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Mag niet verkocht worden

De reuzen zijn
terug!
Na jaren vertoefd te hebben in de
geboortestreek van Lodewijk zijn
de reuzen van Elst teruggekeerd.
Lodewijk Van Geutelingen en zijn
vrouw Angelika Feranda van de
Pandanime de Sikazua stellen zich
opnieuw voor aan de Elstenaren op
zondag 6 september.
Hoogstwaarschijnlijk zullen zij nog
niet al te beweeglijk zijn na hun
lange tocht uit de oerwouden van
Ribekestay, maar zullen zij hun
stramme benen laten rusten en
mede met de bevolking een frisse
pint drinken.
Meer over de reuzen in dit blad.

Werken in de parochiezaal

Ze is bijna af! Maar nog niet helemaal…
Een aantal enthousiastelingen reageerde de voorbije op de
oproep gelanceerd via www.dorpsforum.be om aan het karwei
te beginnen. Samen met et de financiële steun van de Vlaamse
Prijs Dorp met Toekomst zijn we al een heel eind opgeschoten.
Hoe dit verder zal verlopen kan u zelf bepalen. Hoe dit tot nu
toe gegaan is, lees je verder in deze krant.

Oproepen
Op de laatste bladzijde van deze krant vindt u een lijst met de
verschillende activiteiten waaraan u kan meehelpen. Je kan deze
activiteiten mee helpen organiseren, maar meestal kan je je steentje ok
bijdragen door een kleine inspanning. Voor meer info kan je terecht bij
de verantwoordelijken per oproep en ook telkens bij onze redactie
(de.elstenaar@hotmail.com) die uw coördinaten zal doorsluizen naar
de juiste persoon.
Kijk snel op de achterflap wat jij kan doen!
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Er wordt (weer) gewerkt in de parochiezaal!
Zaterdag 18 juli
Rond 9 u was iedereen ter plaatse voor een dagje actie.
(Freddy B., Kristof F., Pieter D.K., Peter B. en Eric D)
In de voormiddag stond opruimen van de bovenverdieping en
plaatsen van stellingen op het programma. Renzo B. hielp de
radiators demonteren.
Peter en Kristof verlieten ons tegen de middag, Lieselotte R.
kwam erbij.
In de namiddag kon het verfwerk beginnen. Eric zette de
muren klaar en Lieselotte en Pieter begonnen in sneltempo de
26 liter primer tegen de muren te zwieren. Eric zorgde er daarna voor dat alle gaatjes goed gedicht
waren. Freddy vervoegde ons nadat hij Guido F. hielp met de lekkende dakgoot.
Met 3 man en 1 vrouw ging het verven nu nog sneller vooruit. Ondertussen nam Luc D. de afmetingen
van de trap op.
Karel D.K. kwam tegen het einde om ook een likje verf te placeren en de borstels uit te wassen.
Resultaat: alles behalve de gyproc-muur staat in de primer. Niemand dacht dat we zo ver zouden
geraakt zijn.

maandag 20 juli
In de voormiddag waren Peter B., Lieven H. en
Kristof F. al vroeg ter plaatse om de stellingen te
zetten.
Daarna begonnen ze aan de isolatie. Dat blijkt een
iets moeilijker werk te zijn dan verven, maar mits
wat volharding blijkt ook dit te lukken.
Peter en Lieven moesten "de werf" 's middags
verlaten. Freddy B., Henk V.H., Karel D.K. en
Pieter D.K. vervoegden Kristof. Karel, Henk en
Freddy hielden zich bezig met uitmeten van het
plafond en Pieter en Kristof isoleerden verder.
Resultaat:
Het plafond is voor tweederde geïsoleerd. Enkel de top moet nog worden gedaan.

In de voormiddag waren Kristof F. en Freddy B. om 9 u. aanwezig. Zij
werden in de loop van de voormiddag vergezeld van Eric D. en Bruno D..
Bruno moest ons vroeg in de namiddag verlaten en Kristof, Eric en Freddy
hebben dan maar een (verf)tandje bijgestoken zodat de 2 zijgevels en de muur
naar Pat D.V. werden afgewerkt met een definitieve deklaag (gebroken wit).
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In de namiddag heeft Renzo B. de onderste trede(n) van de trap
klaargemaakt voor de verdere afwerking (wordt afgewerkt met
traptegels).
In de late namiddag werd met de aanwezigen een eerste aanhangwagen
volgeladen met onder meer : betonafval, onbruikbaar geworden
materiaal, veel karton, plastic, ijzer, lege dozen, potten en dergelijke
meer, zodat het er boven nu een ietsje klaarder uitziet.

