman de eer
aan de anderen. Filip Dekervel
toonde zich een betere schatter
dan Watounaar Stefaan Delporte
en hij ging meteen met de hoogste
blauwerseer lopen. Voor Dekervel
zijn eerste blauwerstrofee en hij
was er terecht behoorlijk trots op.

De uitslag
1. Filip Dekervel (Poperinge) 2.
Stefaan Delporte (Watou) 3. Rik
Deman (Haringe) 4. Steven Vandenbussche (Haringe) 5. Kris Deruytter (Beveren aan de IJzer) 6.
William Vermeulen (Watou) 7.
Christophe Covemaecker (Reningelst) 8. Jan Vanhallemeersch
(Watou) 9. Maarten Durnez (Boezinge) 10. Pieter Cambier (Haringe).
(SRH)

De Kastanje bruiste op St.-Michielszomerfeest

Jong KLJ

Het nieuw werkjaar start op zondag 2 oktober aan het lokaal. Er
is een verrassingsactiviteit tussen
14 en 17 uur. Er kan dan ook ingeschreven worden voor het
nieuw werkjaar.
Q

Carwash De Volksvreugd

Op zaterdag 1 oktober tussen 9
en 117 uur organiseert het
Jeugdensemble van muziekmaatschappij De Volksvreugd een carwash op het Provenplein. Een
wasbeurt kost 5 euro voor een
auto en 7 euro voor een bestelwagen. Met de opbrengst trekt
het Jeugdensemble in april 2012
naar Durbuy voor een avontuurlijk weekend. (PC)

PROVEN – Elk jaar organiseert de vrije basisschool De Kastanje in Proven als eerste school in de streek haar schoolfeest. Vorige zondag liep de
school op het Alexisplein helemaal vol voor het Sint-Michielszomerfeest, dat deze keer ook kon plaatsvinden onder een stralende zon. Thema
van dit schoolfeest was ‘water’. De kinderen op de foto waren helemaal weg van het reuzespringkasteel. (Foto MD)

