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Toneelgroep Haringe is met ’n

Moeiol aan zijn 37ste toneeljaar
toe, en al tijd stonden Nelly Be-
haeghel en Willy Neuville elke
keer mee op de planken. “Eerst 29
jaar in de open lucht, en sinds
2009 op het grote podium in De
Levaard,” telt Nelly Behaeghel. In
al die jaren verwierf de groep een
trouw publiek, dat de veelal volkse
stukken in de sappige streektaal
sterk waardeerde. 

KOMISCHE THRILLER

Ook dit jaar brengt de groep een
heel toegankelijke klassieker,
maar dan wel binnen een genre
dat in het repertoire van de groep
nog niet vaak aan bod kwam. ’n
Moeiol is immers een bewerking
van ‘Busybody’, een komische
thriller van de Britse Jack Popple-
well. Ook in ons land en Neder-
land trok het als ‘De bemoeial’ in-
dertijd volle zalen, en nu haalden
de Haringenaars die klassieker

opnieuw van onder het stof. “We
hertaalden het stuk wel naar deze
tijd en in ons eigen dialect. Maar
we letten er wel goed op dat de
heerlijke Engelse humor en de
spanning niet verloren gingen”,
zegt Nelly Behaeghel. 

EIGEN REGIE

Opmerkelijk daarbij is dat de
groep het dit jaar zonder echte re-
gisseur doet. “In de eerste jaren
deden we het ook zonder, maar
we konden toen rekenen op een
ervaren toneelfiguur als Robert
Bafcop. Later werkten we met ex-
terne regie, maar we wisselden
niet zo snel van regisseur. Marc
Gekiere bijvoorbeeld deed bij ons
met succes 10 jaar lang de regie,
en tot vorig jaar was André Schau-
broeck zo’n beetje onze huisregis-
seur. Dit jaar wilden we eens wat
nieuws proberen. Het werd een
soort groepsproject. Met daarbij
wel Peter Myny en sinds enkele

weken ook Daniël Delerue als re-
gie-coördinatoren”, aldus Nelly
Behaeghel.

MOORDSTUK

Het verhaal speelt in het kantoor
van immomakelaar Richard Ma-
rechal. Alles begint met een
moord, maar als het lijk verdwijnt
en daarna plots weer opduikt,
dreigt een lugubere crisis. Com-
missaris Claude Debakker krijgt
er kop noch staart aan en tijdens
zijn onderzoek wordt het alleen
maar erger. Nelly Behaeghel,
Martine Boone, Karel Caenen,
Christine Deroo, Lore Descamps,
Willy Neuville, Stef Ryon en Andy
Schacht zetten ‘De Moeiol’ op 2, 3
en 9 december om 20 uur en op
11 december om 19 uur in De
Levaard in Haringe op de plan-
ken. Kaarten kosten 7 euro en kan
je reserveren via toneelharin-
ge@gmail.com of op 057 30 03 09
(klooster Haringe). (SRH)

Lijk duikt weer op
TONEELGROEP HARINGE BRENGT KLASSIEKER IN NIEUW KLEEDJE 

HARINGE q Tijdens de eerste twee weekends van december zet de Toneelgroep
Haringe ’n Moeiol op de planken. Voor de eerste keer in eigen regie. Humor en
spanning zijn de ingrediënten in een heerlijke brok streektoneel.

Van links naar rechts herken je Willy Neuville, Daniël Delerue, Stef Ryon, Nelly Behaeghel, Peter Myny, Christine

Deroo, Andy Schacht, Karel Caenen, Lore Descamps en Martine Boone. (Foto MD)

Op 14 november sloten de Femma-keukenmieten hun vijfdelige kookreeks af met een feestmenu. Een sessie stoofpotjes, een assortiment vis,

lekkere dessertjes en vreemde keuken gingen deze workshop eindejaarsgastronomie vooraf. Bij de 23 sterrenchefs herken je v.l.n.r. Katleen

Meurillon, Annie Caron, Maria Deroo, Maria D’Hallewin, Annick Caulier, Christine Montaigne, Marleen D’Ooghe, Ingrid Coussaert, Annie Dequeec-

ker, Myriam Debaene, chef-kok Brigitte Beddeleem, Jeanine D’Ooghe, Marleen Lenoir, Lena Vanpeteghem, Christiane Leys, Rosanne Blomme,

Margot Mooren, Rita Lelieur, Femma-voorzitter Maria Malbrancke, Carine Dekerf, Lieve Vanhamme, Nicole Ryde en Annie Deforche. (Foto HoPa) 

RENINGELST

Drieëntwintig kerststerrenchefs bij Femma in de keuken van Rookop
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WIJN EN CAVA

Tot 16 december kan je vrije basis-

school De Krekel steunen met de

aankoop van wijn of cava. Tegen

Kerstmis volgt de levering. Dezelf-

de wijnen en cava van de vorige

jaren worden aangeboden. Met de

opbrengst koopt de school nieuwe

muziekinstrumenten en smartga-

mes voor in het hoekenwerk. Re-

serveren kan via de kinderen of in

de school op 057 30 06 26 of via

vbsdekrekel@kbrp.be. 

