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De heer

Valère DEGROS
echtgenoot van mevrouw Ingrid DECROCK

geboren te Poperinge op 12 februari 1941
en overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper

op 23 november 2009

Dit melden u:

Ingrid DECROCK
zijn echtgenote;

Kristof en Purdey SARRE-DUMELIE,
Dieter en Nele DUMELIE-VAN DE WALLE,

zijn kinderen;

De families DEGROS-VERHAEGHE en
DECROCK-MAERTEN. 

De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Jan ter Biezen op zaterdag

28 november 2009 om 10u., gevolgd door de crematie te Brugge
en de begrafenis van de urne in het urnenveld op het kerkhof

te Sint-Jan ter Biezen. 

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45u.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Rouwadres:
Wulfhullestraat 11 - 8970 Poperinge

Begraf.-Funer. Demuys
Duinkerkestraat 143, 8970 Poperinge - 057338125
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HARINGE – WATOU

Haringe heeft een echte toneel-
traditie. In de vijftiger jaren

al voerde het gekende toneelgezel-
schap ‘Groep Herman Bruggen’ in
het dorp openluchtvoorstellingen
op en in 1978 blies de toenmalige
dorpspastoor en kunstenaar pater
Joris Declerck met de mensen van
de Kultuurgemeenschap die tradi-
tie nieuw leven in. In dat jaar
bracht ‘In Deugd en Vreugd’ uit
Poperinge ‘Het Gezin van Paemel’
in de streektaal. Het binnenerf van
de hoeve van Kamiel Vanwilde-
meersch werd voor de eerste keer
openluchtdecor en platte boeren-
wagens met daarop een erg bonte
verzameling stoelen fungeerden
als gelegenheidstribunes voor het
publiek. De voorstelling was drie
avonden lang uitverkocht en de
formule van volkstoneel in de heel
aparte sfeer van het authentieke
openluchtdecor smaakte naar
meer. 

Vlasschaard gezaaid

van de groep en de toneeltraditie
in Haringe betekend hebben”, zegt
Willy Neuville. „En daarom heb-
ben we toen beslist om ons jubi-
leum in zaal te spelen. We missen
daarmee wel de troef van de sfeer-
volle opvoeringen in open lucht,
maar nu zal het publiek comforta-
bel in de warmte van De Levaard
kunnen genieten.”

Humor en spanning
De groep brengt ‘Een hoed met
brede randen’, een komische thril-
ler van de Vlaamse auteur René
Gijbels. Het verhaal speelt in de
vijftiger jaren op een bloeiend
landbouwbedrijf waar een onge-
huwde broer en zus samen de plak
zwaaien. Het personeel en de die-
ren worden er heel goed gesoig-
neerd en alles loopt gesmeerd
tot… de liefde in spel komt. Er
worden duistere plannen gesmeed
en uitgevoerd, een hoed krijgt de
hoofdrol en het slot verrast niet al-
leen de personages maar zeker
ook het publiek. Het stuk is een
brok onvervalst volkstoneel met
veel herkenbare situaties, heel wat
humor en daarbovenop een flinke
scheut spanning. Poperingenaar
met Tieltse roots André Schau-
broeck regisseert en met Willy
Neuville, Nelly Behaeghel, Karel
Caenen, Sarah Myny, Sam Myny,
Pierre Maes, Dimitri Dever, Peter
Myny, Christophe Kinoo, Martine
Boone, Daniël Delerue, Melanie
Bau, Marleen Dehaene, Tom Not-
tebaert en Stef Ryon zet de groep
een gezonde mix van oudere en
jonge acteurs uit de eigen regio op
scène. (SRH)

q Opvoeringen in De Levaard op
4, 5 en 6 december, telkens om 20
uur. Kaarten kosten 6 euro. Reser-
vatie in het klooster van Haringe
op 057 30 03 09 of bij de spelers.

jaar lang als gastgezin. Niet evi-
dent, want dat hield in dat het ge-
zin elk jaar meer dan twee maan-
den zijn woning zomaar vrijwillig
openstelde voor de toneelgroep.”

Kink in de kabel
Vorig jaar al had de groep zijn
30ste verjaardag moeten vieren.
„Maar precies in dat jubileumjaar
kwam er een kink in de kabel”,
vertelt Nelly Behaeghel. „Zo zaten
we vorig jaar plots zonder regis-
seur. We beslisten toen om een
sabbatjaar in te lassen en er dit
jaar opnieuw tegenaan te gaan.”
Maar ook dit jaar liep het niet zo-
als gepland. De groep had in mei
al een regisseur en ook een stuk,
maar er liepen wat afspraken fout
en eind juni stond de groep terug
bij af. „Maar een tweede jaar tere-
ke niet spelen zou zeker het einde

ly Behaeghel nog goed. „Het was
niet evident want het stuk had een
hele grote bezetting en bovendien
kwamen er muziek en choreogra-
fie in voor. Het decor was schitte-
rend. We hadden in het voortuintje
immers een echte vlasschaard ge-
zaaid.” 

