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De Haringse toneelgroep brengt
straks voor de 36ste keer al in
evenveel jaar een volavondstuk op
de planken. Op het eerst zicht
niets ongewoons, maar het feit
dat acteurs Nelly Behaeghel en
Willy Neuville er na zoveel jaar
nog altijd bij zijn, maakt het toch
apart. 
Ze stonden mee aan de start van
het indertijd gerenommeerde
openluchttoneel in Haringe en
voelen zich allebei nog heel goed
op scène. “Mijn eerste rollen
speelde ik nog als kind, tijdens de
schoolvoorstellingen in Roesbrug-
ge. Wijlen Romain Depuydt
schreef en regisseerde toen elk
jaar een schooltoneel en ik kreeg
daar een rol. En toen in Haringe
onder impuls van pater Declercq
met het openluchttoneel gestart
werd, nam ik de acteerdraad weer
op,” vertelt Nelly Behaeghel. 

IN OPENLUCHT

En ook Willy Neuville was er toen
bij. “Ik deed toneelervaring op in
ouderavonden van de KLJ, en de
stap naar het Harings toneel
kwam er bijna vanzelf,” getuigt
hij. In al die jaren vertolkten de
twee meestal hoofdrollen in klas-
siekers als ‘Het gezin van van Pae-
mel’, ‘Slissen en Cesar’, ‘Het dorp
der mirakelen’, ‘Peegie’ en nog
veel meer. “We kozen in Haringe
altijd voor volks toneel en het feit
dat we die stukken buiten in de
openlucht brachten, gaf ze een
heel aparte dimensie. Zes jaar ge-
leden verhuisden we met de groep

naar De Levaard en dat was wel
aanpassen. Acteren in zaal is an-
ders dan buiten spelen, vraagt
meer aandacht voor kleine details,
en bovendien is nu ook onze stuk-
keuze breder, maar het blijft even
boeiend om op scène te staan,”
vinden ze allebei. 

MISVERSTANDEN

Dit jaar worden Nelly en Willy
twee weekends lang respectieve-
lijk Liesbet en Bert in ‘t Schoon

Ende, een mooie tragikomedie van
J. Hemmink-Kamp, die door de

groep zelf naar de Westhoek werd
hertaald. Het stuk vertelt het ver-
haal van Toon, die 65 wordt en
met pensioen moet maar daar wat
moeite mee heeft. Er dreigt zelfs
een familiaal conflict, maar geluk-
kig zijn er een koppel goede bu-
ren, een lieve kleindochter, een
fles cognac en enkele onverwach-
te misverstanden die voor enige
troost zorgen. 

PRAKTISCH

Nelly Behaeghel, Karel Caenen,
Christine Deroo, Kelly Devos, Pe-

ter en Sarah Myny, Willy Neuville,
Stef Ryon, Andy Schacht en Ine
Six brengen het verhaal op scène
en regisseur André Schaubroeck
zet alles in de goede plooi.
Er wordt gespeeld in De Levaard
in Haringe op 4, 5 en 11 decem-
ber om 20 uur en op 13 december
om 19 uur. Kaarten kosten 7 euro
en kan je reserveren bij de spe-
lers, via toneelharin-
ge@gmail.com of op 057 30 03
09. (SRH)

De weg naar ’t Schoon Ende
NELLY BEHAEGHEL EN WILLY NEUVILLE AL 36 JAAR BIJ TONEELGROEP HARINGE

HARINGE q Op 4, 5, 11 en 13 december brengt de Toneelgroep Haringe in De Levaard ‘’t Schoon Ende’, een
heerlijke tragikomedie. Het stuk schetst een heel herkenbare problematiek en wordt op scène gezet door een
schat aan toneelervaring. Zo zijn Nelly Behaeghel en Willy Neuville er al van bij het begin bij.

Vooraan zitten v.l.n.r. Peter Myny, Christine Deroo, Willy Neuville en Ine Six. Achteraan staan Stef Ryon, Sarah

Myny, Kelly Devos, Nelly Behaeghel, Karel Caenen, Andy Schacht en regisseur André Schaubroeck. (Foto MD)

Tijdens het jaarlijks clubfeest vorige zaterdag huldigde de 30-jarige wandelclub De Witsoonestappers de

laureaten van 2015. Roza Couwet die 3387 km wandelde en Raymonde Inion die 182 tochten wandelde,

werden de kampioenen bij de dames. Bij de mannen werd Dirk Lejeune algemeen kampioen met 3672 km

en ook 194 tochten. Vicekampioen bij de heren werden Johan Christiaen met 160 wandeltochtdeelnames en

