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WATOU – Nog tot en met dins-
dag 20 november heeft in de Sint-
Bavokerk in Watou de noveen
plaats ter ere van Karel-Lodewijck
Grimminck.
Karel-Lodewijck Grimminck
stierf in 1728 en was slechts 52
jaar oud. Deze pastoor-kluizenaar
wordt al enkele honderden jaren
vereerd als een heilige. “Op zijn
sterfdatum start elk jaar een no-
veen in de Sint-Bavokerk in Wa-
tou, omdat hij er ook begraven
ligt. Meer nog, zijn grafsteen werd
trouwens in 1978 helemaal ver-
nieuwd. Karel-Lodewijck wilde
niets voor zichzelf, maar wilde al-
les aan armen en noodlijdenden
geven. Hij leefde een streng en so-
ber leven met eenzaamheid, in-
keer, stilte en gebed. Zijn leuze en
spreuk was trouwens ‘God is ’t al,
de reste niet’. Na zijn beslissing
om als een soort kluizenaar te le-
ven, heeft hij heel wat rondgetrok-
ken in de regio van de Westhoek
en in Noord-Frankrijk. Hij was
een echte bruggenbouwer tussen
Ieper en Poperinge, tussen Bgelgië
en Frankrijk en zeker ook tussen
Sint-Jan ter Biezen en Watou. Ei-
genlijk mag men gerust zeggen
dat hij een Europeaan avant la let-
tre was”, vertelt pastoor Ludo Le-
pee.

Fietsroute en lied
Karel-Lodewijck heeft zelfs een
fietsroute die naar hem genoemd
is. De Grimminckroute voor fiets
of auto loopt vanuit Ieper naar
Veurne, Dowaai bij Doornik,
Ramskapelle, Kaaster, Flêtre,
Theiuhoek, de Catsberg, Sint-Jan-
ter-Biezen en Watou. Omdat
Grimminck zo’n volkse verering
genoot, maakte rederijker Van
Clep een gedicht van 22 strofen
over hem, dat gepubliceerd werd
door Guido Gezelle in 1968 in de
bundel ‘Rond de Heerd’. In de
verkiezing van de bekendste Pope-
ringenaar eindigde Grimminck op
de 8ste plaats en dit achter Dirk
Frimout. Dat bewijst dat hij zeker
nog niet vergeten is in de regio.

(PC) 

q De jaarlijkse noveen voor Grim-
minck loopt nog tot en met dins-
dag 20 november in de Sint-Bavo-
kerk in Watou. Op weekdagen is
de mis om 9 uur, op zaterdag om
17 uur en op zondag om 9.30 uur.

Noveen voor
Grimminck

Pastoor Ludo Lepee met het por-
tret van Grimminck. (Foto MD)

D e Haringse toneelgroep
staat straks voor het 33ste
jaar op rij op de planken.

Letterlijk nu, want eigenlijk maak-
te de groep naam met haar open-
luchttoneel, dat vroeger elk jaar
bij de familie Vanwildemeersch-
Behaeghel volle tribunes lokte.
Maar vier jaar geleden verhuisde
het toneel naar De Levaard. Om-
dat de opvoeringen van het open-
luchttoneel te sterk afhankelijk
waren van het weer, omdat de ac-
commodatie voor publiek niet
meer zo comfortabel was, omdat
er niet zo gemakkelijk nieuwe
volkse stukken te vinden waren en
ook wel omdat de groep het eens
op een echte scène wilde probe-
ren. ‘Bij wijze van experiment’,
klonk het toen, maar ondertussen
is de groep al aan zijn vierde in-
doorproductie toe, en lijkt een
nieuwe traditie geboren.

Stukkeuze
Ook bij de stukkeuze probeert de
groep wat te vernieuwen. Na een
paar thrillers en ‘Per(r) ongeluk’
een mooi levensverhaal van auteur
Pol Anrys, kiest de groep ook dit
jaar voor een wat apart en bijzon-
der leuk stuk van die populaire au-
teur. “Zijn nieuwste stuk ‘Martha

en Mathilda’ oogst tegenwoordig
heel wat succes en we zijn blij dat
wij het als eerste groep in de
streek kunnen brengen,” zegt Me-
lanie Bau, al enkele jaren een vas-
te waarde binnen de acteursgroep
en mee verantwoordelijk voor de
stukkeuzes. “We hebben het wel
met toelating van de auteur naar
de mogelijkheden van onze eigen
groep, taal en streek hertaald en
ook de titel aangepast. Maar naar

inhoud toe is er heel weinig veran-
derd en het geheel blijft een bij-
zonder vlot stuk vol spanning en
humor, dat de toeschouwer van
begin tot einde moet verrassen.”

