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Dit weekend organiseert Handelscomité Proven zijn dertiende Sfeerbeurs in ontmoetings-
centrum De Croone. Iedereen kan zich in alle gezelligheid laten onderdompelen in kerst-
en eindejaarssfeer op vrijdag 28 november van 18 tot 22 uur, op zaterdag 29 november
van 14 tot 22 uur en op zondag 30 november van 10 tot 18 uur. In De Croone zijn er 21
standen van 9 vierkante meter, en ook in de bijkomende feesttent valt er van alles te
ontdekken. Traditiegetrouw zorgen de leerlingen van de afdeling decoratie van de
H. Familie in Ieper opnieuw voor een sfeervolle aankleding van de zaal en de tent. Ook
buiten de zaal zorgen de organisatoren voor een goeie kerstsfeer. Op de foto herken je
Kristof Top, Rachel Top, Jan Van Bruwaene, Els Lahoutte, Nadine Denys en Ronny Van-
dromme van Handelscomité Proven. (Foto MD)

PROVEN

Kerstsfeer op dertiende Sfeerbeurs in De Croone

De zestigjaren die vroeger school liepen in Proven kwamen op zondag 23 november
samen voor een gezellig feest in gasthof 't Rozenhof. De zestigjaren zijn Martine Viaene
(Loker), Johan Lobelle (Eekloo), Rita Maerten (Proven), Nicole Christiaen (Proven), Johan
Malbrancke (Proven), Gerard Vandenbroucke (Komen) Wim Joye (Nieuwpoort), Luc Van-
derhaeghe (Poperinge) Maria Dever (Proven) en Joanna Vandenbroucke (Roesbrugge). 
Zij gingen graag op de foto samen met hun partners. (Foto MD)
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Zestigjarigen aan de feesttafel in ‘t Rozenhof

Marie-Louise Tryssesoone (75) uit
Proven werd op 1 augustus 2014
de trotse stammoeder van een
vrouwelijk viergeslacht. Op de
foto zie je eveneens grootmoe-
der Francine Demuynck (50) uit
Proven, jonge mama Marieke
Vermeersch (29) uit Kortrijk en de
kleine Jade Duchateau (4 maan-
den). (GF)
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PROVEN

Van Marie-Louise
tot Jade

De Haringse Toneelgroep heeft er
al een lange toneeltraditie opzit-
ten. Het openluchttoneel was de-
cennialang een begrip in de hele
provincie, en zes jaar geleden
ging de groep in De Levaard in-
door acteren. De stukkeuze evolu-
eerde mee, van bekende volkse
stukken genre ‘Het gezin van Pae-
mel’, ‘De paradijsvogels’ of ‘Slis-
sen en Cesar’ naar meer actuele
werken, veelal luchtig maar nooit
plat of boertig. “Dit jaar biedt de
groep meer van dat”, zegt Willy
Neuville, die al 36 jaar zonder on-
derbreking op de Haringse scène
staat. “In de voorbije jaren kregen
we een trouw publiek, en dat pre-
fereert luchtige en ontspannende
stukken. We proberen daar bij on-
ze stukkeuze rekening mee te
houden, en het stuk dat we dit
jaar brengen past perfect binnen
die reeks.” 

IN NEDERLAND
De groep haalde deze keer de in-
spiratie in Nederland. ‘Platte-
landshotel Het Reekalfje’ van Ger-
rit Voskes is daar in het amateur-
theater een populair stuk. “Ons
leesteam las dit jaar zo’n verschil-
lende 40 stukken, en uiteindelijk
viel onze keuze op deze Neder-
landse hotelvaudeville. Maar de
typische Nederlandse namen, ge-
bruiken en uitdrukkingen maak-
ten het in zijn originele versie niet
speelbaar. Daarom hebben we het
volledig herwerkt. We hertaalden
het naar onze streektaal, herwerk-
ten de typisch Nederlandse uit-
drukkingen en passages en situ-
eerden het in onze eigen regio. Zo

krijgt Haringe straks zijn eigen
hotel en typisch Vlaamse bezoe-
kers die het behoorlijk op stelten
zetten”, verklapt Neuville.

OP STELTEN
In dat hotel ‘’n Zevensten Hemel’
is een vakantie verzorgd, vredig
en echt hemels. Jean en Frieda,
die hun hotel al jaren met liefde
runnen, hebben aandacht voor de
wensen en zorgen van elke klant
en iedereen voelt er zich snel
thuis. Johan en Lena Dewitte ke-
ren er zelfs elk jaar terug, al 25
jaar lang. Voor hun jubileumva-
kantie reserveerden ze niet alleen

de bruidssuite, maar hebben ze
ook nog een heel aparte wens. Ze
willen inchecken onder een ande-
re naam. Als dan ook nog enkele
bekenden van het koppel onver-
wacht op vakantie komen, de lief-
de wat vreemde kronkels maakt
en enkele leugentjes om bestwil
door de waarheid achterhaald
worden, stapelen de misverstan-
den zich op en staat het anders zo
rustige plattelandshotel in geen
tijd helemaal op stelten.

DE VOORSTELLINGEN
Nelly Behaeghel en Willy Neuville
runnen het hotel en Martine

Boone, Karel Caenen, Christine
Deroo, Lore Descamps, Kelly De-
vos, Sam Myny, Stef Ryon, Andy
Schacht en Ine Six komen er op
vakantie. Regisseur André Schau-
broeck zette alles in de goede
plooi. Er wordt gespeeld in De Le-
vaard in Haringe op 5, 6 en 12
december om 20 uur en op 14
december om 19 uur. Kaarten
kosten 7 euro en kan je reserveren
bij de leden van de Toneelgroep
Haringe, via toneelharin-
ge@gmail.com, bij de spelers of
op 057 30 03 09. (SRH) 

Luchtige Zevensten Hemel
HARINGSE TONEELGROEP BRENGT VIER KEER HOTELVAUDEVILLE IN DE LEVAARD
HARINGE q Een hotel runnen in het kleine Haringe. Dat lijkt een niet evidente opdracht, maar Jean en Frie-
da van hotel ’n Zevensten Hemel proberen er het beste van te maken. Op scène dan nog, al zorgen de andere
acteurs van de Toneelgroep Haringe er straks wel voor dat niet alles van een leien dakje loopt. 

Regisseur André Schaubroeck, Christine Deroo, Stef Ryon, Ine Six, Kelly Devos, Sam Myny, Willy Neuville, Nelly
Behaeghel, Lore Descamps, Andy Schacht, Martine Boone en Karel Caenen staan klaar om vanaf 5 december
enkele leuke toneelavonden te brengen. (Foto MD)

RoesbruggeDe vrije basis-
school De Krekel verkoopt
ook dit eindejaar opnieuw
wijn en cava. Wijn rood, wit
en rosé kost 7 euro per fles
of 6 flessen van om het even
welke kleur voor 40 euro.
Een fles cava kost 9 euro en
voor 6 flessen betaal je 50
euro. Met de opbrengst
wordt de oude kloostertuin
als leer- en speelplek inge-
richt. Je kan wijn en cava
reserveren tot 11 december in
de school of via 057 30 06
26 of via vbsdekre-
kel@kbrp.be. (PC)

Wijn en cava 
voor De Krekel




