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HARINGE / KROMBEKE

De Toneelgroep Haringe maakte
naam met het openluchttoneel,
dat van 1979 tot 2007 een breed
publiek uit heel Vlaanderen naar
Haringe lokte. Vanaf 2009 ver-
huisde de groep naar binnen, en
ook De Levaard loopt elk jaar weer
verschillende avonden vol als de
groep op scène staat. De keuze
voor goede maar toegankelijke
stukken met meestal een flinke
vleug humor, die elk jaar weer
naar de eigen regio en in het sap-
pig Harings dialect hertaald wor-
den, is daar ongetwijfeld niet
vreemd aan. 

THRILLER
En ook dit jaar heeft de groep zo’n
topper klaar. Met ‘A tomb with a
view’ van Norman Robbins halen
ze in Haringe een succesvolle En-
gelse komische thriller van onder
het stof. Het stuk werd in het Ne-
derlands tot ‘De I taliaanse mees-
terhand’ herdoopt en de Toneel-
groep Haringe herwerkte het ge-
heel tot hun eigen ‘Villa Beaufort’.
In die afgelegen, vervallen villa
gebeuren de vreemdste dingen.
En als familievader Jean-Jacques
de Beaufort dan nog eens in ver-
dachte omstandigheden overlijdt
en blijkt dat er plots een buiten-
staander aanspraak maakt op een
deel van de erfenis, gaan de pop-
pen pas echt aan het dansen. 
Het stuk, dat spanning en humor
op een heerlijke manier combi-
neert, wordt gebracht door Nelly
Behaeghel, Martine Boone, Karel
Caenen, Christine Deroo, Lore
Descamps, Grietje Lagae, Willy
Neuville, Stef Ryon, Andy Schacht

en Ine Six. Voor Grietje Lagae is
het haar vuurdoop op de planken.
En het was voor haar wel even
slikken. “Ik heb vooraf even ge-
twijfeld om mee te doen, maar ik
wilde het wel eens proberen. Het
valt ook best mee, maar het is niet
te onderschatten. We repeteren
twee keer per week en die repeti-
ties zijn heel intensief. En nu
wacht mij nog de stress van de
opvoeringen.”

DEBUUT
Ook voor regisseur Daniël Dele-
rue is het een debuut. H ij stond

vroeger in Haringe en bij heel wat
andere toneelverenigingen uit de
regio op de planken en vorig jaar
assisteerde hij al bij de regie in
Haringe. Toen de groep dit jaar
naar een nieuwe regisseur uit-
keek, was de stap snel gezet,
klinkt het bij de nieuwbakken re-
gisseur. “Ik had het altijd al eens
willen proberen en toen de groep
mij voorstelde om dit jaar de regie
te voeren, heb ik graag toegezegd.
Mijn voorwaarde dat ik steun zou
krijgen uit de heel enthousiaste
spelersgroep werd goed opge-
volgd, en voor mij valt de opdracht

dan ook goed mee. Het stuk staat
er, en nu is het afwachten hoe de
reacties van het publiek zijn.” 
Dat publiek kan in de ‘Villa Beau-
fort’ terecht op vrijdag 1, zaterdag
2, maandag 4, en vrijdag 8 decem-
ber om 20 uur en op zondag 10
december om 19 uur. De voorstel-
lingen vinden plaats in De Le-
vaard in Haringe en de toegangs-
kaarten kosten 7 euro. Ze kunnen
gereserveerd worden via toneelha-
ringe@gmail.com of op 057 30 03
09. (SRH)

Spanning en humor in
Vi l l a Beaufort  
HARINGE Tijdens de eerste weekends van december gaan in Haringe de deuren van de Villa Beaufort open.
Bezoekers kunnen ongegeneerd kennismaken met de familie de Beaufort, op scène gezet door de Toneelgroep
Haringe, die dit jaar al voor de 38ste keer op de planken komt.