Woensdag 29 juli

Daan D.C., Kathleen en Henk V.H. trokken
hun werkplunje aan.
Daan dartelde van stelling naar stelling om
de houten planken te vijzen van het tweede
deel van het schuin plafond rechts. Henk
zorgde voor het zaagwerk, en de verdere
ondersteuning van de man op de stelling.
Kathleen heeft de zwarte plastieken (die
tegen de planken moeten bevestigd worden)
allemaal afgewassen. Tweederde van het
plafond is geïsoleerd en uitgevuld.
Enkel de nok wacht nog om onder handen genomen te worden.
Wat moet er hoofdzakelijk nog gebeuren tegen 6 september?
Isoleren nok, uitvullen nok, zwarte plastiek tegen uitvulplanken nieten, eindlaag hout tegen het
plafond vijzen, …
Wie kan er helpen?
Van bovenstaande personen is geen enkele een “stielman”... . Sommigen zijn er zelfs verre van een...
Maar met wat goede wil lukt veel.
IEDEREEN (oud/jong, vrouw/man,...)
kan zich nog steeds aanbieden om te helpen de parochiezaal af te krijgen tegen 6 september!
U kan zich aanbieden via iemand die al eens geholpen heeft (die kent de weg al een beetje) of via

de.elstenaar@hotmail.com
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Zogezegd
Voor wie nog niets weet over de reuzen van Elst, of voor wie het vergeten is: een verslag uit 1957.

ELST – PLECHTIGE INTREDE van de grootste inwoner.
Een nieuwe reus:
LODEWIJK VAN GEUTELINGEN
Het feest van zondag 27 oktober 1957 zal met gouden
letters in de annalen van de volksfeesten te Elst
ingeschreven worden!
Wat is er geschied? Na eindeloze zwerftochten in de
oerwouden van Kletsire kwam Lodewijk VAN
GEUTELINGEN in het land van zijn voorvaderen
terug. De heer de Backer Albert, lid van het gevolg
van de reus, vroeg aan de grens van de gemeente (Elst
was een zelfstandige gemeente)aan het feestbestuur
Lodewijk onder hun bescherming te willen nemen.
Onze geliefde burgemeester, Alfons van der Linden,
was voor deze gelegenheid vervangen door de
burgemeester van “het folkloristisch komiteit”, nl. de
heer de Sutter Kamiel die met dolle vreugde de reus
begroette en in ontvangst nam. Daarna smeekte dokter
Meulenijzer het bestuur om de nieuwe inwoner in de
registers van de burgerlijke stand te willen
inschrijven.
Dan kwam de folkloristische stoet in beweging, die
zoveel niuwsgierigen en belangstellenden naar Elst
had getrokken. Voorop reden gendarmen te paard,
dan volgden twee versierde auto’s. In de ene hadden
kaartspelers plaatsgenomen, in de andere de vrolijke
dorstlijders. Een rokende, dampende en puffende auto,
van het jaar 1929, kroop en kronkelde traag vooruit
en bezweek haast onder het gewicht van het
feestbestuur. Men mag van geluk spreken dat overal
water klaarstond om de wagen (niet de
wagenmenners) af te koelen. De jonge bestuursleden
gingen te voet; en dan merkte men dertien blauwe
petten, evenveel blauwe kielen, rode zakdoeken en
rode gezichten. De muziekmaatschappij was daar! De
reus Lodewijk volgde op de voet begeleid door zijn
gevolg, dat verkregen had dat hij zich te Elst zou
vestigen.
Langs de Boekelstraat, het Hoeksken en de
Ommegangstraat bereikte men kom van het dorp.
Daar greep een nieuwe plechtigheid plaats, het
officieel onthaal. De heer advokaat de Keukelaere
Albert trok de aandacht van de aanwezigen op het feit
dat de komst van de reus slechts in sinds een paar
weken in het brein van de inwoners opgekomen was.
De heer de Smet Louis, Eerste Schepen, verstrekte een
overzicht van de stamboom van de reus:

Lodewijk is de wettige afstammeling van
DESIDERIUS en van TRODERNA SARLOT van
PIERLAND, die al van in het jaar 1720 in Elst
woonden. Desiderius I was pompenmaker en
koekenbakker van beroep. Hij doopte zijn koeken met
de naam GEUTELINGEN. Daardoor zou het ontstaan
van de Geutelingen verklaard zijn.
De slanke Lodewijk is dertig jaar oud, weegt 320 kg
en meet een lengte van 4,10m met een
schouderbreedte van 1,50m. Hij is geboren op 9
februari 1927 in de oerwouden van Ribekestay in de
provincie Wienus Day als zoon van Carolus en van
Virginia Pepermunt, woonachtig in de “Turelut,
Dorpstraat nummer 888.
Op dit ogenblik heeft hij kennis aangeknoopt met
mejuffer Angelika Feranda van de Pandanime de
Sikazua, met wie hij in de loop van het volgend jaar in
het huwelijk zal treden.
Lodewijk had ter gelegenheid van zijn aankomsteen
nieuw kostuum gekregen. Hij droeg een mooie,
zwarte rok, met blauwe kiel, rode zakdoek en blauwe
pet. Toen na de langdurige beraadslaging van het
feestkomitee de inschrijving van de
bevolkingsregisters in orde bleek, weerklonk een
daverend gejuich. Zoals het past bij de aankomst van
elke de houwe, trouwe gebruiken en gewoonten en
geplogenheden, zo werd ook de allernieuwste inwoner
“ingebrand”. Tot slot leverde Lodewijk bewijs van
een ware vitaliteit en danste met zijn lenige gestalte
een sierlijke wals.
De mensen van Elst verstaan de kunst van feesten in te
richten en te vieren. De inrichters hebben talrijke
nieuwsgierigen gelokt en vele bezoekers waren
opgetogen en blij. Maar de leden van het feestkomitee
zijn niet zinnens op hun lauweren te rusten. Volgend
jaar nog meer en beter, klinkt hun leuze.
Wel, voor volgend jaar staat reeds een huwelijksfeest
op het programma. Dat wordt weer iets van de
bovenste plank. Maar op dergelijk feest moeten
vrolijke en olijke gasten opdagen. En de reuzen
verbroederen wel eens af en toe.
Zouden de reuzen van Nederbrakel en van Zottegem
niet naar het trouwfeest mogen komen? Ze vragen niet
liever dan eens te mogen zwieren. Elst haalt eer van
zulk heerlijk feest. Laat het uitgroeien tot een schone
traditie!
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Geflitst!
Wie weet waar de fotografen stonden toen zij onderstaande foto‟s namen?
De kerk fungeert telkens als herkenningspunt.
Stuur je antwoorden vóór 4 september door naar de.elstenaar@hotmail.com of deponeer ze in de bus
aan het infobord.
Wie er het meeste herkent, ontvangt opnieuw een originele prijs op de Dorpsdag op 6 september.
Schiftingsvraag: hoeveel antwoorden zullen wij ontvangen vóór 4 september?
1)

