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Januari 2010          Elst: € 0 

Mag niet verkocht worden      Rest van de wereld: € 0 

Elst wint een dorpsfeest! 

Velen herinneren zich waarschijnlijk zaterdag 31 oktober 2009: via 

telefoon, sms, e-mail of mondeling werd de boodschap doorgegeven: 

“Elst wint de Vlaamse Prijs Dorp met Toekomst”. De jury heeft het 

project Dorpsforum Elst naar waarde weten te schatten. Zij loofde de 

manier waarop het project invulling kreeg en bewonderde de tomeloze 

inzet van vele Elstenaren. Bij deze wenst Dorpsforum Elst iedereen te 

bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het 

welslagen van het project in zijn geheel en de dorpsdag in het 

bijzonder. 

Het dorpsfeest gaat door op zaterdag 20 februari in een lekker 

verwarmde feesttent. Hiervoor dient u in te schrijven. Deze en andere 

praktische beslommeringen vindt u op de volgende pagina‟s van dit 

blad. 

30 jaar 

Geutelingfeesten 

Sinds 1981 organiseert het 

Geutelingenkomitee jaarlijks 

de geutelingfeesten. 

Sindsdien zijn tienduizenden 

mensen naar Elst afgezakt om 

de lekkernij te proeven. Door 

de jaren is de geuteling zelfs 

tot in Australië een bekend 

streekproduct geworden.  

Vorig weekend ging het 

nieuwe Geutelingenseizoen 

van start. Freddy De Kerpel 

goot er d‟iiste geute onder 

massale persbelangstelling.  

Een heel beknopt overzicht 

van 30 jaar geutelingen vindt 

u in dit blad. 

Inschrijven!!! 
 
Voor het grote dorpsfeest op zaterdag 20 februari dient IEDEREEN 

in te schrijven tegen 10 februari!  

Alle informatie hierover vindt u verder in deze krant. 
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Geflitst! 
 

Wie kent de meeste plekjes in Elst?  

Wie weet waar de fotografen stonden toen zij onderstaande foto‟s namen?  

Stuur je antwoorden vóór 19 februari 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. 

Schiftingsvraag: hoeveel antwoorden zullen wij ontvangen vóór 19 februari? 

1)        2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3)       4) 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen vorige edities 

De Elstenaar 06/2009: 1) Taalman, richting Terwalle; 2) Klein Kapittel; 3) Groot Kapittel 4) Griezelendries.   

Winnaar: Guido Foucquet. 

De Elstenaar 08/2009: 1) Uitkijktoren; 2) Molenkouterweg; 3) Muizeveld; 4) Dompels, richting Taalman. 

Winnaar: Freddy Blondelle. 

 

mailto:de.elstenaar@hotmail.com
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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. 

Elst leeft en organiseert kerstmarkt 

Op het frisse maar supergezellige dorpsplein van Elst organiseerde „Elst leeft!‟ op zaterdag 12 

december  een heuse kerstmarkt. Hiervoor hadden zij een oproep 

gedaan bij de Elsterse verenigingen. Een aantal verenigingen 

ging hier gretig op in. De leerlingen van de Basisschool zorgden 

vanaf 18u voor de traditionele kerst-mis. Daarna werd iedereen 

uitgenodigd op het dorpsplein. Er was ruime keuze tussen diverse 

dranken: glühwein, jenever, Kerstbier, ….of een lekker warme 

choco. De kinderen konden zich vermaken met allerhande 

spelletjes en animatie. Jeugdhuis Rustica werd voor de 

gelegenheid omgetoverd in een cinema waar non-stop tekenfilms 

op groot scherm werden vertoond. Buiten werd het kouder en kouder en rond 22u werd de 

kerstmarkt ingeruild voor de warmere Kerstparty in het jeugdhuis. Tot in de vroege uurtjes 

leute en plezier…Jaja …Elst leeft !  

Gezinsbond en Sinterklaas 

samen op stap. 

Sinterklaas trok er zaterdag 5 december 2009 op 

uit in Elst, Michelbeke en Zegelsem. Onder meer 

de familie Schietecatte uit Elst verwelkomde de 

Sint en zijn twee pieten.  

Brakels kinderburgemeester Féline en haar broers 

Quinten en Vincent mochten bij de Sint op de 

schoot. Overal waar de Sint langskwam, bleef 

snoepgoed en speelgoed achter, want er waren 

geen stoute kinderen in Elst! 

