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Delfien Verbeke (23) is een gebo-
ren en getogen Geluveldnoare. “Ik
heb er als kind ook altijd school
gelopen. Sinds kort ben ik bij
mijn vriend Emiel Deleu inge-
trokken in Passendale, maar toch
blijven de banden met Geluveld
sterk. Een groot deel van mijn fa-
milie woont er nog altijd”, vertelt
Delfien, die in 2018 afstudeerde
als master in de bedrijfspsycholo-
gie (UGent). Sinds juli 2018 is ze
aan de slag bij Vetex in Ingelmun-
ster. 

TONEELMICROBE

“De toneelmicrobe had ik al vroeg
te pakken. In het zesde leerjaar
voerde mijn klas een toneeltje op
tijdens het schoolfeest. Het was
een West-Vlaamse platte komedie
over een cafébazin en haar zoon.
Ik had een van de hoofdrollen en
speelde de luidruchtige cafébazin,
een rol op mijn lijf geschreven”,
lacht Delfien. “Enkele jaren later
figureerde ik in de voorstelling
Much ado about nothing van de to-
neelvereniging van Geluwe. Dit is
echter een vereniging met uitslui-
tend geschoolde acteurs. Daar ik
verre familie ben van een van de
verantwoordelijken kon ik er toch
een plaatsje bemachtigen, welis-

waar als figurant. Verder heb ik
geen familieleden in de toneel- of
acteerwereld.”

SPEELSE ROL

Delfien woonde al enkele jaren de
voorstellingen van ’t GAT bij.
“Telkens opnieuw had ik het ge-
voel dat ik dit ook wel eens wou
doen. Vorig jaar stapte ik dan
maar naar de toenmalige regis-
seur. Volgens hem moest ik een
bestuurslid van ’t GAT contacte-
ren. Een hele tijd hoorde ik niks,
tot ik plots een telefoontje kreeg
van Peter Deman. Ze waren blijk-
baar nog op zoek naar een jong-
volwassene voor een speelse rol. Ik
heb niet lang getwijfeld. In feite

had ik weinig verwachtingen en
liet alles op mij afkomen. Voorlo-
pig valt het super goed mee. De
repetities doorbreken de dagelijk-

se sleur”, geeft Delfien nog mee.
“Mijn medespelers geven wat tips
mee wanneer ze vinden dat iets
beter kan. Verder lieten ze me in

feite zelf de rol invullen op mijn
manier. Het is niet altijd even
simpel om op het podium natuur-
lijke bewegingen en gezichtsuit-
drukkingen te maken. Al zorgen
de bijsturingen van onze regis-
seur er wel voor dat alles in orde
komt. Veel tekst heb ik niet, waar-
door het instuderen van het sce-
nario wel vlot ging”, zegt Delfien,
die in het stuk Ciska speelt, een
twintiger die een bijzonder be-
roep uitoefent, namelijk callgirl.
Ze is een meid vol zelfvertrouwen
die niet om een grapje verlegen
zit. Ze wordt door de vader van
Adriaen ingehuurd als lief voor
een weekend, wat uiteindelijk uit-
mondt in een weekend vol drama,
ongeloof en liefde.

GEZONDE SPANNING

“Ik ben niet zo heel vaak op het
podium te zien, maar toch speelt
Ciska een belangrijke rol door-
heen het stuk. Naar de première
toe zullen de zenuwen gespannen
staan. Ik ben een enorm stresskie-
ken. Al zal deze gezonde spanning
wel snel verdwijnen. Eens de spits
afgebeten is, ga ik mij volledig
smijten! Ik ben een extravert ie-
mand en hou ervan om eens als
een ander persoon in de spot-
lights te staan”, aldus Delfien. “De
rol van cafébazin wil ik in de toe-
komst nog wel eens spelen. Ver-
der zou ik graag eens in de rol
kruipen van een seutje. Ik hou van
verschillende accenten. Maar in
feite maakt het niet zoveel uit. Ik
denk dat mijn inlevingsvermogen
groot genoeg is om aan verschil-
lende rollen een invulling te kun-
nen geven.” 

