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HARINGE / WATOU

De Karel de Blauwerverkiezing
blijft tot de verbeelding spreken.
Met 56 deelnemers uit heel de
provincie probeerden ze zaterdag
hun smokkelwaar na een nachte-
lijke tocht door het pikkedonker
intact aan de aankomst te krijgen.
Met de IJzer en verraderlijke
grachten, duistere maïsvelden,
prikkel- en schrikdraad, niet altijd
vriendelijke weidedieren en ook
nog eens een horde alerte gele-
genheidskommiezen als meest
voorkomende hindernissen op de
12 kilometer lange smokkelroute.
Gelukkig bleef het droog, maar
toch kwamen de meesten pas na
een viertal uur behoorlijk bemod-
derd, nat en soms vol schrammen
met hun blauwerswaar op hun
eindbestemming in de loods van
Marc Landuyt in Haringe aan. 

SCHIFTINGSVRAAG

Omdat vijf deelnemers zonder

‘douaneknips’ en binnen de voor-
ziene tijdsmarge langs alle contro-
leposten geraakten, moest de stil-
aan beruchte schiftingsvraag de
winnaar bepalen. Woestenaar Ke-
vin Huyghe toonde zich daarbij
de gewiekste en hij werd dan ook
verdiend tot 38ste Karel de Blau-
wer gekroond. 
“Ik stond dit jaar al voor de vijfde
keer aan de start. Meestal met een
groep vrienden, maar deze keer

was door omstandigheden enkel
dorpsgenoot Jelle Nuyttens erbij.
Enkele jaren geleden hielp ik Jens
Zutterman mee aan de overwin-
ning, en nu was Jelle voor mij van
goudwaarde. Hij speelde een deel
van de tocht voor verkenner en
lokte op de cruciale plaatsen de
kommiezen weg, zodat ik gemak-
kelijker de controles kon passe-
ren”, doet Kevin zijn verhaal. 
Dat hij daarbij enkele straffe

plaatselijke blauwers voorbleef,
maakte hem bijzonder trots.
“Hier komen heel wat sterke
mannen aan de start en ik vind
het een hele eer om mijn naam
nu op die al indrukwekkende ere-
lijst te zien staan.” En in dezelfde
adem verklapte hij ook zijn ge-
heimpje. “Voor de wedstrijd drink
ik altijd een glas wijn. Een ritueel
misschien, maar het neemt ook
wat stress en angst weg. Want de

blauwerstocht is niet te onder-
schatten”, verklapte hij. 

ENIGE DAME

De Poperingse Jana Masson
kroonde zich tot beste vrouwelijke
blauwer. Op zich niet zo moeilijk
als enige dame aan de start, maar
zij stond tijdens de tocht flink
haar mannetje en scoorde uitste-
kend. 
De organisatoren klonken zater-
dagnacht vooral opgelucht en te-
vreden. In de dagen voor de tocht
was er immers nog discussie over
de start- en aankomstplaats en er
waren ook vraagtekens rond het
aantal kommiezen. “Maar geluk-
kig viel alles net op tijd in de plooi
en kregen we een sportieve en
spannende 38ste editie. Boven-
dien kregen we van de deelne-
mers achteraf alleen maar positie-
ve reacties. Dat doet de stress en
het vele werk vooraf snel verge-
ten”, klonk het bij Piet Vanwilde-
meersch na de tocht. 

UITSLAG

1. Kevin Huyghe (Woesten) 2. Ste-
faan Delporte (Watou) 3. Bart De-
heegher (Proven) 4. Klaas Verlet
(Proven) 5. Jelle Maes (Abele) 6.
Patrick Deblauwe (Geluwe) 7. Pie-
ter-Jan Viane (Proven) 8. Iben Sie-
oen (Roesbrugge) 9. Victor Hom-
mez (Poperinge) 10. Gunnar Del-
porte (Watou). (SRH)

Kevin is blauwer van het jaar
HARINGE Kevin Huyghe
uit Woesten is de nieuwe
Karel de Blauwer. Hij
toonde zich zaterdag-
nacht na een sportieve
en spannende blauwers-
nacht de beste en de ge-
wiekste van de 56 deelne-
mers. 

Karel de Blauwer 2018 Kevin Huyghe, samen met enkele organisatoren en familieleden: v.l.n.r. Piet Vanwilde-

meersch, Romée Vanwildemeersch, Geert Decat, Kevin Huyghe, Frauke Vandromme en Tahnée Huyghe, Conny

Dehondt met Yoshi Huyghe, Thomas Top en Frankie Vandromme. (Foto MD)

WATOU

OKRA

Op maandag 8 oktober is er fietsen

om 13.30 uur. Op dinsdag 9 okto-

ber om 13.45 uur is er petanque. 

START TO YOGA

Gezinsbond Watou organiseert in

O. C. De Bollaard een cursus yoga.

Eerste les op dinsdag 9 oktober

tussen 20.30 en 21.30 uur. Verder

ook op dinsdag 16 en 23 oktober.

Info: 057 33 81 96 of mia.ryon@

telenet.be. (PC) 

VARIA

OKRA-KAARTING

Wonnen 3 partijen op dinsdag 2

oktober: Michel Vanhoucke 412;

Frans Vandewalle 398; Sander

Igodt 333; Patrick Vanacker 330;

Urbain Deniere 231. Rangschikking:

1. Frans Vandewalle 21-3479; 2.

Lauretto Deseure 21-3131; 3. Patrick

Vanacker 21-2933; 4. Jozef Lam-

paert 20-3065; 5. Ghislaine Vande-

putte 20-3000; 6. Erna Versavel

19-3310; 7. Michel Vanhoucke

19-3288; 8. Paul Coene 19-3137; 9.

