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BRIELEN / VOORMEZELE

“We vieren het 70-jarig bestaan
met een benefietconcert en een
wijnverkoop. Dit alles ten voorde-
le van de ALS-liga en ‘Een hart
voor ALS’ via Music for Life”, zegt
Piet Lesage, huisregisseur en
langst zetelend bestuurslid. 
“De Corneelkring maakte kennis
met ALS door Johan Coulembier,
die recent overleed ten gevolge
van de ziekte. Johan is de schoon-
vader van Siska Desmet, voorzit-
ter van de Corneelkring. Hij was
oprichter van het Ieperse koor
Chorus en heel erg begaan met
cultuur en muziek in Ieper. Het
idee voor deze speciale acties da-
teert al van mei 2017. Johan was
op de hoogte en vond het een uit-
stekend idee. Jammer genoeg zal
hij de concrete uitwerking ervan
niet meer meemaken. Hij wou tij-
dens zijn leven altijd mensen sa-
menbrengen rond cultuur. De
Corneelkring wil dit nu ook
doen.”

BENEFIETCONCERT

“Op zaterdag 18 november werd
een benefietconcert georgani-
seerd in OC Den Briel met de
groep SoX. Een nieuwe groep,
met Maarten De Splenter, Inge
Smedts, Vanessa Salamon en Tim
Coulembier, die zijn première in
Brielen beleefde”, gaat Piet Lesage
verder. “Dit benefietconcert werd
gespeeld in het decor van ‘Trouw-
feesten en processen’. De actie

loopt nog tot december, in samen-
werking met twee culturele ver-
enigingen die Johan na aan het
hart lagen: Harmonie Ypriana en
Chorus.” 

EERSTE PRODUCTIE

“De Corneelkring brengt als eer-
ste productie ‘Trouwfeesten en
processen’ van Arne Sierens. Het
is een voorstelling waarin de per-
sonages wroeten in hun conflic-

ten, verleden, liefdes en levens en
ondanks alles de toekomst hoop-
vol tegemoet gaan. “Een voorstel-
ling waar een lach en een traan
het echte leven weerspiegelen”, al-
dus voorzitter Siska Desmet, die

het jongste bestuurslid is. “Yolan-
de, een hoer op retour, denkt aan
stoppen en wil samen met haar
dochter een nieuw leven begin-
nen. Ze roept iedereen samen in
feestzaal Rialto en daar begint het
verhaal.” 

KAARTEN

Tickets kosten 9 euro voor de
avondvoorstellingen van 25, 28 en
29 november en 1 en 2 december
(voorstelling telkens om 20 uur)
en 12 euro voor de matineevoor-
stelling van zondag 3 december
om 11 uur (aperitief inbegrepen).
Wie naar deze productie komt kij-
ken, steunt ook het goede doel,
want per ticket schenkt de Cor-
neelkring 1 euro aan de ALS-liga.
be. Reservatie via www.
corneelkring-brielen.be. (EG)

De Corneelkring viert
70ste toneelseizoen
BRIELEN De Corneel-
kring, die dit jaar 70 jaar
bestaat, brengt eind no-
vember als eerste produc-
tie van het toneelseizoen
de tragikomedie ‘Trouw-
feesten en processen’ van
de Vlaamse toneelauteur
Arne Sierens. Regisseur
van dienst is Steven
Duyck.

De cast en regisseur met vooraan Jeroen Defauw, Katrien Deweerdt en

Bas Callens; rechtstaand Filip Deheegher, Margot Derycke en Willlem

Baert. (Foto EG)

“Jammer genoeg zal
Johan de uitwerking
van onze acties niet
meer meemaken”

Na de Eerste Wereldoorlog staken
de oud-strijders in 1926 van wal
met toneel. Hun eerste toneel-
avond bestond uit het drama ‘De
Brandstichter Teun’ en de klucht
‘De Veldwachter van Zoutenaaie’.
De werking van deze groep viel
stil in 1935, maar ze werden in
1944 opgevolgd door de vrouwelij-
ke groep ‘Willen is Kunnen’. Zij
speelden ‘De Sultane van Matara-
biobaba’ na voorafgaande toe-
stemming van de bezetter. Na de
Tweede Wereldoorlog begon ook
‘Opgeruimd en Blij’ met opvoe-
ringen in de patronagezaal in
Brielen. Meester Antoon Beele

had de leiding over de groep tot
zijn overlijden in 1957. Joris Van-
derstichele werd de nieuwe voor-
zitter en Gilbert Deweerdt de re-

gisseur. De toneelkring werd om-
gedoopt tot Sint-Corneliuskring,
genoemd naar de patroonheilige
van Brielen. In 1957 werd hun

eerste stuk van de Sint-Cornelius-
kring opgevoerd: ‘De nieuwe
kerstmis’.