(NVZ)

“Ik ga mij volledig smijten”
DELFIEN VERBEKE MAAKT HAAR TONEELDEBUUT BIJ ‘T GAT

GELUVELD Op woens-
dag 16 januari om 14.30
uur gaat ‘Wie heeft een
boon voor mijn zoon’ in
première bij ’t GAT. Del-
fien Verbeke maakt er
meteen haar toneelde-
buut.

Delfien Verbeke: “De toneelmicrobe had ik al vroeg te pakken.” (foto ZB)

Graag zou ik eens in
de rol willen kruipen
van een seutje

BESELARE Het is een vaste traditie dat in de Beselaarse sporthal tijdens de eindejaarsperiode een groots minivoetbaltornooi plaatsvindt. Drie

dagen lang waren ook de supporters op post om de negen ingeschreven ploegen aan te moedigen. De finale op zaterdagavond was best een

thriller te noemen, want lang stond het 1-1 gelijk, tot De Veteranen van een onoplettendheid van de Oud-Leiding Chiro profiteerden om de eind-

stand op 1-2 te brengen en zo de beker in ontvangst te nemen. Uitslag: 1. De Veteranen, 2. Oud-Leiding Chiro Beselare, 3. De Olijverliers, 4.

Sint-Hubertusvrienden, 5. KLJ Beseveld, 6. Chiro Beselare, 7. Reo Veiling, 8. Landelijke Gilde, 9. Brandweer Zonnebeke. We bemerken gehurkt

De Veteranen, en staand de Oud-Leiding Chiro, deelnemers van andere ploegen en supporters, samen met sportmedewerker Stijn Demeersse-

man tijdens de prijsuitreiking. (foto ZB)

De Veteranen winnen Beker van de Burgemeester

ZONNEBEKE Het MMP1917

heeft opnieuw een uitste-

kend jaar achter de rug en

ook voor 2019 zijn er al heel

wat boekingen. Het museum

is momenteel dicht en opent

opnieuw in februari. In die

periode wordt er gezorgd

voor een grondige poets-

beurt en er wordt ook een

dynamische tentoonstellings-

ruimte gecreëerd die onge-

veer driemaal per jaar een

nieuwe invulling zag krijgen. 

Er zal plaats zijn voor een

mix aan verschillende the-

ma’s, van historische tot

kunsttentoonstellingen. Van

februari tot en met mei is er

de kunsttentoonstelling Pas-

schendaele, Mud and Memo-

ry van professor Steve Dixon,

lesgever aan de Manchester

School of Art. Dixon maakte

aan de hand van verschillen-

de foto’s van gesneuvelde

soldaten een speciaal beeld-

houwwerk, dat als het ware

een collage is van verschil-

lende soldaten. De soldaten

zijn afkomstig van het onder-

zoeksproject Passchendaele

Archives van het MMP1917.

(NVZ)

Nieuwe
tentoonstellings-
ruimte voor
MMP1917

PASSENDALE Gabriëlle werd

geboren op 17 mei 1923. Ze

groeide op in Ruiselede en had

een broer Wilfried. In 1949 huwde

ze met Marcel Vanderhaeghen.

Uit dit huwelijk volgden drie

kinderen: Annie, Rosite en Johan.

Annie is gehuwd met Willy Roets,

Rosita met Patrick Vandevoorde

en Johan met Nadine Hindryckx.

Gabriëlle had zeven kleinkinde-

ren: Peter, Heidi, Joke, Tom,

Nele, Lien en Tim. Later kwamen

er nog tien achterkleinkinderen

bij. Na een lange tijd in het wzc

Sint-Jozef in Passendale ver-

bleven te hebben, is Gabriëlle er

overleden op dinsdag 8 januari. 

De plechtige uitvaartdienst vindt

op zaterdag 12 januari om 10 uur

plaats in de Sint-Audomaruskerk

in Passendale. (Uitvaartzorg Van-

decandelaere-Spruytte)

OVERLIJDENS

Gabriëlle
Vanderhaeghen
17/05/1923 – 08/01/2019 