Herfstwandelen in Elst 

Op zondag 13 oktober organiseerde Gezinsbond 

In de Rand haar jaarlijkse herfstwandeling 

Startplaats was Johan‟s Lodge in St.-Blasius-

Boekel. De tocht van ongeveer 10 km ging via 

Elst, Horebeke en het gehucht Wijlegem terug 

naar Boekel.  

Gids was Sylvain De Lange, ere-voorzitter VVV 

Vlaamse Ardennen. Hij bracht aan de 

Perlinckmolen de figuur van Herman Teirlinck, 

de auteur van “Maria Speermalie”, ter sprake.  

Foto: Herfstwandeling met uitleg op de Pottenberg in Elst 

mailto:de.elstenaar@hotmail.com
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Sneukelfietstocht met passage in Elst 

Gezinsbond In de Rand organiseerde op 23 

augustus 2009 haar vijfde sneukelfietstocht.  

De start vond traditioneel plaats in Michelbeke. 

Het parcours liep via Roborst, Munkzwalm, 

St.-Denijs-Boekel, St.-Blasius-Boekel, Elst, 

Zegelsem en zo terug naar Michelbeke.  

De deelnemers kregen 30 km voor de wielen. 

Aan de vier haltes werd graag gestopt: men 

kreeg er waterkersaperitief, ijs, appel en 

mattentaart met Ename aangeboden.  

Foto: halte bij de familie Conderaerts langs Ter Walle in Elst 

Startdag KSA Elst 

Zaterdag 3 oktober omstreeks 14u begon KSA Elst aan 

een nieuw werkjaar. Jeugdigen van 6 tot 26 jaar jong 

daagden op voor een namiddag amusement. Het deed de 

leidingsploeg zichtbaar deugd dat er een heleboel nieuwe 

gezichten opdaagden. Blijkbaar temperde het minder 

goede weer het enthousiasme voor een nieuw werkjaar 

niet. De leiding, die dit jaar werd versterkt met Shana 

V.d.S., had er alles aan gedaan om ook bij regenweer de 

pret niet te laten bederven: grote legertenten overdekten 

podium, speelruimte en toog.  

In de namiddag maakten ettelijke groepen jongeren in een 

“Spel zonder grenzen” ondereen uit wie de beste was. Tegen 

de avond werd in de tenten het licht aangestoken. The 

Roadies, een oerdegelijke rockband bestaande uit KSA‟ers, 

warmde de tent eens goed op. Tegen de klok van negen zat 

de sfeer er goed in en werden de kelen gesmeerd voor een 

onvervalste karaoke. Engelengezang en kattengejank 

weerklonken tot omstreeks 23u. Daarna werd nog een zacht 

plaatje opgelegd en werden de schorre kelen weer gesmeerd. 

Een geslaagde start voor een nieuw werkjaar! 

KSA goes bowling 

Op zaterdag 19 december was het zover: de jaarlijkse bowlingavond met de oudste leden. Dit jaar 

werd afgesproken in The Bowling Stones in Oudenaarde. Twee banen werden evenveel uren onveilig 

gemaakt. Sommigen verbaasden met hoge scores, anderen met hun werptechniek.“Gutter Ball” was 

een veel gezien fenomeen en op het scorebord deden enkelen hun best om een volledige streepjescode 

vol te maken. Het plezier was er echter niet minder om! 
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Tropische sfeer in jeugdhuis Rustica 

Op zaterdag 26 september waren er opnieuw 

tenten op het Elsterse kerkplein verrezen voor de 

jaarlijkse Soirée Tropical-party van jeugdhuis 

Rustica. Alles was voorzien van een tropische 

sfeertje ende exotische cocktails, gaande van 

Tequila Sunrise, Mojito en een zelfgecreëerde 

cocktail Poppertje stonden allemaal koud! Dj Kris 

Nouveau zorgde voor de nodige muziek en 

ambiance! Er waren maar liefst 400 mensen, het 

kerkplein stond stampvol! Na de limbo-wedstrijd 

gingen nog enkele mensen weg met prachtige 

prijzen.  

Jeugdhuis viert met karaoke! 

Zaterdag 5 december vond Jeugdhuis Rustica het 

gepaste moment om hun 42-jarige bestaan te vieren, 

alsook het eerste jaar in het vernieuwde lokaal. Het 

jeugdhuis vond het de ideale gelegenheid om iedereen 

eens aan het woord te laten door middel van een 

karaoke-avond. Door elke zanger/zangeres te belonen 

met een glaasje Martini Brut, geraakte het jeugdhuis al 

snel vol en boden de eerste kandidaat-artiesten zich 

aan. Men kon kiezen uit een ruime collectie van 

ongeveer 10 000 liedjes. De ganse muziekgeschiedenis 

passeerde de revue:  van de nieuwste hit tot Vlaamse 

en Nederlandstalige liederen! Af en toe werd al eens kat bij de keel genomen, maar dat bracht de 

nodige ambiance!  