2)

3)

4)

Herken je geen enkele van deze foto‟s?
Geen nood! In de volgende editie van de Elstenaar krijg je de antwoorden en kan je weer op zoek in
onze rubriek

“Geflitst!”
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De Elstenaar brengt verslag uit
Hier komen verslagen van allerlei activiteiten in Elst. Stuur je verslag –en eventueel een foto- door naar
de.elstenaar@hotmail.com of deponeer ze in de bus aan de parochiezaal.

Straatvoetbal op de steenweg
Zaterdag 4 juli – De aftrap van 'met het
Tenteke op tournee ' werd gegeven aan
café 't Hoekske.
Het bovenste stuk van de Pottenberg
werd voor de gelegenheid afgesloten
voor het verkeer.
Op straat werd een voetbalterrein
afgebakend met balen stro van Eric
Van der Linden. Voor de allerkleinsten
was er een springkasteel. Een
twintigtal kinderen uit de omliggende straten kwamen op het straatvoetbal af. 's Zondags werd het
plein effen getrokken voor geheel de Elsterse bevolking. Tegen 15u kwam de voetbalnamiddag goed
op gang. Van dan af, tot bij valavond, werd er continu gesjot onder supervisie van Philip Van Den
Broecke. Het viel op dat voetballend Elst vooralsnog voor een groot deel uit leden van het vrouwelijk
geslacht bestaat. Het plezier was er niet minder om. Naast de actieve sportievelingen waren ook tal
van dorstige voetbalfans present. “Nieuwe Elstenaars” kwamen meedrinken en speelden een potje
voetbal mee. Het terras aan het café zat dan ook tjokvol. Tegen 19.00u werd de laatste match op gang
geschoten. Elst kan zeker terugblikken op een sportief weekend.

Casino Royale in jeugdhuis Rustica
U heeft het wellicht al gehoord: er heerst een ware
pokerrage in ons land en daarom organiseerde het
jeugdhuis op zaterdag 13 juni een heuse Casino Royaleavond.
Er werden echte speeltafels voorzien waarop men poker,
blackjack en zelfs roulette kon spelen. Blackjack is bij
ons beter bekend als 21-en, bij poker is het de bedoeling
om de zo hoogst mogelijke combinatie met zijn eigen 5
kaarten te bekomen. Roulette kent men wel allemaal
van film of tv. Men kan inzetten op verschillende
getallen, waarna een croupier een balletje gooit in de roulettecilinder, de winnaars zijn diegene die
juist gokten waar het balletje ging terecht komen. Enkele leden van het jeugdhuis werden opgeleid en
uitgedost als professionele croupiers om de verschillende spelen in goede banen te leiden.
Alhoewel er niet voor geld gespeeld werd, is het toch een spannende strijd geworden om wie het
meeste speelchips kon vergaren.
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Tenteke strijkt neer in „t Neerhof
Zondag 11 juli - “Het Tenteke”
streek neer in de binnentuin van het
woon – en zorgcentrum ‟t Neerhof
waar het residenten en de bewoners
van de omliggende straten vergastte
op animatie. Zo werd er een hapje
en een drankje voorzien, kon men
petanque spelen, kon men zich nog
eens uitleven op de talrijke
volksspelen en werden de kinderen
voorzien van een laagje grime. De namiddag werd muzikaal begeleid door een zanger en
accordeonist. Ze begeleidden ook een 30-koppig gelegenheidskoor van Elstenaars dat uit volle borst
verschillende Elsterse liederen zoals De Slebbekoers en ‟t Lied van ‟t geboorteoord zong. Een
namiddag ambiance en cultuur van de bovenste plank!

