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De Toneelgroep Haringe blijft
ervoor gaan. Want na dertig

jaar openluchttoneel, een sabbat-
jaar en twee steengoede opvoerin-
gen in De Levaard, staat de groep
straks opnieuw op scène. En met
‘De vloek van Kandawel’ brengt
de Haringse toneelgroep in zijn
beste traditie opnieuw een beklij-
vende brok toneel op de planken. 
Het verhaal van auteur Rudy
Berghs speelt in een klein zaken-
kantoor, waar zaakvoeder Bernard
Dedecker zijn energie verdeelt
tussen zijn werk, zijn klanten en…
zijn vrouwelijke bedienden. Maar
als hij op een dag door een afge-
dankt personeelslid van verkrach-
ting beschuldigd wordt, blijkt er
plots veel meer aan de hand. Er
volgt een onderzoek met een pak
verrassende wendingen, en de
vloek van Kandawel blijkt een
mysterie dat pas na een pak intri-
ges zijn geheimen prijs geeft. 

Serieuze uitdaging
Het verhaal bundelt spanning met
een scheut humor en zelfs een
vleugje erotiek. Een serieuze uit-
daging voor de acteurs dus, maar
de ondertussen ervaren toneel-
groep staat klaar om er iets moois
van te maken. 
Het stuk wordt op scène gezet
door Melanie Bau, Martine
Boone, Karel Caenen, Willy Neu-
ville, Stef Ryon, een stukje Van-
wildemeersch-Behaeghel-gezin en
een flink deel van de Roesbrugse
Myny-familie. Moeder Nelly Be-
haeghel staat samen met zoon Da-
vid Vanwildemeersch op de plan-
ken en vader Peter Myny maakt
samen met dochter Sarah en zoon
Sam deel uit van de cast. 
„Dat groeide stilletjes”, zegt Peter.
„Sara hield van toneel en kwam
enkele jaren geleden bij de groep.
Het smaakte voor haar naar meer
en toen de groep ook nog een jon-
ge kerel zocht voor een rol trok

zoon Sam mee. Ik bracht ze toen
geregeld met de wagen naar de re-
petities en hielp ondertussen mee
met de technische ploeg bij de de-
corbouw en
andere klusjes.
Toen de regis-
seur iemand
extra zocht
voor een voor
een kleine fi-
gurantenrol
sprong ik in,
en ook dit jaar
moet ik op scè-
ne voor een kleinere rol”, vertelt
Peter, die ondertussen ook heel
veel respect voor de toneelgezel-
schappen gekregen heeft. 
Toeschouwers beseffen volgens
Peter meestal niet hoeveel tijd en

energie in een toneelproductie
gaan. „Tientallen stukken lezen
om er één te vinden, een repetitie-
schema in elkaar schuiven dat

voor iedereen
haalbaar is,
maandenlang
twee tot drie
repetities per
week, dikwijls
een moeilijke
zoektocht naar
geschikte attri-
buten voor het
decor, decor

bouwen en techniek inpassen en
de laatste weken pakken stress en
nog amper vrije tijd voor wie mee-
helpt. Wie dat als vrijwilliger alle-
maal kan opbrengen, verdient alle
respect”, vindt Peter.

Verrassende elementen
Dat respect gaat in Haringe zowel
naar de spelers als naar de techni-
sche ploeg, die het geheel erg
mooi inkleedt. Regisseur André
Schaubroeck koos voor het streek-
dialect en bracht in het stuk onder-
meer enkele verrassende elemen-
ten in die het geheel nog aparter
maken. Er wordt gespeeld op
vrijdag en zaterdag 2 en 3 decem-
ber en vrijdag en zondag 9 en 11
december, telkens om 20 uur in
De Levaard. Kaarten kosten 6 eu-
ro en kunnen gereserveerd worden
in het klooster van Haringe op 057
30 03 09, via mail op
toneelharinge@gmail.com, bij de
regisseur en de spelers van de
groep. (SRH)

Toneelgroep Haringe met komische thriller ‘De vloek van Kandawel’

„Humor en erotiek”
Q HARINGE – Tijdens het eerste en tweede weekend van december wordt in Haringe opnieuw
toneel gespeeld. Met ‘De vloek van Kandawel’ brengt de Toneelgroep Haringe een heel aparte
komische thriller op de grote Levaardscène, die dit jaar zelfs familiebanden smeedt. 

