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Op maandag 31 december

2018 is pastoor Jan Vanhove

overleden. Hij werd geboren

in Vlamertinge op 19 juli 1930

en overleed in het Ieperse

Jan Yperman Ziekenhuis. 

Jan Vanhove werd tot pries-

ter gewijd in Brugge op 17

december 1955. Hij was 24

jaar pastoor van Zonnebeke.

Tijdens zijn priesterschap

was er de bouw van de nieu-

we school van VBS De Wijzer

en werd ook de kapel van de

Molenaarelst verkocht. In die

periode werd ook de federa-

tie Zonnebeke Sint-Augusti-

nus opgericht. 

In 2007 werd hem eervol

ontslag verleend en werd hij

opgevolgd door huidig pas-

toor Geert Roseeuw. Na zijn

ontslag werd Jan Vanhove

aalmoezenier van WZC Win-

tershove in Vlamertinge.

Alvorens hij pastoor werd in

Zonnebeke, was Jan Vanho-

ve 14 jaar priester-leraar aan

het college in Ieper en 14 jaar

pastoor in Wijtschate.

De uitvaart heeft plaats op

vrijdag 4 januari om 12.30 uur

in de Sint-Vedastuskerk in

Vlamertinge. (NVZ)

Pastoor 
Jan Vanhove
overleden

“Als kind ging ik met mijn ouders
altijd kijken naar toneelvoorstel-
lingen in Kruiseke en soms ook
eens in Wulvergem. Eigenlijk
nooit gedacht dat ik ooit zelf nog
toneel zou spelen”, begint Stijn
Liefooghe te vertellen.
Beroepshalve is hij master in de
elektrotechniek en werkt als pro-
jectleider bij Ceratec. Sinds acht
jaar is hij samen met Helene Ul-
burgs en woont in de Koestraat in
Wervik. 

LANG GETWIJFELD

“Toen ik in Ieper naar school
ging, heb ik vrienden leren ken-
nen uit Geluveld. Regelmatig gin-
gen we samen uit en door hen
ben ik ook in Geluveld gaan voet-
ballen. Ondertussen voetbal ik al
zeven jaar bij BS Geluveld. Nu en
dan breng ik een bezoek aan café
‘t Hoekske, de thuishaven van ‘t
GAT. Elk jaar ging ik naar hun
optredens kijken. Vorig jaar liet ik
aan Peter Deman blijken dat ik
ook wel eens toneel zou willen
spelen. Doordat er dit seizoen een
rol vrij was, kreeg ik de vraag of ik
het zag zitten om mee te doen. Ik
heb lang getwijfeld, vooral omdat

het een grote rol was. Was dit niet
wat te hoog gegrepen voor de eer-
ste keer? En ik wou ook nog niet
stoppen met voetballen. Maar
doordat ik de laatste jaren toch
vaak geblesseerd was, dacht ik dat
het misschien niet slecht was om
wat minder naar de voetbaltrai-
ningen te gaan. En volgens mijn
vriendin zou ik later toch niet
meer tijd hebben dan nu”, lacht
Stijn, die dan maar besliste de rol
aan te nemen. 

VEEL MISVERSTANDEN

“Toneel spelen, is toch heel an-
ders dan ik had verwacht. Ik dacht

dat de tekst van buiten leren het
moeilijkste zou zijn, maar het is
eigenlijk alles wat erbij komt kij-
ken, zoals de juiste reacties vin-

den, de bewegingen en je plaats
op het podium waarmee ik de
meeste problemen heb. De tekst
kan je thuis instuderen, maar het
spelen moet echt uit de repetities
komen.”
“Ik speel een 27-jarige nerd die
nog nooit een meisje mee naar
huis heeft genomen. Zijn moeder
maakt zich hierover zorgen, of
vooral over wat de mensen hier-
van denken. Om die moeder te
kalmeren, wordt er een plannetje
gesmeed. Het wordt eigenlijk een
komedie vol misverstanden en ge-
heimen”, aldus Stijn.

ZENUWEN

“Het stuk draait eigenlijk rond
mijn personage. Voor mijn eerste
keer is het dus al een behoorlijk
grote rol. De eerste minuten op
het podium zullen de moeilijkste
zijn, maar dan hoop ik dat het los
zal lopen. Gelukkig ben ik in een
toffe bende terecht gekomen. Het
bestuur doet er ook alles aan om
de sfeer erin te houden. Zo heb-
ben ze onlangs een familiedag ge-
houden en een vergadering met
hamburgers en braadworsten. Ik
probeer er eigenlijk zo weinig mo-
gelijk aan te denken om de zenu-
wen onder controle te houden.”
“Of het voor herhaling vatbaar is,
zal ik pas weten na alle vertonin-
gen. Soms denk ik: waar ben ik
toch aan begonnen. Maar ik besef
dat het plezant zal zijn en een
enorme ontlading zal geven na elk
optreden. Later zou ik het mis-
schien mezelf beklagen dat ik het
niet gedaan heb”, besluit Stijn
Liefooghe. (NVZ)

Stijn Liefooghe voor het
eerst op de planken 
GELUVELD Op woens-
dag 16 januari om 14.30
uur gaat het stuk ‘Wie
heeft een boon voor mijn
zoon’ in première bij ‘t
GAT. Stijn Liefooghe (27)
staat er voor het eerst op
de planken. 

Stijn Liefooghe: “Toneel spelen, is toch heel anders dan ik had verwacht.”

(foto ZB)

Pas na alle
vertoningen zal ik
weten of het voor
herhaling vatbaar is

BESELARE Op vrijdag 11 januari vindt vanaf 18.30 uur aan OC De Leege

Platse Winterhappening 2019 plaats. Het plein voor het ontmoetings-

centrum wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig praat-, eet- en

drankpleintje. De bezoekers kunnen elkaar de beste wensen overma-

ken in een gezellig kader met aangepaste muziek en verlichting. Op

de foto de initiatiefnemers, die meteen ook hun nieuwe tenue, voor-

stelden: staand v.l.n.r. Franky De Milde, Pieter Kesteloot, Kwinten

Goos, Kris Erard, Dominiek Defrancq, Jeroen Latruwe en Jan Langen-

bick; zittend v.l.n.r. Hein Verbugghe, Cindy Vandecaveye en An De-

waele. (foto ZB) 

Winterhappening aan OC De Leege Platse 
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