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DOOR NOEL VANDEWIELE

Wout Dedrie uit de Sportlaan in
Beselare is afkomstig van Wou-
men maar woont al 26 jaar in de
Heksenparochie. Beroepshalve is
hij onderhoudstechnieker en
werkt in het Zonnebeeks kasteel-
domein waar hij het onderhoud
van het kasteel en park aanvult
met uren op het containerpark.
Dit jaar staat hij voor het eerst op
de planken bij ‘t G. A. T. in Gelu-
veld. 
“De mensen van ‘t G. A. T. had-
den me opgemerkt in leuke film-
pjes van onder andere The V-
Mask en de fuif van ‘Les Gendar-
mes’ een paar jaar terug in Besela-
re. Ze moeten dit leuk gevonden
hebben want ze vroegen of ik het
niet eens wou wagen op de toneel-
planken. Eerlijk gezegd verkleed
ik me wel graag en vond ik het
idee wel leuk.”

VEEL GELACHEN

“Het toneel in Geluveld was mij
niet helemaal vreemd want mijn

vriendin Karien Geldhof is souf-
fleur bij het gezelschap. Zo ging
ik vorig jaar meermaals mee naar
de repetities en stak ik een handje
toe bij het opslaan van het decor
en voerde achter de schermen al-
lerlei klusjes uit.”

“Tijdens de repetities wordt er
heel wat afgelachen. Ik ga er tel-
kens met veel enthousiasme naar-
toe. Als nieuweling op scène krijg
ik heel wat steun van de ervaren
acteurs. Ik kreeg een kleine rol en
daar ben ik best tevreden mee.
Maar kleine of grote rol is van
geen belang want elke rol moet zo

goed mogelijk gespeeld worden.”
“Het moeilijkste aan toneel spe-
len, vind ik het leren van de tek-
sten. Alles staat of valt met het
kennen van je tekst en het geven
van de juiste repliek op je tegen-
speler op het juiste moment. Ge-
lukkig is mijn vriendin souffleur
en kan ik nog altijd een beroep
doen op haar, maar hopelijk is dat
niet nodig.”
“Door goed en veelvuldig te repe-

teren, zal het wel lukken, denk ik.
Zenuwen zullen er altijd zijn
maar als ik mijn tekst goed ken,
zal dit eigenlijk wel meevallen.
Schrik om op de planken te staan
voor een publiek heb ik niet, ik
heb immers ook dj ervaring.”

KAARTEN RESERVEREN

“Of er nog een vervolg zal gebreid
worden aan mijn toneeldebuut zal
afhangen van hoe ik het er nu van

afbreng. Wie weet willen ze me na
die ene keer niet meer?” lacht
Wout.
Kaarten voor La Belle Vie, een bi-
zarre komedie van Benny Braem
in een bewerking van ‘t G. A. T. in
regie van Pieter Verbeke zijn te
verkrijgen online op zaterdag 7
december om 10 uur op
www.’tgat.be of tussen 10 en 12
uur in café ‘t Hoekske in Gelu-
veld.

D E B U U T  V O O R  W O U T  D E D R I E  B I J  G E L U V E L D S  A M A T E U R T O N E E L

“Hopelijk komt mijn tekst er vlot uit”
GELUVELD Op zaterdag 7 december is er voorver-
koop van de tickets voor La Belle Vie, een bizarre
komedie van ‘t G. A. T. (’t Gelevelts Amusement- en
Toneelgezelschap). Wout Dedrie (52) staat in dit stuk
voor het eerst op de planken.

Schrik om op de
planken te staan
voor een publiek
heb ik niet

Wout Dedrie staat tijdens de komedie La Belle Vie met ‘t G.A.T. voor het eerst op de planken. (foto ZB)

GELUVELD Door Geluveld passeren en niet eens merken dat de kerst-

periode aangebroken is, daar stoorde het plaatselijk KWB bestuur

onder leiding van voorzitter Wim De Bruyne zich aan. “In veel plaatsen

heeft men een kerstcomité dat via sponsoring, activiteiten en al of niet

met de steun van de gemeente aan voldoende middelen geraakt om

hun dorp te doen schitteren in deze periode”, vindt de voorzitter. “On-

ze KWB leiding maakte er een activiteit van en ging de uitdaging aan

om samen met trouwe leden, op een goedkope manier door vooral

gebruik te maken van recuperatiematerialen, kerstfiguren te vervaardi-

gen. Jurgen Leyn was bereid om zijn atelier ter beschikking te stellen

en op zaterdag 23 november zullen vooral de woningen van onze

leden die langs de invalswegen van Geluveld wonen voorzien worden

van de door ons gemaakte kerstdecoratie met de nodige verlichting.

Het OC wordt eveneens aangepakt waarna voor de KWB’ers en hun

partners samen met het gemeentebestuur een officiële opening zal

plaatsvinden nabij het marktplein.” Op de foto zie je het KWB-bestuur

en enkele leden die hielpen bij het vervaardigen van kerstversiering. 

(NVZ-foto ZB)

KWB brengt kerstsfeer in het dorp

GELUVELD Schuttersgilde Sint-Sebastiaan

hield op het terrein in het park van Léonie

Keigniaert in de dorpskern een laatste

(avond)schieting van het seizoen. Veel

leden kwamen naar de schieting in het

donker om de staande wip te trotseren en

de hoofdvogel af te schieten. Na tal van

kleine pogingen waar prijsjes aan verbon-

den waren, was het uiteindelijk Roger

Boscart die de trofee naar huis mocht

meenemen. Op de foto zie je de winnaar

in het gezelschap van de bestuursleden

en andere leden na de prijsuitreiking in de

kantine. In maart 2020 vangt het nieuwe

seizoen aan, nieuwe leden zijn van harte

welkom. (foto ZB)

Roger Boscart wint laatste
schieting van het seizoen




