
Haringe sticht dit weekend dorpsfanfare

Haringe schrijft dit weekend een beetje geschiedenis. Want bij 
Paul en Nelly Vanwildemeersch-Behaeghel wordt een dorpsfanfare 
gesticht. Met een eigen lokaal, eigen instrumenten, een 
enthousiast bestuur en een bij momenten wanhopige chef. En een 
pak problemen, want de fanfare ‘De Sint-Jansvrienden’ speelt op
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september en zondag zeker 
niet alleen zoetgevoisde noten tijdens het traditioneel 
openluchttoneel van Haringe.   

Voor de 22ste keer al wordt in Haringe toneel in open lucht 
gespeeld. En in al die jaren werden voor veel volk al zowat 
alle facetten van  het Vlaamse volksleven op scéne gezet. “Maar
het is wel de eerste keer dat ik naast een tekst ook noten moet
lezen,” zegt Karel Caenen, die al 18 jaar mee acteert in 
Haringe. Problemen heeft hij er niet echt mee. “Elk jaar 
proberen een stukje volksleven gestalte te geven en de 
dorpsfanfare hoort daar zeker bij. Want heel wat “muzieken” 
kleurden vroeger het dorpsleven. Al wordt het voor Haringe wel 
een primeur, want het ongetwijfeld één van de weinige gemeenten
uit de regio die nooit een eigen fanfare had,” weet Caenen.

Instrumenten

De inspiratie voor het stuk vond de toneelgroep van de Haringse
Kultuurgemeenschap bij Ernest Claes en zijn gekende ‘Fanfare de
Sint-Jansvrienden’. Het boek werd ooit door Gaston Van Der 
Gucht voor toneel bewerkt en regisseur Marc Gekiere en 
tekstschrijver Milo Aernout plaatsten de eigen Haringse 
accenten. “We pasten enkele situaties aan en gaven ook alle 
figuren uit het stuk een passende streeknaam. Al zullen alle 
mogelijke gelijkenissen met bestaande figuren puur toeval zijn.
Want het stuk speelt rond de eeuwwisseling en het is wel een 
volks blijspel maar we willen nooit kwetsen,” onderstreept 
Aernout, die dit jaar meer nog dan anders op zoek moest naar 
passende attributen voor het stuk. “Vooral de oude instrumenten
vinden was niet zo evident. Gelukkig had De Volksvreugd uit 
Proven nog enkele oude blazers in de kast liggen. Maar om een 
oude grote trom te vinden moesten we zelfs de media 
inschakelen,” verklapt Milo Aernout, die zelf met heel wat 
Haringenaars tijdens het komend weekend de Sint-Jansvrienden op
scène zet.

Meegenieten

Hij musiceert en acteert naast Willy Neuville, Nelly Behaeghel,
Betty Souilliaert, Karel Caenen, Marnix Regheere, Dany 
Lemahieu, Dirk Vandenbussche, Wim Hoedt, Bert Dommecent, Peter 
Colpaert en Stef Ryon. Geert Barbry, Daniël Delerue en Marc 



Veryser verzorgen de techniek. En alles gebeurt natuurlijk in 
de open lucht zodat straks niet alleen het publiek maar ook 
heel Haringe van de muzikale experimenten van de Sint-
Jansvrienden zal kunnen meegenieten.  
Er wordt gespeeld op de binnenplaats bij Paul en Nelly 
Vanwildemeersch-Behaeghel langs de Moenaardestraat en de 
vertoningen starten om 20 uur. Toegangskaarten kosten 150 fr. 
in voorverkoop en 200 fr. aan ingang. Ze kunnen gereserveerd 
worden op 057/300270 of bij de spelers.


