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ROESBRUGGE-
HARINGE

Q Brandwacht
Vanaf vrijdagavond 29 november
tot vrijdagavond 6 december is
sectie B met wachtdienst. Brand-
weer Zuid – IJzer is te bereiken
via de noodnummer 112 of via
0478 38 88 54.

Q Toneelgroep Haringe
Toneelgroep Haringe speelt de
tragikomedie ‘Het regende die
dag’ van Lode Pools in regie van
André Schaubroeck in zaal De Le-
vaard op vrijdagen 6 en 13 de-
cember om 20 uur, zaterdag 14
december om 20 uur en zondag
8 december om 19 uur. Kaarten
zijn te verkrijgen bij de spelers en
in het klooster via 057 30 03 09.

Q Okra-agenda
Op vrijdag 13 december is er
weer petanque op de pleinen na-
bij of bij slecht weer in O. C. Karel
de Blauwer. Op vrijdag 20 de-
cember om 14 uur is er punten-
kaarting en gezelschapsspelen in
O. C. Karel de Blauwer en op dins-
dag 17 december in zaal Kristen
Volkshuis. Op donderdag 5 de-
cember is er Crea in Feestzaal
Kristen Volkshuis.

Q Zangkoor Zingerderwijs
Op vrijdag 13 december tussen
19 en 20 uur repeteert het koor
in de kerk in Roesbrugge.

Q KVLV
Op dinsdag 10 december om
19.30 uur is er een kookles rond
feestmenu’s in de keuken van O.
C. Karel de Blauwer.

KROMBEKE

Q Zangkoor Opus
Zangkoor Opus repeteert op don-
derdag 5 december tussen 19 en
20 uur in de Fatimakapel in
Krombeke.

Q Okra-agenda
Op woensdag 4 december is er
grote kaarting en op woensdag
18 december kleine kaarting.

Q De Volkstuin
Op vrijdag 6 december om 20
uur is er de derde bijeenkomst
van het winterseizoen in het lo-
kaal van Hondenschool Te Lande.
Rita Vandenberghe geeft heel
wat nuttige tips om gezond en
wel de winter door te komen.

Q Bewonersplatform
Op woensdag 5 december om 20
uur vindt in O.C. De Bampoele de
volgende bijeenkomst van Bewo-
nersplatform Krombeke plaats.

Q Okra kaarting
Op donderdag 20 november wa-
ren er 52 kaarters. Wonnen drie
partijen: Johan Butyae 344, Ge-
rarda Boury 307, Wivina Eerde-
kens 303, Michel Vandamme 266,
Gilbert Vancoillie 264, Magda
Lanszweert 227 en Agnes Devos
210. Stand: 1. Henri Capoen 26-
2937 voor Jerome Buseyne 21-
2887, Joël Vanneste 21-2872,
Marcel Parrein 20-2948 en Hen-
riette pattou 20-2717. (PC)

Varia
..................................................................

De Toneelgroep Haringe raakte
vooral bekend met haar openlucht-
toneel. De volkse stukken, de heel
aparte sfeer van toneel in de open
lucht en het acteertalent van de
groep waren ingrediënten die elk
jaar weer voor volle tribunes zorg-
den. Maar vijf jaar geleden ver-
huisde het toneel naar De Levaard.
“Omdat onze tribune voor het pu-
bliek niet meer zo comfortabel
was, omdat het alsmaar moeilijker
werd om gepaste stukken te vin-
den en zeker ook omdat we bij de
opvoeringen sterk afhankelijk wa-
ren van het weer”, legt Willy Neu-
ville, die er al van aan de start bij
was, uit. De groep verhuisde naar
De Levaard en bouwde daar in de
voorbije jaren aan een nieuwe re-
putatie.