Willy Jacques met 3572 km. Roger Dedeurwaerder, Georgette Baert, Willy Kiekens en Frieda Lefever heb-

ben meer dan 1000 tochten op de teller. Applaus ook voor Roza Couwet, Willy Jacques en Michel Vanhouc-

ke die al meer dan 40.000 km wandelden in hun leven. Roland Cleenewerck stapte al meer dan 60.000

km. Bertin Ryckeghem kreeg een geschenk omdat hij al dertig jaar voorzitter is van de club. Je herkent alle

gehuldigden in het gezelschap van de bestuursleden Bertin Ryckeghem, Jacques Destailleur, Annie Du-

erinck, Erik Huyghe, Martin Hommez en Carlos Duerinck. (PC-foto MD)
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De Witsoonestappers huldigden hun kampioenen
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TUINHIER

Op vrijdag 4 december om 20 uur

organiseert Tuinhier Krombeke de

vierde bijeenkomst van het winter-

programma 2015 – 2016 in Hon-

denschool Te Lande. Philip Van de

Sompele vertelt alles over het

gebruik van de hobbyserre. 

BEWONERSPLATFORM

Op woensdag 2 december om 20

uur zijn alle inwoners van Krombe-

ke welkom in De Bampoele op de

volgende bijeenkomst van Bewo-

nersplatform Krombeke. Agenda-

punten mag iedereen indienen bij

coördinator Dries Vanhove of

secretaris Paul Carbon.

OKRA-AGENDA

Op woensdag 2 december is er

grote kaarting en op woensdag 16

december kleine kaarting. Op

woensdag 9 december is er petan-

que. Elke vrijdagnamiddag tussen

15 en 17 uur is er dansen in De

Bampoele.

OPUS

Het parochiaal zangkoor Opus

repeteert op donderdag 3 decem-

ber om 18.30 uur in de Winterkapel

in Proven. 

HESPFESTIJN WKS

Op zondag 13 december vanaf 11

uur organiseren Wielervrienden

Krombeke Sportief het jaarlijks

hespfestijn om de wielerorganisa-

ties te bekostigen. Er is keuze

tussen hesp of balletjes met groen-

tjes en frietjes. Volwassenen beta-

len respectievelijk 16 en 14 euro en

kinderen tot en met het 6de leerjaar

11 en 9 euro. Kaarten zijn beschik-

baar bij de bestuursleden.

OKRA-KAARTING

Op woensdag 18 november waren

er 40 kaarters. Vier onder hen

wonnen elk drie partijen. Het zijn

Ivan Pillaert 325, Frans Vandewalle

281, Denis Vanheste 256 en Maria

Meersseman 232. In de rangschik-

king leidt Paul Vandepitte 23-2818

voor Johan Butaye 22-3140, Ghis-

laine Vandeputte 22658, Ivonne

Kino 21-2618 en Palmer Despeghel

21-2316. (PC)

VARIA

ROESBRUGGE-HARINGE

BRANDWEER ZUID-IJZER

Vanaf vrijdagavond 27 november

tot vrijdagavond 4 december sectie

C met wachtdienst. Brandweer

Zuid-IJzer is te bereiken via nood-

nummer 112 of niet dringend op

0478 38 88 54.

CHAMPAGNECAPSULES

De vriendenkring voor verzame-

laars van champagnecapsules

organiseert een volgende ruilbeurs

in lokaal Het Christen Volkshuis in

de Prof. Rubbrechtstraat 25 in

Roesbrugge op donderdag 10

december tussen 18.30 en 22 uur.

Wie lid wil worden of info wil beko-

men, kan steeds terecht bij r.be-

nauwt@telenet.be.

VOGELPIK

Op zaterdag 28 november is er

vogelpik in Eethuis & Praatcafé ’t

Smokkelhof. Op zaterdag 12 de-

cember is er smijting voor de leden

in Het Christen Volkshuis.

OKRA-AGENDA

Op vrijdagen 27 november en 11

december is er petanque op de

pleinen nabij of bij slecht weer in

Karel de Blauwer. Op dinsdag 22

december om 14 uur is er kaarting

met ook gezelschapsspelen in Het

Christen Volkshuis. Op vrijdag 18

december is er kaarting met ook

gezelschapsspelen in Karel de

Blauwer. Op donderdag 3 decem-

ber is er Crea.

ZINGENDERWIJS

Op vrijdag 11 december tussen 19

en 19.30 uur is er weer repetitie in

de kerk in Roesbrugge.

MOBIELE STOKPOP

De mobiele speel-o-theek komt op

elke maandag tussen 15 en 17 uur

naar het Roesbruggeplein in Roes-

brugge. Je kan er allerlei speel-

goed ontlenen. meer info krijg je bij

de Jeugddienst op 057 33 45 68 of

via de buurtdiensten van het

OCMW op 0473 97 60 52. (PC)

VARIA