Lijstjestijd in Jeugdhuis Rustica
Na succesvolle andere activiteiten zoals
de Casino Royale avond en de Enameavond, stond er vorige week alweer een
nieuwe activiteit op de agenda.
Ofschoon het einde van het jaar nog niet
in zicht was, vond het jeugdhuis dat het
tijd was om voor eens en altijd de top 50
der „Vlaemsche liederen ‟ vast te leggen.
Iedereen kon via de website van het
jeugdhuis of in het jeugdhuis zelf zijn
persoonlijke top 10 doorgeven en op
vrijdag 7 augustus werd de top 50 dan
bekend gemaakt en luidskeels bezongen.
Het jeugdhuis zat afgeladen vol voor dit
feest van het „Vlaemsche lied‟.
Uit meer dan 110 inzendingen kwam dan uiteindelijk, rond half 2 ‟s nachts Ann Christy met De Roos
uit op de eerste plaats, symbolisch, dag op dag, 25 jaar na het jammerlijk overlijden van deze Vlaamse
diva.
Top 5 der „Vlaemsche liederen‟
1.
2.
3.
4.
5.

Ann Christy – De Roos
Gorki – Mia
Paul Severs – Geen wonder dat ik ween
De Kreuners – Ik wil je
Gorki – Lieve kleine piranha
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KSA-kamp “bij den boer”
Vrijdag 24 juli vertrokken we met onze elf Jongknapen en Knapen op de fiets richting Opbrakel voor
een spetterend KSA – kamp. Het kampthema was dit jaar „Reis om de wereld in tien dagen‟ en daar
hebben we werk van gemaakt. Van Australië tot China, Frankrijk, Mexico, Italië, Brazilië, Hawaï en
zelfs op een echt kannibaleneiland zijn we met onze KSA inmiddels bekend. Voor niets schrikken
echte KSA‟ers terug!
We startten ons kamp met een uitdagende
casinoavond waarin iedereen z‟n geld moest zien te
vertiendubbelen om te kunnen beginnen aan onze reis
om de wereld. Pas daarna konden we echt beginnen in
China waar we, gelukkig met de nodige ondertiteling,
een echte Chinese ontmoetten die ons enkele echte
“Chinese tladities” leerde kennen. Daarna gingen we
samen op zoek naar Outback Sam in Australië die net
de vrouw van zijn
leven zocht en
vond... Nog diezelfde nacht werden we echter opgeschrikt door
een moord die we ook de dag erna in Mexico moesten oplossen.
Spannend! Gelukkig losten we de moord snel op en konden we
vertrekken naar het prachtige Frankrijk op daguitstap. Gelukkig
praatten we allemaal een mondje Frans of we waren vast nooit
terug geraakt op onze kampplaats!
En zo zaten we al halverwege het kamp en was de dag aangebroken dat tien Sloebers en Pagadders
aankwamen terwijl de Jongknapen en Knapen vertrokken op een spannende twee – daagse in het
mooie Brazilië. De volgende dag scheen de zon over onze kampplaats en wisten we dat we in Hawaï
waren. En wat kan er nu mooier zijn dan gaan zwemmen in
Hawaï!? Onze volgende stopplaats was Italië waar we als
echte Italianen heerlijke spaghetti gegeten hebben en een
echt Italiaans reuzenganzenbord gespeeld hebben met de
hele groep. Onze spaghetti was nauwelijks verteerd of we
werden de volgende dag geconfronteerd met enkele
hongerige kannibalen op het eiland „Njammie Njammie‟. In
een superleuke één tegen allen die onze Knapen (Freya,
Annelies, Helena, Ellen, Victor, Joris en Flor) bedacht
hadden, namen we het op tegen de kannibalen. Gelukkig
slaagden we in alle opdrachten, want ‟s avonds was het tijd voor het grote kampvuur. Niets gezelliger
om een keileuk en spannend kamp af te sluiten! Bedankt ook aan iedereen die geholpen heeft om ons
tentenkamp te helpen afbreken.
Op naar volgend jaar!
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Sport
Wielergeweld
De groulijke pedal stampers zijn een paar vrienden - vooral uit Elst - die in het weekend
samen met de fiets een tochtje maken.
Het clubje is eigenlijk ontstaan uit een paar vrienden die een ritje maakten met de
mountainbike.
Het begon met ritjes van een 20-tal km zowel in het veld als op de weg. De ritjes werden
langer en uitsluitend nog gereden op de weg. Er was al eens iemand die de tocht maakte op
een racefiets. Naar mate de conditie verbeterde nam het aantal te rijden kilometers toe en
kregen de mannen op de mountainbike het lastig om de mannen op de racefiets te volgen.
Uiteindelijk verscheen iedereen op een racefiets en werd er tijdens de week (in het zwart)
bijgetraind, sommige op de rollen anderen op de baan.
Iedere week ging ook de gemiddelde snelheid gevoelig naar omhoog. Wekelijks rijden zij
samen ofwel de zaterdag of zondag ritjes tussen de 80 en 100 km en nemen zij deel aan
tochten in de streek georganiseerd door WTC 's.
Wij geraken dan ook al goed bekend bij de clubs vooral door onze opvallende zwarte