Pasta-avond KSA Elst 

Dit jaar organiseerde de KSA voor de zesde keer een 

Pasta-avond op vrijdag 13 november in feestzaal Ter 

Elst. 373 mensen kwamen de jeugdbeweging een 

financieel steuntje geven. Men kon pasta eten à volonté 

en daar werd zeker geen neen tegen gezegd. Tegen het 

einde van de avond was geen sliert pasta meer te 

bespeuren. Er was ook een tombola waarbij men het 

gewicht van de wijnmand moest raden. Deze woog 

10,020 kg. De gelukkige winnaar is Raphaël Reynvoet. 

De KSA wil langs deze weg nog eens al zijn sympathisanten en medewerkers bedanken. De opbrengst 

gaat naar materiaal, bijdrage zodat iedereen meekan naar de films en uitstapjes, lokaal, tenten, 

kampplaats,… 
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2009 was een druk jaar voor toneelgroep Elsuth 

Twee jaar was het quasi stil rond Toneelgroep Elsuth, althans zo leek het voor de buitenwereld.  Het 

was inderdaad van in 2006 (“De maan en de lege fles”) geleden dat Toneelgroep Elsuth een toneelstuk 

bracht waarbij zij als groep alleen instonden voor een avondje toneel. 

De oplettende onder jullie weet echter dat er in 2007 een coproductie plaats vond met het gezelschap 

Co-Essense uit Zottegem. Twee van de bestuursleden (Vicky Hutse en Lieve De Meyer) zijn lid van 

dit gezelschap en zetten hun beste beentje voor in het stuk “Chantecler”. 

Inmiddels werd intern druk gezocht naar een opvolger voor de “De maan en de lege fles”.  Het is al 

jaren een ernstige opdracht: een toneelstuk vinden voor een beperkte bezetting, met een eenvoudig 

decor en … met „inhoud‟. 

De opening van Jeugdhuis Rustica in de vernieuwde dorpszaal in december 2008 was de prikkel om 

de zoekactie naar een geschikt stuk op te voeren. 

Niemand had begin 2009 kunnen voorzien dat Toneelgroep Elsuth aan de vooravond stond van een 

hergeboorte.  Na een intens druk, maar al bij al zeer geslaagd productief jaar, kan alleen maar worden 

besloten dat de toneelmicrobe in Elst terug rondwaart. 

De nominatie van Elst als kandidaat „Dorp met 

toekomst‟ zorgde er onder meer voor dat er op 16 

augustus in de tuin van café „Den Hengst‟ een 

scène werd gebracht uit het gekende stuk „De 

burger edelman‟ van Molière. 

Hugo Conderaerts en Peter De Langhe mengden 

zich tussen het talrijk aanwezige publiek en 

speelden de pannen van het dak. 

 

Op 6 september vond de zeer succesvolle „Dorpsdag‟ plaats. Er waren zodanig veel attracties voorzien 

dat het geniale spel van Lieve De Meyer en Luc d‟Hondt in het stuk „Diner voor één‟ door velen niet 

werd gezien. 

Tot vijf maal toe zat de dorpszaal overvol. Zij 

die toch een plaats konden bemachtigen, hebben 

genoten van een dolkomisch stuk dat bewees dat 

een toneelspeler op een kwartuur vijf 

verschillende personages kan spelen. 

Reeds de dag erop, op 7 september, startten de 

repetities van het avondvullend stuk „De biecht‟.  

Er werd na maanden proeflezen en na veel 

wikken en wegen een stuk gekozen van de 

Vlaamse auteur Dirk Biddeloo.   
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“De biecht” is een wrang stuk waarin Muller – een Duits zakenman – door  Jaro, in wie hij een collega 

meent te herkennen, wordt uitgenodigd in een Italiaans restaurantje dat wordt uitgebaat door ex-

priester Vittorio.  

Onschuldige plagerijen en toespelingen op Vittorio's verleden maken al vlug plaats voor een grimmige 

atmosfeer waarin de biecht, de verloedering van het milieu en bloedwraak als thema's naar voren 

komen. Gaandeweg laten de drie mannen hun ware aard zien.  Het restaurant blijkt een door Vittorio 

opgezette valstrik, waarin eerst Muller, daarna hijzelf en tenslotte Jaro ten onder dreigen te gaan... 