In oud hotelletje
Het verhaal speelt in een oud ho-
telletje dat door een broer en zus
op leeftijd gerund wordt. De oud-
jes hebben het moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen, maar

zij blijven niet bij de pakken zitten
en bedenken een originele maar
gewaagde oplossing voor hun fi-
nanciële problemen. Alleen, als
net voor de Ronde van Vlaanderen
een groep wielertoeristen het ho-
telletje als uitvalsbasis voor hun
Ronde kiest, dreigt alles in het
honderd te lopen.
Poperingenaar André Schau-
broeck, stilaan de huisregisseur
van de groep, regisseert opnieuw
en het stuk wordt op scène gezet
door Nelly Behaeghel, Willy Neu-
ville, Ine Six, Melanie Bau, Marti-
ne Boone, Karel Caenen, David
Vanwildemeersch, Sam en Peter
Myny, Stef Ryon en Lore Des-
camps, die in Haringe voor de eer-
ste keer op het podium staat, maar
zeker zal bewijzen dat ze op scène
en binnen het koerswereldje meer
dan haar mannetje kan staan.

(SRH) 

q De opvoeringen vinden plaats
op 30 november en 1, 7 en 9 de-
cember, telkens om 20 uur in De
Levaard. Kaartenreservatie (7 eu-
ro) in het klooster van Haringe op
057 30 03 09, of via toneelharin-
ge@gmail.com.

Toneelgroep Haringe verrast iedereen met ‘Martha en Michel’

“Vol spanning en humor”
Q HARINGE – De Toneelgroep Haringe brengt op 30 november en 1, 7 en 9 december in De
Levaard een heerlijke brok toneel op scène. Want ‘Martha en Michel’ is niet alleen boeiend en
komisch, maar bovendien verrast het stuk van begin tot einde.

De acteurs die op het podium staan voor de opvoeringen van de kome-
die ‘Martha en Michel’. (Foto MD)

Enkel leerlingen van de derde
graad met vijfde en zesde leerjaar
mogen dit schooljaar meedoen.
Aan de diverse scholen werd ge-
vraagd om in de klassen in groep-
jes te werken aan een technisch
project. Leerlingen kregen de op-
dracht ofwel een duikboot ofwel
een waterrad te maken met alle-
maal tweedehandsmateriaal.
Vrije basisschool De Waaier zag
het meteen helemaal zitten om de
uitdaging aan te gaan. In de derde
graadsklas van meester Jan Van-
dendriessche zitten zestien leerlin-
gen. In groepjes van vier werkten
ze aan een project. “We fabriceer-
den twee duikboten en twee wa-
terraderen. In onze klas wordt im-
mers veel rond techniek gewerkt,
zodat het project mooi kon inge-
past worden in het programma. In
de klas hebben onze derdegraads-
leerlingen amper drie uur aan hun
uitvinding gewerkt. De rest werd
thuis afgewerkt.Ook de ouders
hielpen enthousiast meezoeken
naar gepast materiaal. Na de
herfstvakantie moest het project af
zijn. Op maandag 5 november
hebben we beslist welk van de
vier projecten we zouden inzenden

voor de tussenselectie die vorige
zaterdag plaats vond in Kortrijk.
We kozen voor een project rond
een waterrad waarbij door een hal-
ve liter vallend water een waterrad
in beweging wordt gebracht, zodat
een auto een helling kan worden
opgetrokken. Dit project werd op
poten gezet door Jennifer Dever,

Elvira Mulkay, Manon Van drom-
me en Jeroen Bloes. De andere
twaalf leerlingen waren in eerste
instantie natuurlijk wat ontgoo-
cheld dat niet hun project uitgeko-
zen werd. Maar een weinig later
stonden ook zij enthousiast achter
het project van het eerste viertal”,
vertelt meester Jan.

Brahim
Vorige zaterdag trok vbs De
Waaier naar Kortrijk. “En we wa-
ren eigenlijk een beetje ontgoo-
cheld van daar amper een tiental
scholen aanwezig te zien, terwijl
er zich toch wel meer dan vijftig
hadden ingeschreven. De Waaier
behoort tot de drie gelukkige
West-Vlaamse scholen die op za-
terdag 1december naar het Minis-
terie van Onderwijs mogen trek-
ken om deel te nemen aan een
soort Vlaamse finale, waar ook
een optreden van Brahim zal
plaats vinden”, klinkt meester Jan
enthousiast.

Legobouwdoos
De schooldirectie hoopt dat ook
de andere twaalf leerlingen van de
3de graad te kunnen meereizen
naar het ministerie van onderwijs
in Brussel. Wat er te winnen valt
in Brussel is nog niet bekend,
maar na Kortrijk ontvingen de
winnaars al een Legobouwdoos ter
waarde van 80 euro voor de hele
klas. Na Brussel kan er nog een
extra Lage-Landentornooi volgen
ergens in Nederland. Duimen
maar dat het lukt.! (PC)

Vrije basisschool De Waaier naar finale Techniek Tornooi in Brussel

“Waterrad uit recyclagemateriaal”
Q WATOU – Elk jaar organiseert het (Vlaams) Ministerie van Onderwijs wedstrijden waaraan ba-
sisscholen in Vlaanderen kunnen deelnemen. Dit jaar wordt een wedstrijd georganiseerd rond
techniek onder de noemer ‘Techniek Tornooi’. De vrije basisschool De Waaier doet mee.

De vier bedenkers van het winnend waterrad zitten voor hun uitvinding.
Achteraan duimen hun klasgenoten samen met meester Jan voor een
goede plaats in de finale in Brussel. (Foto MD) 