We zien staand Willy Neuville, Peter Myny, Karel Caenen, Geert Barbry, Nelly Behaeghel, Christine Deroo, Andy
Schacht, Grietje Lagae, Stef Ryon en regisseur Daniël Delerue. Lore Descmaps, Ine Six en Martine Boone zitten
aan tafel. (Foto MD)

PROVEN

OPUS
Het parochiaal zangkoor Opus dat
actief is in de parochies Krombeke
en Proven heeft repetitie op don-
derdag 7 december tussen 18.30
en 19 uur in de Fatimakapel in
Krombeke.

OKRA
Op donderdag 23 november om 13
uur trekt Okra Proven naar het
seniorenfeest in zaal Maeke Blyde
in Poperinge. Op dinsdag 28 no-
vember is er hobby. Op donderdag
30 november is er petanque in OC
De Croone. Elke maandagnamid-
dag wordt om 13.45 uur verzameld
op het Provenplein voor een fiets-
rit.

TSC PROVEN
TSC Proven zoekt ernstige en
gedreven vrijwilligers om het kanti-
nepersoneel van De Beste Plekke
te versterken. Kandidaten melden
zich bij Thomas Top via 0473 97
40 19 of in de kantine zelf. 

BOND ZONDER NAAM
De kalenders 2018 van Bond zon-
der Naam zijn voor 12 euro te koop
bij Raf Lamaire-Baes langs de
Terenburgseweg 3 in Proven. Ook
kaarsen kunnen er worden beko-
men. 

SINT-CECILIA
Op zaterdag 25 november viert KM
De Volksvreugd het jaarlijks feest
van Sint-Cecilia. Na een rondgang
door het centrum van Proven,
wordt genoten van een gezellig
samenzijn met vereremerkingen. 

OC DE CROONE
De verbouwingswerken in OC De
Croone gaan heel goed vooruit.
Voor Okra is er terug petanque op
donderdag 30 november en kaar-
ting op donderdag 14 december.
Deze kaarting zal dan voor het
kampioenschap voor de maand
november gerekend worden terwijl
de kaarting van donderdag 28
december zal tellen voor de maand
december. 

SINT-ELOOISFEEST
Op zaterdag 2 december om 19.30
uur organiseert Landelijke Gilde
Proven in samenwerking met KVLV
Proven het jaarlijks Sint-Elooisfeest
in Gasthof ’t Rozenhof. Na het
aperitief is er een buffetformule
met winterbarbecue. Na het ijsbuf-
fet is er nog koffie met zoetighe-
den. Na de maaltijd nodigt Disco
Fashion uit ten dans. Deelnemen
kost 45 euro met inschrijving voor
27 november bij de bestuursleden
of bij Johan Brysbaert via 0497 54
72 68.

KVLV
Op maandag 4 december om 19.30
uur organiseert KVLV Proven in OC
De Croone een kookles rond het
feestmenu.

SFEERBEURS
De 16de editie van Sfeerbeurs
Proven vindt plaats in OC De
Croone op vrijdag 24 november
tussen 18 en 22 uur, op zaterdag
25 november van 14 tot 22 uur en
op zondag 26 november tussen 10
en 18 uur. De toegang is gratis. (PC)

VARIA

KROMBEKE Tijdens het jaarlijks clubfeest in feestzaal Witsoone kwamen alle leden en sympathisanten van KM De Jagersvink samen om de gelau-
werden van het voorbije vinkenseizoen te huldigen. Christiaan Boudy werd gekroond tot koning. Koningin werd Ghislaine Durant uit Westende.
Algemeen kampioen werd net als vorig jaar weer Paul Inion. Kampioen bij de mannen werd de 85-jarige Gilbert Caron, Nancy Riem is kampioe-
ne. Zij werd ook gevierd als prinses. De titel van kampioen kleine getallen ging naar Thomas Gryson. Naast de kampioenen en koningen zet De
Jagersvink ook jaarlijks enkele leden in de bloemen. Dit jaar kregen bestuurslid Frans Veniere en Magda Elslander een geschenk wegens hun 40
jaar huwelijk. Ook was er een attentie voor bestuurslid Frans Bouton en voormalig voorzitter Henri Pareyn niet ontbreken. (PC-foto MD)

KM De Jagersvink vi er t  kampioenen