DAMES OP SCÈNE

Stilaan groeide de behoefte om
gemengd toneel te gaan spelen.
Met toelating van de pastoor werd
Yvette Dewerdt de eerste vrouwe-
lijke actrice van de Sint-Cornelius-
kring. In 1969 werd de naam van
de groep gewijzigd in Corneel-
kring. In 1975 gaf Joris Vandersti-
chele de voorzittersfakkel door
aan Maurice Poissonnier. 
Met ‘Zaad van Basilius’ (1977)
rondde Gilbert Deweerdt na 25
jaar zijn regisseurscarrière af.
Maurice Poissonnier nam vanaf
dan de taak van regisseur over.
Ook Jan Vanhaute, die heel wat
glansrollen vertolkte bij de Cor-
neelkring, ging in de jaren ‘80 re-
gisseren. Piet Lesage is sinds 1988
huisregisseur bij de Corneelkring.
Hij heeft er ondertussen al 18 re-
gies op zitten. Sinds 2004 speelt
de Corneelkring twee producties
per seizoen. (EG)

Al 91 jaar toneel in Brielen
BRIELEN Er wordt al
heel lang toneel gespeeld
in Brielen. De eerste op-
voeringen vonden plaats
boven de jongensschool.
Het eerste stuk van De
Corneelkring werd ge-
bracht in 1957.

Met ‘Ons Stadje’ werd de Corneelkring in 1969 in het provinciaal toneeltor-

nooi opnieuw laureaat van de erecategorie. (Repro EG)

VOORMEZELE Maria Dury werd in

Dikkebus geboren en overleed in

het Ieperse Jan Yperman Zieken-

huis. Ze trouwde met Robert

Deschepper op 17 oktober 1950.

In december 1965 gingen ze in

de Sint-Elooisweg, in het vroege-

re cafe ‘De Moortelbak’, wonen.

In 1968 begon Maria in Koksijde

met een winkel in kruidenierswa-

ren, tot in 1990. Maria had vijf

kinderen en meerdere klein- en

achterkleinkinderen. Eens met

pensioen gingen Maria en Robert

graag op reis en Maria kwam

graag en geregeld samen met

haar vroegere klasgenoten. Zij

volgde de gebeurtenissen in het

dorp op de voet en verzamelde

persartikels en doodsprentjes.

Maria en Robert vierden samen

hun gouden bruiloft in 2000 en

hun diamanten bruiloft in 2010.

Zij was lid van Okra, Samana en

van de Confrerie van het H.

Bloed. Robert, die in Huize Zon-

nelied verbleef, overleed op 20

december 2013. Eind augustus

2016 nam Maria haar intrek in

Huize Zonnelied. Op maandag

20 november werd afscheid van

Maria genomen in de aula van

Hoeve Wielewaal in Hollebeke.

(Rouwcentrum Hessel/WD)

OVERLIJDENS

Maria Dury 
20/10/1930 – 13/11/2017

ELVERDINGE

OKRA
Uitslag kaarting 15 november: 1.

Norbert Versavel 3/335; 2. Wilfried

Delbaere 3/326; 3. Jozef Bossaert

3/318; 4. Wilfried Ollevier 3/313; 5.

Oswald Defever 3/305.

TUINHIER
Vrijdag 24 november om 19.30 uur,

vereremerking van verschillende

bestuursleden en voordracht door

Jos Torrez over bloembollen, OC

Den Elver. (RLa)

BOEZINGE

WESTERNKOMEDIE
Voor de westernkomedie ‘Wanted

van 2 en 3 december’ ter ere van

20 jaar Katspel in carrosserie Van-

hove zijn nog een paar kaarten

verkrijgbaar aan 5 euro bij Jeanick

Vanacker, 0477 67 23 70.

NOOIT MOE NIEUWS
Op zaterdag 25 november in OC

Ten Vrielande van 16 tot 19 uur,

vernieuwing lidmaatschap en afha-

ling Walking in Belgium 2018 met

natje en een droogje. Op zondag 3

december Busreis naar Waarde in

Vlaams Brabant, vertrek om 7.30

uur aan de parking Dehemlaan,

inschrijven bij voorzitter Marvin

Verbeke aan 5 euro, nog een paar

plaatsjes vrij. (RLa)

VARIA


