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De rijke toneeltraditie van Ha-
ringe lijkt definitief gered.

Vorig jaar besliste de groep na 30
jaar openluchttoneel en een sab-
batjaar om de draad weer op te ne-
men, maar dan letterlijk op de
planken in De Levaard. Het werd
zowel voor de groep als voor het
publiek aanpassen, maar de reac-
ties achteraf waren heel positief.
Voor de groep bleek dat het sig-
naal om door te gaan, en dus
wordt ook dit jaar in Haringe to-
neel gespeeld.
En met ‘Per(r)ongeluk’, brengt de
Haringse toneelgroep in zijn beste
traditie opnieuw een beklijvende
brok toneel op de planken. „Het is
een een gekend stuk van de
Vlaamse auteur Pol Anrys, maar
het wordt hier in de regio wel voor
de eerste keer opgevoerd”, zegt re-
gisseur André Schaubroeck. 

Ring verdwenen
Het verhaal speelt in de omgeving
van een Vlaams station. Frederik
en Isabelle hebben daar op het
perron ruzie over hun toekomstig
huwelijksfeest. Kwaad omdat ze
haar zin niet krijgt, gooit Isabelle
haar dure verlovingsring die ze
van Frederik kreeg, weg over de
balustrade aan de rand van het

perron. De ring komt op een lager
gelegen braakliggend stuk terrein
terecht. Daar wonen een aantal
clochards en bedelaars en de
hoogzwangere Suzy onder de bo-
gen van een brug. Als Frederik op
dat het terrein verschijnt om de
ring te zoeken, blijkt deze onvind-
baar. Terwijl hij zoekt naar de ring
leert hij de mensen kennen die on-
der de brug wonen. Het wordt een

aparte kennismaking met veel ver-
rassende wendingen. Het stuk is
een boeiend verhaal dat je volgens
Nelly Behaeghel moeilijk onder
één noemer kan vatten. „De auteur
zelf omschrijft het als een roman-
tische komedie, maar eigenlijk is
het een compleet stuk waarin ro-
mantiek, spanning, komische ele-
menten en soms harde realiteit
mooi in elkaar verweven zitten.

Het vraagt veel van de acteurs,
maar het is vooral een ideaal stuk
voor een leuke avond toneel.” 

Debuut in hoofdrol
En zoals traditioneel in Haringe
wordt dat gebracht door een erva-
ren en heel gemotiveerde groep.
Met naast vaste waarden Karel
Caenen, Willy Neuville, Nelly Be-
haeghel, Melanie Bau, Martine
Boone, Christophe Kinoo, Peter
en Sam Myny en Stef Ryon de
Roesbrugse Ine Six als opvallende
nieuwkomer. Zij deed vroeger wel
al heel wat toneelervaring op maar
debuteert in Haringe meteen met
een hoofdrol, die haar wel als op
het lijf geschreven is… 
Naast de spelers staat ook een uit-
gebreide technische ploeg klaar
om alles mooi in te kleden en Po-
peringenaar met Tieltse roots An-
dré Schaubroeck aanvaardde op-
nieuw de regie. Hij bracht in het
stuk ondermeer enkele verrassen-
de elementen in die het geheel nog
aparter maken. 

(SRH)

q Vertoningen in De Levaard op
3, 4 en 5 december, telkens om 20
uur. Kaarten kosten 7 euro. Reser-
vatie : 057 30 03 09.

Toneelkring Haringe met romantische komedie Per(r)ongeluk

„Romantiek en harde realiteit”
Q HARINGE – Op 3, 4 en 5 december 2010 speelt de toneelgroep van Haringe voor het twee-
de opeenvolgende jaar toneel in De Levaard. En met ‘pe(r)ongeluk’ brengen ze een mooi en
boeiend stuk toneel dat iedereen moet kunnen aanspreken. 

Rechtstaand v.l.n.r.: Stef Ryon, regisseur André Schaubroeck, Sam My-
ny, Nelly Behaeghel en Peter Myny. Zittend : Ine Six, Martine Boone,
Willy Neuville en Karel Caenen. Ontbreken : Melanie Bau en Christop-
he Kinoo. (Foto MD)

Ignace Vandermarliere en Fer-
nande Bonte missen als groot-

ouders van Lise Alexander, die in
het Limburgse Dworp woont, na-
tuurlijk geen enkele uitzending
van het populaire dansprogramma
op VTM. 
Danseres Lise (24) is de dochter
van Dirk Alexander en Marijke
Vandermarliere die beiden op-
groeiden als buren in de Waaien-
burgseweg 6 en 8 in Roesbrugge.
De grootouders zagen meteen dat
de kleine Lise later danseres zou
worden. Ondertussen is hun klein-
dochter ook professioneel met
haar passie bezig. „Lise begon als
4-jarige te dansen bij dansschool
Pirouette in Beersel. Verder volg-
de Lise nog les bij diverse andere
dansscholen. Zo is ze vertrouwd
met alle klassieke en moderne
dansgenres, en ze volgde ook di-
verse dansstages in binnen- en
buitenland. Lise draagt ook de titel
van choreografiemeester, maar is
de enige van de deelnemers aan
het programma die geen dansaca-
demie volgde. Een rasecht natuur-
talent dus. Ze is nu een veel ge-

vraagde danseres voor verschillen-
de artiesten zoals Natalia, Lum-
idee of Sandrine. Ze trad al meer-
maals op in X-factor, de Miss
België-verkiezing of Eurosong. Ze
is ook een vaste danseres van Ha-
dise die vorig jaar Turkije verte-
genwoordigde op het Songfestival.
In 2008 won ze het Step Up-con-
cours. Na de audities in Antwer-

pen voor het VTM-programma
‘So You Think You Can Dance’
mocht ze naar de Bootcampsessies
in Nederland en Moskou, waar ze
samen met 8 andere meisjes en 9
jongens weerhouden werd voor de
finale, die nu dus wekelijks op
VTM te zien is”, vertellen Ignace
en Fernande over hun talentvolle
kleindochter. 