Deze  tragikomische thriller heeft veel te bieden: subtiele prikken op onze huidige maatschappij en de 

manier waarop de diverse personages er naar kijken, de actuele milieuproblematiek als achtergrond en 

de spanning van een steeds kerend plot waardoor het „trillen‟ blijft tot op het einde. 

 

De bar van Jeugdclub Rustica was 

het uitgelezen decor voor de 

Italiaanse bistro. Tijdens de maand 

december traden Luc D‟Hondt, 

Peter De Langhe en Freddy 

Blondelle onder de deskundige 

leiding van regisseur Lieve De 

Meyer vier maal op voor een totaal 

van welgeteld 224 toeschouwers. 

Speciale dank gaat uit naar Stijn 

D‟Hondt en Patrick Van Den 

Broeke (figuranten), Kevin Gijselinck, Kristof Fonteyn en Ludwig Rijk (technici), Anne Fouquet 

(logistieke steun en het vele werk achter de schermen), Pastoor Georges Herregodts (ontwerper 

affiche) en Jeugdhuis Rustica voor het gebruik van de zaal. 

Op naar het volgende toneelstuk in 2010 ! Wie zich geroepen voelt om mee te werken aan onze 

volgende productie, kan steeds terecht op info@elsuth.be of het nr. : 0479 / 20 96 28. 

Cultuurtip: Alnetum 2010 

Alnetum is de oude, Latijnse benaming voor Elst. Onder die benaming gaat voor de 19
e
 keer een 

kunstexpositie door in de St-Apolloniakerk.  

Van 6 tot 14 februari worden werken van Johannes Wickert tentoon gesteld. Wickert volgde 

kunstopleiding in Stuttgart, Nurenberg en Florence. Nadien studeerde hij fysica en psychologie in 

Freiburg. Later werd hij hoogleraar psychologie aan de universiteit van Keulen. Zijn schilderijen gaan 

over de moderne mens in onze tijd van individualisme: de mens die vervreemdt van zijn eigen roots, 

zich vaak opsluit in zichzelf en contact verliest met de gemeenschap. Hij verliest daarbij alle feeling 

voor het spirituele. Zelfs vrienden worden vreemden. Leegte, angst en eenzaamheid, wanhoop en 

verdriet heersen in vele harten. 

Als psycholoog voelt de kunstenaar hoe velen uitkijken naar contact. De kunstenaar is echter geen 

pessimist. Als gelovige zoekt hij een uitweg, hij verwijst hierbij naar de christelijke boodschap van de 

bijbel. Een deel van de tentoonstelling is te bezichtigen in de kerk van Nederbrakel. Een aanrader! 
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De Dorpsdag 

De Vlaamse Prijs Dorp met Toekomst werd voor de derde maal georganiseerd door de 

Landelijke Gilden met de steun van de Vlaamse overheid, Cera, Nest, De Zondag en De 

Streekkrant/De Weekkrant. In februari 2009 werd door een groepje Elstenaars – gesteund 

door de verschillende verenigingen – een projectvoorstel ingediend. Half april 2009 vernamen 

we dat het Elsters project, samen met 35 andere dorpsprojecten, voorgedragen werd voor de 

finale ronde.  

„Het Tenteke‟ was gedurende enkele maanden het werkinstrument bij uitstek van het project: 

naar de inwoners toestappen en ze buiten krijgen. Het Tenteke is in totaal 5 maal uitgerukt:  

- op de dag van de verkiezingen van juni 2009 (uitdelen De Elstenaar) 

- volksspelennamiddag tijdens het schoolfeest 

- straatvoetbaltornooi aan café ‟t Hoekske 

- opvoering Elsterse liederen en volksspelen in rusthuis ‟t Neerhof  

-opvoering „Burger-edelman‟van Molière door toneelgroep Elsuth in café In Den Hengst  

6 september 2009 was het toppunt van de maandenlange samenwerking: 

Om 14u werd de “Dorpsdag” op gang geschoten met een rommelmarkt. Heel wat Elstenaars 

kwamen af met wat spullen die ze niet meer nodig hadden. Leuker nog dan de verkoop van 

“ouden brol” waren de gezellige praatjes tussen Jan en alleman.  

Omstreeks 15u weerklonk luid 

tromgeroffel: onder een stralende zon 

deden de reuzen van Elst, begeleid 

door een viertal percussionisten, na 10 

jaar afwezigheid hun herintrede in Elst. 