Maria hauspie 18-3351; 10. Freddy

Wyffels 18-3182. (JDW) 

OKRA-RUMMIKUB

Uitslag van dinsdag 2 oktober: 1.

Johan Charlet 2/139; 2. Monique

Geldof 2/55; 3. Maria Devos 2/53;

4. Gerda Boydens 1/157; 5. Hilda

Huys 1/-1. Rangschikking: 1. Moni-

que Geldof 16/301; 2. Hilda Huys

14/221; 3. Gerda Boydens 11/401; 4.

Maria Devos 11/112; 5. Alain Van-

dendriessche 10/177; 6. Johan

Charlet 9/280; 7. Christiane Deman

9/127; 8. Joseph Notebaert 9/59.

(JDW)

Feestcomité Watou heeft alvast
een bijzonder druk weekend voor
de boeg. Op zaterdag is er immers
het eetfestijn met optredens en op
zondag zijn er de jaarlijkse loop-
koersen voor de kinderen. Voor
beide activiteiten wordt alvast heel
wat volk verwacht. 
“Ons eetfestijn wordt altijd ge-
volgd door een optreden. Tijdens
de voorbije jaren was dit telkens
een covergroep met daarna nog
een dj. Dit jaar kiezen we voor een
Nederlandstalig optreden met nie-
mand minder dan Paul Bruna. Na
zijn optreden, is er dan nog een dj
om het jonger volkje te entertai-
nen. We verwachten alvast weer
een volle parochiezaal”, aldus
Jean-Marie Geiregat van het
Feestcomité.

“Op zondagnamiddag organise-
ren we onze jaarlijkse loopkoer-
sen voor de kinderen. We zijn
vooral blij dat ook de horeca mee
op de kermiskar springt. Serge en
Barbara van ’t Wethuys nodigen
Franse muziekkorpsen uit en in
Dirks Café vindt een ouderwets
kermisbal plaats met het optreden
van covergroep The Unchained
Fools. Verder hebben we toch nog
twee herbergkermissen met op
woensdag kaarting in café De Kik-

ker en op vrijdag hutsepot in café
A la Frontière Belge. Dat doet ons
echt deugd. De kermisaffiche kan
immers niet alleen gevuld worden
door activiteiten van het feestco-
mité. Er moet ook medewerking
zijn van de diverse comités en de
horeca.” 

EEN TROEF

Sedert mei is het Feestcomité ook

eigenaar geworden van een aan-
hangwagen die door het leven
gaat als Mobiel Café. Al een week
is die te bewonderen op het Wa-
touplein. “Dit was een echte op-
portuniteit. Het comité van de
Veurnestraat in Poperinge, dat
het café had aangeschaft en inge-
richt, wilde deze kwijt. Er waren
nog kandidaten, maar gelukkig
werden wij de nieuwe eigenaar”,
gaat Jean-Marie verder.
“We hebben ondertussen onze
zelfstandigen aangesproken en zo
wordt tegen de kermis het Mobiel
Café nog beplakt met labels van
onze eigen handelaars. Het café
wordt echt wel een troef voor ons
comité. Nu al worden we met vra-
gen overstelpt om het café te kun-
nen huren. En dat kan natuurlijk
ook. Zelf kunnen we ook meer
inkomsten halen uit de verkoop
tijdens activiteiten. Dit wordt ge-
garandeerd een echt succes”, al-
dus Jean-Marie Geiregat, die ook
instaat voor het verhuur van het
café namens Feestcomité Watou. 
Op maandagavond 15 oktober
kunnen alle Watounaars trou-
wens ook gratis eens proeven van
de dranken die uit de tapkranen
van het Mobiel Café zullen vloei-
en op het marktplein. 

(PC)

Mobiel Café te vinden op Watouplein
tijdens de kermis
WATOU Komend week-
end organiseert Feestco-
mité Watou de jaarlijkse
Bamiskermis. Tijdens de
loopkoersen op zondag
wordt alvast het Mobiel
Café voorgesteld aan het
grote publiek. Dit rollend
café wordt alvast een ech-
te troef voor het feestco-
mité.

“Nu al worden we
met vragen over-
stelpt om het café
te kunnen huren”

KROMBEKE

OKRA

Elke week op maandag om 14 uur

is er fietsen met start aan de kerk.

Elke vrijdagnamiddag tussen 15 en

17 uur is er dansen in O.C. De

Bampoele. Op woensdag 17 okto-

ber is er de kleine kaarting.

KAAS- EN BREUGHELFES-

TIJN

Op zaterdag 20 oktober vanaf

18.30 uur organiseert vbs De Kas-

tanje Krombeke een kaas- en

Breughelfestijn in O.C. De Bampoe-

le in Krombeke. Volwassenen

betalen 15 euro inclusief aperitief

en kinderen tot en met het 6de

leerjaar betalen 9 euro inclusief

een consumptie. Inschrijven kan tot

10 oktober via 0473 43 20 96 van

directie Nathalie Hoet of via ouder-

raadkrombeke@gmail.com.

ZANGKOOR OPUS

Het parochiaal zangkoor Opus

heeft repetitie op donderdag 11

oktober tussen 18.30 en 20 uur in

de Fatimakapel in Krombeke.

CLUBFEEST

Op zondag 14 oktober om 12.30

uur organiseert WTC De Krom-

beekse Pedaaltrappers het jaarlijks

clubfeest in Feestzaal Witsoone.

Buffet met varkenshaasje en des-

sertbuffet met koffie of thee. Deel-

nemen kost 40 euro en kinderen

tot 11 jaar betalen 20 euro. Over-

schrijven kan op rekening BE08

0682 0739 7313 of via melding aan

voorzitter Yvan Vandecasteele en

dit voor 10 oktober. (PC)

VARIA