De Myny's
“We kiezen nu voor toegankelijke
stukken die een breed publiek aan-
spreken, en de reacties zijn elk
jaar weer positief”, zegt Roes-
bruggenaar Peter Myny, die vijf
jaar geleden toevallig bij de groep
kwam en ondertussen vaste waar-
de werd. Met ruime meerwaarde
trouwens, want ook zoon Sam en
dochter Sarah kwamen ondertus-
sen de groep versterken, en dit
jaar staan de drie zelfs samen op
scène. “Speciaal natuurlijk”, vindt
Peter, “maar niet evident. Het
vraagt nogal wat afspraken en het
zorgt af en toe voor wat extra
stress thuis. Maar de leuke sfeer
op de repetities en de reacties van
het publiek doen dat rap verge-
ten.”

Kleine gênante kantjes
En ook dit jaar heeft de groep een
stuk klaar dat velen moet aanspre-
ken. ‘Het regende die dag’ vertelt
immers het mooi en intimistisch
verhaal van Rik en Ivonne, twee

bejaarden die elkaar toevallig ont-
moeten in de tuin van een bejaar-
dentehuis. Al snel blijkt dat ze
veel meer gemeen hebben dan de
eerste moeilijke kennismaking liet
vermoeden. En zo start een mooi
menselijk verhaal over twee oude-
re mensen, hun kinderen en klein-
kinderen en liefde die niet roest.
Een verhaal ook van drie genera-
ties met elk hun eigen ideeën, zor-
gen en behoeften, hun onderlinge
relaties en hun mooie maar ook

kleine kanten. Soms ironisch en
ondeugend of zelfs gênant, soms
met milde humor, maar altijd in
herkenbare situaties. Het leven zo-
als het is dus, met plaats voor veel
zonneschijn maar met af en toe
ook eens een stortbui of wat milde
regen.

Voorstellingen
Lode Pools schreef het tragiko-
misch stuk en regisseur André
Schaubroeck zet alles in de goede

plooi. Nelly Behaeghel, Martine
Boone, Karel Caenen, Lore Des-
camps, Peter Myny, Sam Myny,
Sarah Myny, Willy Neuville, Stef
Ryon zijn de acteurs die de regen-
en windvlagen trotseren. De voor-
stellingen hebben plaats op 6, 13
december en 14 december om 20
uur en zondag 8 december om 19
uur. Kaarten kosten 7 euro en kan
je reserveren op 057 30 03 09 of
toneelharinge@gmail.com.

(SRH) 

Toneelgroep Haringe gaat 35ste werkjaar in

Het regent straks in De Levaard
Q HARINGE – De Toneelgroep Haringe heeft wat te vieren. Want 35 jaar geleden werd de to-
neeltraditie in het kleine grensdorp nieuw leven ingeblazen en vijf jaar geleden verhuisde de
groep naar De Levaard. Daar dreigt het in dit lustrumjaar straks te regenen.

Vooraan zitten v.l.n.r.: Nelly Behaeghel, Stef Ryon, Willy Neuville en Sarah Myny. Achteraan staan Lore Des-
camps, Sam Myny, Peter Myny, Martine Boone, Karel Caenen en regisseur André Schaubroeck. (Foto MD)

HARINGE – Onlangs trokken vier
vrijwilligers van Natuurpunt Po-
peringe-Vleteren naar de weide
langs de Heidebeek nabij café-
restaurant d’Heybeke. Ze zagen
er dat een deel van de weide al
overstroomd was door de hevige
regenval van de voorbije weken.
Daarnaast vonden ze ook heel
wat afval dat er wellicht door een
jeugdbeweging van het jeugd-
huis in Haringe tijdens een kamp-
vuur was achtergelaten. Ze on-
derwierpen de berm langs de
Heidebeek ook aan een deskun-
dig onderhoud. We herkennen Jo-
han Braem, Luc Boeraeve, voor-
zitter Guido Quaghebeur en Filip
Bruneel. (PC-foto MD)

Natuurpunt ruimt afval op in weide langs Heidebeek