Toen al werd duidelijk dat de Dorpsdag 

een schot in de roos zou zijn: het 

Apolloniaplein zat afgeladen vol.  

In navolging van de reuzendans riepen 

enkele Elsterse jongelingen het publiek 

op tot een potje aerobic. Naast de 

bende voor het podium die enthousiast 

meesprong, kon men menig Elstenaar 

schoorvoetend met de heupen zien 

meewiegen.  
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Direct daarna zette het “Elsters 

vrouwvolk” haar beste beentje voor in 

de volksdans die werd begeleid door een 

muzikaal ensemble van „oude‟ en „ 

nieuwe‟ Elstenaars. De KSA 

organiseerde een massaspel voor 

kinderen en speelde, in de tent, een 

schimmenspel dat door de KSA-leden 

zelf was in elkaar gestoken. Jef blies alle 

regenwolken weg met een solo op zijn 

trompet en zorgde voor een dag met een 

stralende zon. Voor de gelegenheid werd 

een koor opgericht dat enkele liedjes 

zong, waaronder „De Slebbekoers‟, een écht Elsters lied, maar ook een nieuw lied over Elst, 

speciaal geschreven voor deze dorpsdag. Het koor werd voor haar inspanning beloond met 

een hele hap zendtijd op de regionale zender AVS. 

Naast het podium stond de WTC met “de spurtbom van Elst”. Twee sportievelingen moesten 

het telkens tegen elkaar opnemen in een race tegen de klok. De uiteindelijke winnaar werd 

Johan Niemegeerts. Rennersbloed kruipt waar het niet gaan kan… Na die inspanning was het 

tijd voor wat vocht. Aan de toog vond de dorstige Elstenaar nogal wat lotgenoten.  

Achter de kerk was gezinsbond „In de rand‟ actief met badminton. Vooraan, langs de 

kerkmuur grimeerde de vrije basisschool de allerkleinsten. De ketting van kledingstukken – 

ingevolge de oproep „Elst kleedt zich uit‟ – begaf  het even onder de aanhoudende 

gezelligheid en werd met heel wat helpende handen gerepareerd. In de parochiezaal voerde 

Toneelgroep Elsuth intussen tot vijf maal toe het stuk „Diner voor één‟ op. Dolkomisch 

Elsters theater. Op de tweede verdieping liep continu een fotoreportage over Dorp met 

toekomst en Elsterse verenigingen. Op het podium werden de prijzen voor de 

kindertekeningenwedstrijd en die voor de rubriek „Geflitst‟ in De Elstenaar uitgereikt. „t Klein 

Muziek zorgde tot 20u voor een muzikale afsluiter, waarna de laatste pint(en) genuttigd 

werden in de parochiezaal. 

 

Balans van de Dorpsdag: veel ambiance, gezellig gebabbel, veel opkuis, lekker feest en 500 

man/vrouw die content in bed lag!



Verantwoordelijke uitgevers: Pieter De Koekelaere, Ommegangstraat 9, 9660 Elst & Kristof Fonteyn, Olifantstraat 5, 9660 Brakel 

Nieuwe burgemeester Brakel is een Elstenaar ! 

De Brakelse jeugdraad organiseerde op 24 oktober 2009 een open inspraakmoment voor de 

Brakelse Jeugd. De bevraging werd georganiseerd door middel van een enquête. Een heuse 

„kinderburgemeesterverkiezing‟ onder de aanwezige kinderen maakte het plaatje compleet.  

Deze verkiezingsstrijd werd gewonnen door Féline Schietecatte (9 jaar). Zij mag zich de 

komende 2 jaar “Eerste kinderburgemeester van Brakel” noemen.  

In haar verkiezingsstrijd ijverde zij onder andere 

voor de aanleg van een nieuw speelbos en de bouw 

van een nieuw lokaal voor de jeugdvereniging 

“KSA-Elst”. De komende jaren zal duidelijk 

worden of het gemeentebestuur al dan niet oor 

heeft voor de aangekaarte problematiek.   

Op 16 januari 2010 werd zij samen met de 

werkgroep „Dorpsforum Elst‟ ontvangen en 

gehuldigd door de burgervader en zijn schepenen. 

Zij tekende in aanwezigheid van de meegekomen 

Elstenaren het huldeboek.  

Eén van volgende gemeenteraden zal zij als kinderburgemeester “mee voorzitten” aan de 

zijde van de burgemeester De Croo. 