V.l.n.r. Sarah Myny, Daniël Delerue, Sam Myny, Geert Barbry, David Vanwildemeersch, Willy Neuville, Karel
Caenen, Nelly Behaeghel, Peter Myny, Martine Boone, Melanie Bau, Stef Ryon en André Schaubroeck staan
klaar voor enkele leuke toneelavonden in De Levaard. (Foto MD) 

„De laatste weken
pakken stress en
nog amper vrije

tijd voor ons”

HARINGE – KROMBEKE

KROMBEKE

Q MV Krombeke
Volgende competitiewedstrijd op
donderdag 1 december om 19.30
uur in de oude zaal tegen ZVC De
Vlammers . 

Q De Volkstuin
Op vrijdag 2 december om 20
uur is er een voordracht over ge-
neeskrachtige kruiden. Iedereen
kan dan ook het lidgeld betalen.
Info krijg je bij voorzitter Rudi
Ducorney, 0477 59 50 16 of
www.volkstuin-krombeke.be.

Q Hespfestijn
Op zaterdag 10 en zondag 11 de-
cember organiseert WKS het jaar-
lijks hespfestijn in Feestzaal Wit-
soone. Vooraf inschrijven bij se-
cretaris Paul Carbon, paul.
carbon@skynet.be of
0479 41 99 30.

Q Zangkoor Opus
Er is repetitie op donderdag 1 de-
cember in de Fatimakapel. 

Q Okra-agenda
Op woensdag 7 december is er
grote kaarting. Op woensdag 30
november is er petanque. Op
vrijdag 2 december om 15 uur is
er dansen. Op woensdag 21 de-
cember is er maaltijd en prijsuit-
reiking voor de kaarting in Wit-
soone. 

Q Hondenschool Te Lande
Op zaterdag 26 november om 14
uur komt sinterklaas voor de kin-
deren van de leden naar het club-
lokaal van Hondenschool Te Lan-
de. Op zaterdag 3 december
vindt de jaarlijkse feestmaaltijd
plaats waarbij alle clubkampioe-
nen worden gehuldigd. 

Q Okra-kaarting
Op woensdag 16 november wa-
ren er 48 kaarters en slechts Jero-
me Buseyne 433 en Jacqueline
Top 326 wonnen elk drie partij-
en. In de rangschikking leidt Jules
Regheere 24-2932 voor André
Wyckaert 23-2850, Ivan Pillaert
22-3046, Ghislaine Vandeputte
22-2756 en Jef Verstraete 22-
2721. (PC)

Varia
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Okra-fietsers gingen samen gezellig tafelen 

KROMBEKE – De sportieve fietsers van Okra Krombeke zetten hun tweewielers even opzij om samen ge-
zellig te gaan tafelen in Resto Bazil in Westvleteren. Van de eerste maandag van maart tot eind oktober
fietsten ze 28 ritten. Er namen gemiddeld 14 personen deel en de gemiddelde snelheid bedroeg 14 km
per uur. In totaal hebben ze 13.400 km bijeengefietst. (Foto MD)

Het Bardelenbos groeit

KROMBEKE – Op de hoek van de Reningestraat en de Barlebuize-
straat werden vorige zondag weer 75 esbomen geplant door Pope-
ringse ouders, die in het voorbije jaar een kindje kregen. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos heeft dit jaar gezorgd voor een nieuw bord
waarop de namen staan van alle kinderen die er een boom hebben.
Schepen Kris Notebaert gaf de eerste spadesteek in aanwezigheid van
burgemeester Christof Dejaegher en van Herman Bertier, Kristien Bos-
saert, Kris Ghelein, Bart Vallaeys en Frans Mervaillie van Gezinsbond
Poperinge. (PC – foto MD)