uitrusting. Het clubje telt tot nu toe slechts een zestal man (met nu en dan een
gelegenheidsrijder), wat de wegcode volgen gemakkelijk maakt.
Volgende
Elstenaars maken
deel uit van onze
groep Minnaert
Luc en Davy ,
Van den broecke
Mario en
Sciettecatte
Johan. De
uitgeweken
Elstenaar
Minnaert Arvid
en Mario De
Smet (
Michelbeke )
Tussen pot en pint in ons lokaal „t Hoekske was er iemand die voorstelde om de Ronde van
Vlaanderen te rijden.
Vanaf Januari werd de trainingsarbeid en het tempo opgedreven als voorbereiding op deze
helse tocht.
Op 4 april vertrokken Joe, Davy, de 2 Mario's en Arvid richting Brugge om de 260 km aan te
vatten, begeleid door twee sportbestuurders die zorgden voor de
bevoorrading en technische ondersteuning.
Na 10 uur op de fiets bereikten ze de eindmeet in Meerbeke.
De volgende uitdaging zou Luik-Bastenaken-Luik voor wielertoeristen zijn.
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Kom, kom, kom… Duiven
Iedereen heeft wel al eens een troep duiven zien overvliegen of wel al eens ergens “kom,kom,kom,...”
horen waaien. Maar wat is duivensport en hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar zit hem het doel van die
vliegende hoop pluimen? We gingen op bezoek bij duivenbond “De Verbroedering”.
Het begint elk jaar op 25 november, dan is het kweektijd voor duiven. De duivenmelker zet de
mannetjes bij de wijfjes. Een week nadat het duivenjong uit zijn ei is gekropen krijgt het een ring over
zijn poot. Dan begint de opleiding. De duif moet gewend raken aan de roep van zijn meester. Ook
wordt de duif steeds sterker en maakt ze telkens grotere vluchten alvorens zij terugkeert.
Na een aantal maanden acht de duivenmelker de tijd rijp om mee te doen aan een wedstrijd. Net voor
hij naar het clublokaal gaat laat hij het mannetje even bij het wijfje om hem “goesting” te doen krijgen.
Daarna trekt hij met zijn mand duiven naar clublokaal N.V. het Leven om de duiven “in te korven”
d.w.z. de duif registreren voor deelname. De duif krijgt een gummiring of chip aangemeten waarna zij
op de vrachtwagen richting Quiévrain, Noyon of St-Quentin (Frankrijk) worden gezet. De
Duivenmelker krijgt een “constateur” mee, deze is gelijkgesteld met de “moederklok” in KeulenMen
kan desgevallend op zijn
duiven wedden.
‟s Zondags bij goed weer
worden de duiven in
Frankrijk allemaal op
hetzelfde moment gelost
en vliegen zij terug naar
hun thuisbasis. Als de
duivenmelker zijn duif in
de lucht ontwaart begint
hij hem te lokken met
een fluitje, kom-komkom of een andere roep
die hij zijn duiven
aanleerde. Op het
moment dat de duif landt
op de spoetnik
(landingsbaan), wordt zijn gummiring afgedaan en in de constateurgeplaatst die het precieze
aankomstuur registreert. Echter tegenwoordig gebeurt dit meestal elektronisch.
De winnaar is diegene wiens duif het snelst heeft gevlogen. Men neemt de afstand van de
lossingsplaats tot de thuisbasis (gebeurt door een landmeter) en dan verrekend men dit met de tijd dat
de vlucht duurt (de precieze tijd wordt gemeten door de constateur).
Duivenbond “De Verbroedering is ontstaan in 1911 bij Marc Desmet die toen een café had in de SintApolloniastraat. In 1974 sloot het café en verhuisde de club naar Café De Ooievaar waar hij twee jaar
onderdak kreeg. In 1975 verhuisde hij naar het café van Miel Van Den Broecke op de
Gentsesteenweg. Sinds 2007 heeft “De Verbroedering” met N.V. Het Leven een nieuwe stek
gevonden.
De huidige bestuursploeg bestaat uit Guy Van Den Borre, Ronny Crombez en Denis Brusselman.
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Agenda
Het is de bedoeling in deze rubriek een chronologische opsomming te geven van alle (verenigings-)
activiteiten. Op die manier proberen we de activiteiten op mekaar af te stemmen en alzo te voorkomen
dat 2 activiteiten op dezelfde dag plaatsvinden. Tegelijk is jouw activiteit in heel Elst bekend. Iedereen
kan zijn programma doorsturen naar de.elstenaar@hotmail.com. Naast de agenda in “De Elstenaar”,
zal ook op www.dorpsforum.be een agenda bijgehouden worden. Dit om kort(er) op de bal te spelen.

Zondag 23 augustus

Gezinsbond Fietssneukeltocht

Start tussen 13 en 14u30 aan De Vierklaver, met speciale aandacht voor Elst Info: Bert Broos: 0495/34 51 73

22-23-24 augustus

WTC op fietsweekend

Jaarlijks fietsweekend, gaat dit jaar door in Helchteren

26 augustus

Dorp met toekomst: repetitie volksdans

om 20.00u in JH Rustica, iedereen welkom!