Provinciale en gemeentelijke huldiging voor Elst 

Op 11 januari laatstleden werd ons dorp in de bloemen gezet op de 

nieuwjaarsreceptie van de Provincie Oost-Vlaanderen naar 

aanleiding van onze winst in de Vlaamse Prijs Dorp met Toekomst.  

Samen met 5 andere verdienstelijke Oost-Vlamingen en Oost-

Vlaamse organisaties kreeg ons dorp een huldemedaille uitgereikt. 

Ons gezelschap was niet min: Jan Temmerman (filmrecensent bij De 

Morgen), Erfgoed Centrum Ename (winnaar van een archeologische 

filmprijs), Maria Luypaerts (beste buschauffeur van België), 

boomkwekerij Sylva Waarschoot (winnaar van de titel „Sierteler van 

het jaar‟) en Dirk Brossé (bekend componist en onlangs aangesteld als muzikaal directeur van het 

Chamber Orchestra of Philadelphia)! 

Ons dorpsproject werd door de Gedeputeerde Alexander Vercamer en de gouverneur André Denys 

gefeliciteerd omwille van de dynamiek en de knappe samenwerking in het dorp. De huldemedaille zal 

alvast de komende weken – om beurt – in de etalages van de lokale winkels te bewonderen zijn!  

Op 16 januari huldigde de gemeente Brakel op haar beurt Dorpsforum Elst. Na diverse toespraken 

tekenden de meegekomen Elstenaars het huldeboek en kregen zij een kleine receptie aangeboden 

waarop nog wat nagepraat werd. 
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30 jaar geutelingfeesten: van start tot nu 

Er was eens… de Elsterse jeugd die geutelingen goot. In 1971 deden zij dit voor de eerste 

keer ten voordele van hun clubkas. Op 2
e
 kerstdag 1980 kwam men voor een eerste keer 

bijeen rond “de geuteling”.  

Het geutelingkomitee kreeg vorm. Een 

paar maanden later, op 9 februari, 

vonden de eerste geutelingfeesten plaats 

in de gemeenteschool en de 

parochiezaal.  

Waarom 9 februari? De link tussen de 

H. Apollonia, tandpijn en geuteling is u 

waarschijnlijk goed bekend. 

Foto:Freddy Carbonelle, René Serbruyns, Michel Wattez, Johan De Koekelaere, Walter Serbruyns, Hubert De Langhe ,Raoul Deprez 

(17/12/’85) 

5 jaar later gaat de eerste geutelingenworp door op het terrein van FC Elst vanuit een warme 

luchtballon. In 1987 verschijnen, gelokt door de lekkere geur, de eerste Japanners.  

Nog een jaar later komt een oud volkslied weer boven 

water. Tijdens de geutelingboerverkiezing zingt Eric Van 

Den Broecke “De slebbesnijders”, een lied dat hij hoorde 

in grootvaders café. Eric wordt er geutelingboer mee. 

Vlaanderen vakantieland acht in 1991 zijn tijd gekomen 

om een reportage te maken over de Vlaamse Ardennen. 

Vanzelfsprekend horen daar geutelingen bij. Datzelfde jaar 

wordt het geutelingenpad ingehuldigd. Het pad bestaat uit 

twee routes die beide op het Apolloniaplein starten. 

Het idee om de geutelinggieters te verenigen in één gebouw rijpte al langer, maar in 1992 

werd gestart met de bouw van een eigen Ovenmuseum. De bakstenen van de oude JeugdKlub 

Rustica krijgen een tweede leven. Het jaar nadien op 27 januari opent het Ovenmuseum zijn 

deuren. Het pronkstuk is een keramieken beeld van Apollonia vervaardigd door pastoor-

kunstenaar Georges Herregodts. Het beeld krijgt een prominente plaats in de nis op kop van 

het ovenmuseum. 

Mark Uytterhoeven pikt de geutelingfeesten op in zijn programma 

“Het huis van wantrouwen”, dit na “sluikreclame” tijdens de 

cyclocross van Gavere. Omdat sluikreklame niet altijd pakt, worden 

enkele jaren bierkaartjes gedrukt als promotiestunt. In elk Roman-

café vind je ze terug. 
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Behekste ketels waren een oud zeer… tot 1994. Enkele handige 

Harry‟s bedachten hiervoor een oplossing: de R.I.P.-kist! 

Door eindeloos te proberen, verbetert de kwaliteit van de geuteling 

telkenjare. Uit enkele culinaire experimenten ontstaat de geutelingtaart 

en de geuteling met Enamesaus. 