BRANDWEER ZUID-IJZER

Vanaf vrijdagavond 25 november

tot vrijdagavond 2 december is

sectie C met wachtdienst. Brand-

weer Zuid-IJzer is te bereiken via

noodnummer 112 of niet dringend

op 0478 38 88 54.

MOBIELE STOKPOP

De mobiele speel-o-theek met de

rode Mobiele Stokpop komt elke

week op maandagnamiddag tussen

15 en 17 uur naar het Roesbrugge-

plein.Voor meer info contacteer de

Jeugddienst op 057 33 45 68 of

bel naar 0473 97 60 52.

INFOPUNT OCMW

Elke maandag komt maatschappe-

lijk werker Filip Dejaegher van

OCMW Poperinge tussen 14 en 16

uur zitdag houden in de bibliotheek

in Roesbrugge in de Prof. Rub-

brechtstraat.

CHAMPAGNECAPSULES

De vriendenkring voor verzame-

laars van champagnecapsules komt

bijeen in Het Christen Volkshuis in

de Prof. Rubbrechtstraat 25 op

donderdag 8 december van 17 tot

20.30 uur. Wie lid wil worden of

info wil bekomen, kan steeds te-

recht bij r.benauwt@telenet.be.

VOGELPIK

Op zaterdag 26 november is er

smijting voor De Smokkelsmijters in

eethuis & praatcafé ’t Smokkelhof.

Op zaterdag 10 december is er

smijting voor de leden in café Het

Cristen Volkshuis. 

OKRA-AGENDA

Op vrijdag 25 november is er

inhaalbeurt petanque bij of in Karel

de Blauwer. Op dinsdag 27 decem-

ber om 14 uur is er kaarting met

ook gezelschapsspelen in Het

Christen Volkshuis. Op donderdag

1 december is er Crea. 

GEZINSBOND FIETST

Elke maandagnamiddag om 13.30

uur wordt er bij goed weer gefietst

door de afdelingen van Gezins-

bond Roesbrugge-Haringe en

Beveren. Men vertrekt telkens op

het Roesbruggeplein en er is een

tussenstop. Meer info krijg je bij

Raymond Gyssels op 057 30 02

28. 

ZINGENDERWIJS 

Op vrijdag 9 december tussen 19

en 21 uur is er weer repetitie voor

de leden van zangkoor Zingender-

wijs van koster-organist Marc Bailliu

in de kerk in Roesbrugge.

KINDEROPPASSER

Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-

Beveren-IJzer zoekt nog altijd

jongeren vanaf 15 jaar om kinder-

oppasser te worden bij De Gezins-

bond. Meer info krijg je door te

mailen naar anndeturck@tele-

net.be. 

OKRA ZOEKT

Okra Roesbrugge-Haringe wil

volgend jaar een tentoonstelling of

projectie organiseren over vroeger

en nu. Daarom wordt gezocht naar

foto’s en artikels van vroeger en

nu. Met alle materiaal kan je te-

recht bij iemand van het bestuur.

(PC) 

ABELE

TAILLE DIRECTE

De steen- en letterkappers komen

bijeen in Het Pensionaat op het

Abeleplein op zaterdag 3 decem-

ber. 

KIPFESTIJN

Het kipfestijn ten voordele van de

vrije basisschool De Kleine Prins

Abele wordt dit jaar georganiseerd

op zondag 4 december vanaf 11.30

uur in ontmoetingscentrum De

Bollaard in de Winnezelestraat in

Watou. Kaarten zijn te verkrijgen

via de kinderen, op school of bij

leerkrachten en directie. 

VERZAMELBEURS

Op zondag 11 december tussen 8

en 18 uur heeft de gratis verzamel-

beurs plaats van Poperingana

Historia Numismatica in ’t Pensio-

naat. Info: 0494 54 88 35. (PC)

VARIA

WATOU

OKRA-AGENDA

Vrijdag 25 november om 9 uur is

er bestuursvergadering. Maanda-

gen 28 november en 5 december

is er wandelen en fietsen met

vertrek telkens om 13.30 uur op het

Watouplein. Dinsdag 6 december is

er konings- en koninginnekaarting

om 13.45 uur in De Bollaard. (JDW)

FEMMA KOOKT

Op 12 december om 19.30 uur

geeft Femma een spoedcursus

‘Creatief koken elke dag’ in De

Bollaard. Leden betalen 10 euro,

anderen 15 euro. Inschrijven bij

Veronique Aernout op sergieraer-

nout@hotmail.com – 057 38 86 60.

(JDW)

VARIA