Vrijdag 4 september

Quiz: „VERENIGDE STrATEN‟

Quiz die de algemene kennis test, Ploegen van 3 of 4 man, per straat of vereniging
(meerdere ploegen per straat of vereniging zijn natuurlijk ook mogelijk).
Quizmaster: Paul Gosseye, deelname is volledig gratis.
In feestzaal Ter Elst, vanaf 19u30.
Inschrijven: de.elstenaar@hotmail.com, café N.V. ‟t Leven, het.leven@telenet.be, Pieter De Koekelaere
(0494168639) of ter plaatse.

Zaterdag 5 september

Kaarting Sint-Apolloniakaarters

Om 20 uur in café “N.V. Het Leven”

Zondag 6 september

Dorp met toekomst: Dorpsdag

Vanaf 15u op het kerkplein, met o.a. rommelmarkt, kindertekeningenwedstrijd, bierfietsen, toneel, VRIJ
PODIUM (bied je als de weerlicht aan!), zangstonde, een hapje en een drankje, muziek…
Op deze dag is de jury van de wedstrijd „Dorp met toekomst‟ ook aanwezig. Help ons met uw aanwezigheid de jury te
overtuigen dat ons dorp de hoofdprijs van deze wedstrijd (een dorpsfeest ter waarde van 10.000 euro) waard is!

Vrijdag 25 september

St. Apolloniakaarters: Kermiskaarting

Kermiskaarting voor saucissen vanaf 19u00 in café n.v. Het Leven. Er is keuze tussen bieden en manillen, elk
kiest zijn man. Prijs per spelbeurt : 2 euro

Zaterdag 26 september

JH Rustica: Soirée Tropical

Toegang: VVK 3€, ADK 4€. Cocktails aan democratische prijzen, aangepaste muziek, www.jhrustica.be
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Zaterdag 3 oktober

KSA Elst: Startdag

Zondag 11 oktober

Gezinsbond: Herfstwandeling

Start om 13.45u aan Johan‟s Lodge, Boekelbaan, St.-Blasius – Boekel. Het parcours gaat over
St.-Blasius-Boekel – Elst – Horebeke. Ongeveer 10 km. Deelnemen: 2 euro – consumptie inbegrepen.

Zondag 18 oktober

Gezinsbond: Start badminton

In sporthal De Rijdt om 10u, leden gratis. Meer info: bert.broos@telenet.be

Vrijdag 13 november

KSA-Elst: Eetfestijn

Vanaf 18.30u in Ter Elst. Kaarten te verkrijgen bij leden, leden ondersteuningsgroep en leiding. www.ksa-elst.be

Zondag 15 november

Duivenbond De Verbroedering: eetfestijn

Vanaf 11u45 in zaal Ter Elst, kaarten verkrijgbaar bij het bestuur.

vrijdag 11 december

Elsuth speelt: De biecht

een stuk van Dirk Biddelo, regie: Vicky Hutse en Hilde De Meyer, om 20u in Jeugdhuis Rustica, www.elsuth.be

zondag 13 december

Elsuth speelt: De biecht

een stuk van Dirk Biddelo, regie: Vicky Hutse en Hilde De Meyer, om 19u in Jeugdhuis Rustica, www.elsuth.be

vrijdag 18 december

Elsuth speelt: De biecht

een stuk van Dirk Biddelo, regie: Vicky Hutse en Hilde De Meyer , om 20u in Jeugdhuis Rustica, www.elsuth.be

zaterdag 19 december

Elsuth speelt: De biecht

een stuk van Dirk Biddelo, regie: Vicky Hutse en Hilde De Meyer, om 20u in Jeugdhuis Rustica, www.elsuth.be

Muzikaal
Elsters lied, geschreven op 29 oktober 1961
O.a. dit lied wordt op 16 augustus live gebracht in het Tenteke.
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‟t Lied van ‟t geboorteoord
Vers 1
Wij zijn geboren Elstenaren
Met vlaamse mond en vlaams gemoed
Wij durven ‟t openlijk verklaren
Te Elst jeunen wij ons goed.
In weketijd, met neerstig werken
Wij winnen rijkelijk ons brood
Des zondags trekken wij ter kerke
En ‟s achternoens ‟t plezier is groot
Keervers
Wij zijn Elstenaren in taal en gemoed
Te Elst, ja sinds jaren, daar wonen wij goed.
Geen andere oorden, hoe rijk ook en schoon
Ons hart ook bekoorden, ons dorp spant de kroon.
Vers 2
Wij zijn oprechte Elstenaren
Het dorpje trouw in leven, dood
Waar in ons tedre kinderjaren
Wij speelden op ons moeders schoot.
Waar op vaders knie wij mochten rijden
Gelijk een ruiter op zijn peerd.
En met ons maatjes, ons verblijden
Of ons verzetten rond de heerd.
Vers 3
Wij zijn en blijven Elstenaren
Geen ander dorp in ‟t wereldrond
En kan ons Elst evenaren
‟t Is daar dat onze wiege stond.
Als eens voor ons het uur zal slagen
Dat wij van ‟t leven scheiden af
Als laatste gunst, wij zullen vragen
Dat in zijn grond, men delve ons graf.