In sappig dialect
De groep bleef in de jaren daarna
kiezen voor gekende volkse stuk-
ken en de combinatie met het
prachtige openluchtdecor, goede
acteerprestaties en het sappige Ha-
rings dialect bleek een succesfor-
mule. Ook de toneelgroep had iets
unieks, weet Willy Neuville. „On-
ze toneelgroep werd een echte
vriendengroep en de voorbije ja-
ren stapelden de anekdotes zich
op. En Paul en Nelly Vanwilde-
meersch-Behaeghel fungeerden 29

Een jaar later had het dorp al een
eigen toneelgroep. Met ondermeer
Robert Bafcop, indertijd één van
de grote namen van het Volksto-
neel voor Frans-Vlaanderen en
Rik Vandermarliere en Gilbert
Huyghe van het Poperingse gezel-
schap Ic Dien als ‘vreemde spe-
lers’ en met daarbij enkel nog Nel-
ly Behaeghel, Willy Neuville,
meester Jozef Gheysens en Leo
Parent als eigen acteurs met enige
toneelervaring. Paul Vanwilde-
meersch, die ondertussen met
echtgenote Nelly Behaeghel op de
ouderlijke hoeve woonde, stelde
opnieuw de woning en het unieke
decor ter beschikking en de stuk-
keuze viel op ‘De Vlasschaard’.
Het trio Paul Recour, Milo Aer-
nout en Robert Bafcop regisseerde
en het enthousiasme was gewel-
dig, weten Willy Neuville en Nel-

Toneelgroep Haringe blaast dertig kaarsjes uit

„Nu indoor, maar de sfeer blijft”
Q HARINGE – De to-
neelgroep Haringe
maakt zich op voor
een groot feest. Want
op 4, 5 en 6 decem-
ber staat de groep
dertig jaar op de plan-
ken. Een niet alle-
daagse prestatie, want
de vaste acteurs Nelly
Behaeghel en Willy
Neuville waren er al
van aan de start bij
en ook zij staan straks
opnieuw voor het pu-
bliek.

De cast van toneelgroep Haringe met Willy Neuville, Sarah Myny, Marc Veryser, Sam Myny, regisseur André Schau-
broeck, Karel Caenen, Pierre Maes, Dimitri Dever, Peter Myny, Christophe Kinoo, Stef Ryon en Nelly Behaeghel. (Foto
MD)

SINT-JAN-TER-BIEZEN
WATOU

Q Hutsepotfestijn
Het feestcomite van Watou nodigt
iedereen uit naar het hutsepotfestijn
in de parochiezaal in de Blauwhuis-
straat op zondag 6 december vanaf
11.30 uur. Op het menu staat hut-
sepot à volonté met worst en kote-
let of appelmoes met aardappelpu-
ree en worst. Er wordt ook aan huis
besteld. Dit voor de democratische
prijs van 13 euro voor volwassenen
met aperitief inbegrepen en 7 euro
voor kinderen met een drankje inbe-
grepen. Kaarten zijn te koop in café
De Kikker, café Oud Gemeentehuis,
Sparwinkel en bij alle leden van het
feestcomité. Inschrijven tegen 2 de-
cember. (JDW).

Q Gezinsbond
De leden van de Gezinsbond kun-
nen nu de verminderingskaarten
voor trein, tram en bus aanvragen
bij Mieke Depourcq in de Oude Pro-
venstraat 18 in Watou
- 057 38 82 37. De aanvragen moe-
ten gebeuren vóór 1 december. 

(JDW)

Q Extra toneelavond
Er komt een bijkomende voorstel-
ling van ’Nonkel Gaston is dood, en
dan is er koffie...’. Omdat alle voor-
stellingen van Toneelgroep Watou
Westhoek uitverkocht zijn, brengt
het gezelschap een bijkomende
voorstelling op vrijdag 27 november
om 20 uur in de parochiezaal in Wa-
tou. Kaarten voor deze extra voor-
stelling kunnen gereserveerd wor-
den bij Frieda Roussel, tel. 057 38
82 57 of zijn te koop aan de inkom
van de zaal de avond zelf.

Q KSA
Op zaterdag 28 november tussen
14 en 17 uur is er een spelnamid-
dag voor alle leden van KSA Watou
in het clublokaal in De Bollaard. 

Q Stem op De Waaier
Het vijfde en zesde leerjaar van vbs
De Waaier in Watou doen mee aan
een wedstrijd om een speeltoestel
te winnen voor op de speelplaats.
De leerlingen maakten alvast een
ontwerp van hun droomspeeltuig,
en er kan door iedereen gestemd
worden voor dit speelgoed via de si-
te www.houtvasthouden.be, waar

alle info te vinden is. Momenteel
staat De Waaier al in de top vijf, en
zijn ze op weg naar een finale-
plaats. De winnaar ontvangt het
ontwerp in hout, terwijl de andere
finalisten een pakket houtbewer-
kingsmateriaal ontvangen om in de
klas te gebruiken.

Q Zuster Josephine
Zuster Josephine is al sedert enkele
maanden verhuisd vanuit Watou
naar het moederklooster in Pittem.
Wie haar eens wil telefoneren kan
dit op nummer 051 75 50 17 , en
dit liefst na 19 uur. 

(PC)

BEVEREN-IJZER

Okra-kaarting
Tijdens de grote kaartingen in okto-
ber wonnen drie kaarters elk 3 par-
tijen. Het zijn Anna Depyper 3/309,
Marcel Loones 3/253 en Nestor
Nouwynck 3/229. In de rangschik-
king leidt Jozef Lampaert met 21/
2497 voor Urbain Delerue 21/2393
en Maurice Declercq 21/2217. 

(PC)
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