Philiep Kestelyn wordt de laatste geutelingeboer 

van de vorige eeuw. 

 

Na de eeuwwisseling wordt Carine Viville de eerste en tot nu toe laatste 

geutelingkeizerin. 

In 2000 ontvangt  het geutelingenkomitee de ASG-Toerisme Prijs Jan 

Lambin. Tevens ontluiken de contacten met Wallonië, meer bepaald 

Ellezelles. De link Elst-Ellezelles ligt voor de hand: Elst 

betekent hetzelfde als Ellezelles. Bijkomend ligt Ellezelles, net 

als Elst, op de oude romeinse heirweg, Gent-Bavai. De samenwerking wordt 

gesteund door het Prins Filipfonds.  

Het geutelingkomitee ziet het geutelingbakken in Elst jaar na jaar toenemen: 

een succes. Maar ook de periode waarin gegoten wordt, dijt snel uit. 

Gelijklopend met deze evolutie probeert het komitee de geuteling te verdedigen 

als streekgebonden winterproduct. Zij beperkt haar geutelingenseizoen tot vier 

weken voor 9 februari en twee erna. Ook de Brakelse cultuurraad gaat mee in 

het willen bewaren van authenticiteit en traditie.  

De eerste geutelingenwandeling in 2001 brengt 1932 wandelaars op de been. 

Dwars Door Brakel verzorgt perfect de organisatie van dit evenement. “D‟iiste 

geute” vindt ingang en wordt een jaarlijks evenement: de begrippen leem 

verzachten, pezeröl, boomezel, budzen,… doen hun (her)intrede. De 

geutelingfeesten blijven groeien. Optredens, geutelingen proeven, straatartiesten 

en een wandeling blijken de ideale mix.  

2010: de dertigste Geutelingfeesten zijn een feit. Vol  verwachting wordt uitgekeken naar 

d‟iiste geute, het feestweekend op 13 en 14 februari en de 10
e
 geutelingenwandeling. Dit jaar 

echter heeft het geutelingkomitee het zwaar te verduren. Het noodgedwongen afscheid van 

geutelingpionier Michel Wattez als actief gieter was nog niet verteerd of het komitee kreeg 

een nog hardere klap te verwerken met het plotse overlijden van voortrekker en gezicht Johan 

De Koekelaere.  

Het geutelingkomitee kan niettemin terugblikken op dertig jaar, telkens 6 weken per jaar, 

ambiance en kameraadschap. Met dat gedacht in het achterhoofd gaan zij er dit jaar weer vol 

tegenaan! 
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Sport 
 

Fusie W.T.C. Elst met de Groulijke Pedaalstampers 

Tot vorig jaar bestonden in Elst 2 wielertoeristenclubs. Met de sluiting van N.V. Het Leven 

(vroeger: café Stieleurs) zat WTC Elst zonder clublokaal. Op zoek naar een ander lokaal, is 

het bestuur toen gaan aankloppen bij café ‟t Hoekske. Door bemiddeling van uitbaters 

Marleen en Michel, is daaruit een fusie ontstaan. 

De Groulijke Pedaalstampers legden zich voordien vooral toe op lange tochten en  minder op 

de zondagritten. Omdat de uitgangspositie van beide clubs dus nogal uit elkaar lag, werd er 

een compromis gezocht én gevonden. Daarom werd besloten om voortaan 2 klassementen bij 

te houden. Enerzijds de clubkampioen: diegene die het meeste zondagsritten heeft gereden. 

Anderzijds de kilometervreter: diegene die de meeste kilometers heeft gereden op het einde 

van het seizoen, dit door deelname aan zondagsritten en rally‟ s samen. 

Zondag  7 maart start 

officieel het nieuwe 

seizoen met een 

deelname aan de rally 

van Sint-Maria-

Oudenhove.  

Iedereen is welkom om 

een kijkje te komen 

nemen en eventueel deel 

te nemen aan onze 

zondagsritten. Vertrek 

om 8u30u (stipt!) aan het 

lokaal. 

De gemiddelde snelheid 

wordt rond 25 km per uur 

gehouden. 

 

Enkele leden zijn nu al hard aan het trainen om op vrijdag 2 april de volledige Ronde van 

Vlaanderen voor wielertoeristen te rijden. 

Johan Van den Dooren :”We wensen hen veel moed en volharding om deze extreme 

beproeving tot een goed einde te brengen.” 

De website is het gemakkelijkst te vinden via Google: voer daar WTC Elst in. 
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Er wordt (nog altijd verder) gewerkt in de parochiezaal! 