40 sms’en in 3 minuten
Oma en opa zijn ervan overtuigd
dat haar tv-optreden een goede in-
vestering is naar de toekomst toe.
En ergens hopen zij ook dat ze in
ons land zal blijven werken. Zelfs
haar zus Katrijn heeft vroeger ook
gedanst. Beide grootouders besef-
fen dat een carrière als danseres
zeker veel opofferingen vraagt om
er dagelijks te staan. Fernande en
Ignace houden nu al 7 weken op
zondagavond hun hart vast of Lise
het weer zal halen, want met het
sturen van sms’jes weet je toch
maar nooit. En men mag dan al de
beste danseres zijn. „Met een eer-
der kleine familie zijn wij voor het
sturen van sms’en wel wat bena-
deeld, maar veel Vlamingen oor-
delen gelukkig dat Lise toch mis-
schien wel de beste is. Wekelijks
sturen wij elk zowat 40 sms’jes in
drie minuten met elk een gsm.
Daarnaast gebruiken we ook nog
ons vast telefoontoestel. We heb-
ben gelukkig al wat ervaring op-
gedaan, en onze vingers worden er
zelfs soepeler door !”, lacht opa
Ignace. (PC)

Ignace en Fernande Vandermarliere duimen voor hun dansende kleindochter 

„Sms op onze kleindochter Lise !”
Q ROESBRUGGE – Al weken kan je op zondagavond op VTM genieten van danseres Lise Alexan-
der uit Dworp, die in ‘So You Think You Can Dance’ misschien wel de finale zal halen. Lise
heeft Roesbrugs bloed in de aderen, want haar grootouders Ignace Vandermarliere en Fernande
Bonte wonen in de Waaienburgseweg 6. Wat wordt het nu zondag voor Lise ?

Opa Ignace en oma Fernande plaatsten een groot bord in hun tuin
met de oproep om te stemmen voor Lise. (Foto MD)
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Q Ballonwedstrijd
Uitslag van de ballonwedstrijd
van kermisdinsdag. Volgende
deelnemers winnen een prijs :
Ruth Geldof (Aken in Duitsland),
Mouhamed Bouabid, Wout Van-
bosseghem, Fries Rosseel, Nadya
Colpaert, David Roekens, Jason
Vancompenolle, Zion Polley,
Caithlyn Pittillioen, Jonas Va-
nexem, Eva Dejonghe, Emma Col-
paert, Gaultier Parmentier, Viktor
Top, Sien Boone, Timon Verhaeg-
he, Thor Busschaert, Owen Loon-
is, Ellen Soetaert, Julia Myngheer,
Anke Verbanc, Larissa Couwet,
Roos Cambron en Sim Knudde. 

Q KVLV
KVLV organiseert op maandag 29
november om 19.30 uur in Karel
de Blauwer een kookles rond
feestmenu’s. 
Op woensdag 8 december om
20.30 uur is er fitness en spinning
in Poperinge en op woensdag 15
december om 19.30 uur wordt
iedereen verwacht bij Ria Melis
voor een les bloemschikken. 

Q Mobiele Stokpop
De mobiele speel-o-theek komt
naar het Roesbruggeplein op
dinsdag 30 november tussen 16
en 17.30 uur. Info : 057 33 45 68
of 0473 97 60 52.

Q Vogelpik
Op zaterdag 27 november is er
smijting voor De Smokkelsmijters
in Eethuis & Praatcafé ’t Smokkel-
hof. Op zaterdag 11 december is
er smijting voor de leden in café
Het Christen Volkshuis. 

Q Okra-agenda
Op vrijdag 3 december om 14.30
uur ter vervanging van 24 decem-
ber is er petanque bij of in Karel
de Blauwer. Op dinsdag 28 de-
cember is er puntenkaarting in
Het Christen Volkshuis en op
vrijdag 17 december is er pun-
tenkaarting in De Levaard in Ha-
ringe Op donderdag 2 december
om 14 uur is er in Het Christen
Volkshuis een hobbynamiddag.
Op dinsdag 7 en woensdag 15
december wordt gewandeld. Wie
wil deelnemen, telefoneert voor-
af naar Sonia, 057 30 10 33 of
Marianne, 057 33 57 11 om het
vertrekuur te kennen. 

Q Okra actief
Tijdens de oktoberkaarting waren
er drie winstpartijen voor Trees
Vandaele 285 en pater Jozef Van
Acker 279. Er waren 2 partijen
winst voor Anna Depyper 235,
Georgette Vanstechelman 216 en
Agnes Depouvre 215. Thérèse
Vercoutter 16 won de gezel-
schapsspelen en voor Marie-Loui-
se Gyssels was er winst in de
scrabble. 
Op de petanquespelingen in ok-
tober was er winst voor Marie-
Thérèse Vercoutter 6/78 voor
Georgette Vanstechelman 5/77,
Aimé Neyrinck 7/77, Frans Soe-
taert 7/74 en Raf Bossaert 7/66.
Rangschikking : 1. Aimé Neyrinck
40/634; 2. Frans Soetaert 31/820;
3. Jozef Cappoen 30/529. 

(PC)
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