Mop
In 1906 werd in Elst de eerste “Franschmansgilde” gesticht. Deze verenigde de mannen die naar
Frankrijk gingen werken: Franschmans. Terwijl de mannen weg waren, deden de vrouwen aan
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thuiswerk. Veel van de thuiswerksters in onze regio vervaardigden handschoenen. In 1913 werd in
Elst het eerste “christen syndikaat onder de handschoenmaaksters” gesticht.
In 1960 was de handschoennijverheid al bijna verdwenen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen
moppen over handschoenen meer waren…
Een mop uit 1960 met handschoenen in de hoofdrol:
Het leven is een vergissing
Een jonge heer wenst iets te kopen voor zijn verloofde. Na lang zoeken, besluit hij een paar lederen
handschoenen te kopen. De zuster van de jonge heer gaat naar dezelfde winkel om zich een paar
broeken aan te schaffen. De volgende dag wordt bij vergissing het pakje broeken bij zijn verloofde
afgegeven en de handschoenen bij de zuster van de jonge heer. In afwachting dat zijn verloofde de
handschoenen zou ontvangen, schreef hij haar al volgende brief:

Mijn liefste schat,
Dit klein geschenk is om u te bewijzen dat ik aan u gedacht heb op uw verjaardag. Ik zelf heb dit voor
u gekozen, omdat u de gewoonte had er geen te dragen. Had ik het niet gelaten voor mijn zuster, die
het mij afraadde, dan had ik er lange gekocht. Maar ze zei dat het de mode was er korte te dragen.
Ik wenste de eerste te zijn die ze u zal aantrekken. Ook hoop ik dat u aan mij zult denken, zo dikwijls
gij ze draagt. Het is een vaste kleur die niet afgaat. De winkeldochter heeft mij de hare laten zien, die
al driemaal gewassen zijn, en die zijn nog altijd als nieuw. Ze heeft ze eveneens aangetrokken en ze
stond er buitengewoon goed mee. Ik wed dat het de goede maat is, want wie kan het beter weten dan
ik. Als ge ze voor de eerste maal aantrekt, zult ge er wat talkpoeder in moeten doen, dan schuiven ze
beter. En als ge ze uittrekt, zult ge er moeten in blazen, want ze zijn zeker nat van het dragen. Als ge ze
wast, moet ge ze aanhouden, anders loopt ge gevaar dat ze krimpen.
Ik hoop dat ge ze zult aannemen met dezelfde gevoelens als ik . Ik hoop er u morgen op het bal mee te
zien.
Uw liefste schat.

Uw mop ook in deze krant? de.elstenaar@hotmail.com of de brievenbus aan het infobord.

Dorp met toekomst: gisteren, vandaag en morgen
Er wordt duchtig verder gewerkt aan de punten waarop ons project is gesteund:
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- De dorpskrant: is aan zijn tweede editie toe en zal in de toekomst 2 à 3 keer per jaar proberen te
verschijnen. De dorpskrant zal pogen een samenvatting te maken van wat er in Elst gebeurde en zal
gebeuren. Dit gaat van een activiteitenkalender over reportages tot simpele weetjes over Elst.
Alle informatie is welkom! Stuur tekstjes, weetjes, (oude) foto‟s door naar de.elstenaar@hotmail.com
of deponeer ze in de brievenbus aan de infozuil.
- De infozuil: Op het kerkplein staat sinds kort een informatiezuil.
Hierin komen affiches van alle activiteiten in Elst die een sociale,
maatschappelijke of culturele weerslag hebben. Op die manier is er een
overeenstemming tussen de activiteiten van de verschillende
verenigingen.
- De website: deze is nu al 2 maanden online en onze webmaster stelt
vast dat de site dagelijks veelvuldig wordt bezocht. De site biedt
namelijk een mooi overzicht van verenigingen en hun activiteiten.
Daarnaast kan je er ook terecht voor foto‟s, weetjes, … .
www.dorpsforum.be of webmaster@dorpsforum.be
- De parochiezaal: dit kan de ontmoetingsplaats worden voor elke Elstenaar, vereniging of
groepering. In die optiek maakt de afwerking van de bovenverdieping deel uit van onze
wedstrijddeelname. In de voorbije maand is er al goed doorgewerkt door verschillende
enthousiastelingen. Toch is er nog heel wat werk om de
parochiezaal volledig klaar te krijgen.
Een afgewerkte parochiezaal zal Elst gegarandeerd een
“boost” geven!
- De “Dorpsdag”: deze gaat door op 6 september. Iedere
inwoner van Elst zal worden uitgenodigd om die dag te
komen “verbroederen” op het Sint-Apolloniaplein. Er wordt
hard gewerkt aan een programma voor iedereen.
Vertellingen, muziek, alle soorten spelen, sport, een brokje cultuur… het behoort allemaal tot de
mogelijkheden. Heb je nog een idee, dat je ook zelf wil helpen uitwerken, laat iets weten!
Contact neem je op via www.dorpsforum.be of telefonisch op 0485715224 of gewoon bij iemand die
al meedoet.

Reglement kindertekenwedstrijd
Algemeen
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De tekenwedstrijd is één van de initiatieven in het kader van het project „Dorp met toekomst‟.
Het thema van de tekenwedstrijd is “Elst, mijn dorp”
Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar die wonen in Elst, naar school gaan in de Basisschool
Elst, of lid zijn van een Elsterse vereniging kunnen deelnemen. Deelname is gratis.
Elke deelnemer mag maximaal 1 tekening insturen.
Als geldige tekening wordt beschouwd:




alle figuratieve kunst aangebracht op een vlak blad papier (schetsen,
potloodtekeningen, schilderwerkjes, collages, … het mag allemaal);
het formaat is A4 tot maximaal A3;
elk soort tekenmateriaal is toegestaan: (kleur)potlood, stift, wasco, houtskool, alle
soorten verf, …

Op de achterzijde van de tekening wordt in drukletters vermeld:





NAAM van het kind;
LEEFTIJD;
ADRES en TELEFOONNUMMER;
eventueel korte omschrijving van het werk

Looptijd en indiening
De tekenwedstrijd start op 17 augustus en wordt afgesloten op
vrijdagavond 4 september 2009.
De tekeningen kunnen in die periode binnengebracht worden bij: Bruno De Vos (Wederspad
2), slagerij De Koekelaere, bakkerij Van den Dooren of de apotheek St.-Apollonia.

Beoordeling en bekendmaking
Een deskundige jury van „kunstenaars‟ zal alle tekeningen beoordelen in vier categorieën
(kleuters en 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs). Voor elke leeftijdsgroep wordt de eerste
prijs toegekend aan het meest originele en kunstige werk dat iets van ons dorp uitstraalt.
Naast de vier eerste prijzen voor elke leeftijdsgroep wordt bijkomend onder alle deelnemers
nog een vijfde prijs verloot.
De winnaars worden bekend gemaakt op de Dorpsdag van 6 september omstreeks 17u
en kunnen hun prijs dan in ontvangst nemen.
Alle tekeningen zullen ook tentoongesteld worden op de dorpsdag. De winnende tekeningen
worden tevens gepubliceerd op de dorpswebsite.

Kinderkunstenaars uit Elst: toon wat je kan ! Veel succes !!

Oproepen
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Vrij podium
Doe een kleine act met je vrienden, familie, vereniging of gewoon op je eentje op het podium van de
Dorpsdag van 6 september (15u tot 17u).
Zijn reeds van de partij: de reuzen van Elst, uitvoering van twee lokale liedjes, demonstratie van
Zumba (de nieuwe vrolijke dans), een schlagermedley, optreden nationaal kampioen beatbox…
Inschrijven en info: Lieselotte Reynvoet (047416839),Pieter De Koekelaere (0494168639) of
de.elstenaar@hotmail.com

VERENIGDE STrATEN
Quiz die de algemene kennis test, Ploegen van 3 of 4 man, per straat of vereniging
(meerdere ploegen per straat of vereniging zijn natuurlijk ook mogelijk).
Quizmaster: Paul Gosseye en deelname is volledig gratis.
In feestzaal Ter Elst, vrijdag 4 september vanaf 19u30.
Liefst op voorhand inschrijven: de.elstenaar@hotmail.com, in café N.V. ’t Leven, het.leven@telenet.be
Pieter De Koekelaere (0494168639), maar inschrijven ter plaatse kan ook.

Kindertekeningenwedstrijd: „Elst, mijn dorp‟
Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen een tekening insturen met als thema „Elst, mijn dorp‟. Een
vakkundige jury oordeelt in vier categorieën (kleuters, en 1ste – 2de en 3de graad lager onderwijs). De
winnaars worden bekend gemaakt op de Dorpsdag van 6 september omstreeks 17u.
De inzendingen (met vermelding van naam en adres) kunnen binnengebracht worden bij: Bruno De
Vos (Wederspad), slagerij De Koekelaere, bakkerij Van den Dooren en apotheek St.-Apollonia.
Info: Bruno De Vos (0478/281702) of de.elstenaar@hotmail.com

Het Rommelt in Elst
Een rommelmarkt door en voor Elstenaren, op het dorpsplein tijdens van Dorpsdag van 6 september,
van 14u tot 16u. Gratis standplaats mits inschrijving.
Inschrijven en info: Karel Van den Berghe (0495/220282) en Daan Deceukelaire (0484/943751) of
de.elstenaar@hotmail.com

Elst kleedt zich uit
Op de Dorpsdag van 6 september hangen we een waslijn met kledingstukken van de inwoners van
Elst. Bezorg ons één van de kledingstukken (die je niet meer nodig hebt) – een T-shirt, broek, kous, of
iets pittigers – en schrijf je naam en straat erop. De kledingsstukken kunnen binnengebracht worden
bij: Mieke Blondeel (Smisstraat 25), slagerij De Koekelaere, bakkerij Van den Dooren en apotheek
St.-Apollonia.
Info: Mieke Blondeel (0484941558) of de.elstenaar@hotmail.com
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Wil je meerwerken aan deze dorpsdag of heb je een
of ander leuk idee, laat het ons weten!
de.elstenaar@hotmail.com

Dit is een realisatie in het kader van de Vlaamse prijs „Dorp met toekomst‟, een
organisatie van de Landelijke Gilden met de steun van Cera, de Vlaamse overheid, Nest,
De Zondag en De Streekkrant/De Weekkrant. Meer info: www.dorpmettoekomst.be
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