 

Sinds de Dorpsdag is er weer heel wat gebeurd in de 

parochiezaal. De voorbije maanden werd gezaagd, 

geslepen, geboord, geverfd, genageld, … en ga maar 

door. 

Het voornaamste werk tot nu toe bestond erin het 

dak te isoleren, het plafond uit te vullen, een 

dampscherm te plaatsen en een eindlaag hout tegen 

het plafond te vijzen. 

 

Wel, dat alles is gebeurd. Een aantal mensen hebben heel wat 

van hun vrije tijd opgeofferd om ons aller parochiezaal zo ver 

te krijgen. Je moet het maar doen! Het werk was niet 

noodzakelijk moeilijk, toch was het niet altijd zo 

vanzelfsprekend: alle uit te voeren werken speelden zich af in 

de hoogte, en niet iedereen is zo happig om van stelling naar 

stelling te wippen.  

 

 

 

 

Toch waren er enkelen die zich geen bal van de 

zwaartekracht aantrokken en zich week na week 

naar boven hesen.  

 

Als u eens binnenkomt, moet u hun werk maar eens 

bekijken: het was geen sinecure om, als niet-stielman, 

maatwerk te leveren op zes meter hoogte!   

Na het werk werd de tijd genomen om het vervolg van 

de werken te bespreken en wat bij te praten. Een frisse 

pint spoelde daarbij het stof en de vermoeidheid weg. 

We zien de eindmeet liggen, doch we zijn er nog niet… 
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Met nog wat meer hulp kunnen we nóg sneller vooruit! 

Werken in de parochiezaal gebeurt meestal op zaterdag van 8u-12u. Aanbieden kan bij: Freddy, 

Kristof, Pieter, Karel, Peter, Filip, Eric, … of via de.elstenaar@hotmail.com 

Naast het praktische deel, hebben we ook de financiële kant van de zaak. 

Tot nu toe is er om en bij de 50000 euro in de renovatie van de parochiezaal gekropen. Voor de 

afwerking zijn nog enkele duizend euro‟s nodig. Deze gelden komen verre van alleen uit de kas van de 

VZW Parochiale Werken: 

 -Een aantal Elsterse verenigingen deed al serieuze inspanningen in de vorm van giften aan de VZW.  

-Hoewel onbedoeld, heeft de maandenlange activiteit van ons project Dorpsforum Elst een aardige 

cent opgebracht. Van die opbrengst werd 1500 euro geschonken aan de renovatie van de parochiezaal. 

-Daarnaast kunnen wij beroep doen op subsidies, maar dit is lang niet voldoende! 

-VZW Parochiale werken Elst heeft een projectaanvraag ingediend bij de Koning Boudewijn 

Stichting. Deze aanvraag is toegewezen. Giften vanaf 30 euro kunnen tot juni 2010 fiscaal worden 

afgetrokken.  

U kan storten op rekening 000-0000004-04 (of IBAN: BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1) 

van de KONING BOUDEWIJNSTICHTING met vermelding: 

“LF6184 - Parochiale werken van Elst “ 

Het is het moment om ook uw - praktisch of financieel - steentje bij te dragen aan  

UW DORPSGEMEENSCHAP! 
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Agenda 
 

Zaterdag 23 januari  JH Rustica: Dropping 

Groepen van 4 tot 10 personen, deelname + bevoorrading: 4€ (leden) – 5€ (niet-leden) Inschrijven en meer info 

in het jeugdhuis, op 0473/42 19 00 of op  www.jhrustica.be  

Zondag 31 januari  KSA: mini-geutelingen gieten 

Vanaf 13u30 in het geutelingenmuseum, iedereen mag meehelpen! 

Zondag 7 februari  KSA: activiteit 

Breng je babysit mee, van 14 tot 17u in jeugdhuis Rustica 

Zondag 7 februari Alnetum: start tentoonstelling 

Vrije toegang kerk op zaterdag en zondag: 13u30-18u; weekdagen 15-17u 

Vrijdag 12 februari School: Verkiezing Geutelingboer –en boerin 

Zaterdag 13 februari  Geutelingenkomitée: 30
ste

 geutelingenfeesten 

Zaterdag 13 februari: Geutelingwandeltochten: 6-12-18 km met optredens van Wim Ravell, Toby, Ben Jur, … 

Zondag 14 februari  Geutelingenkomitée: 30
ste

 geutelingenfeesten 

Zondag 14 februari: Geutelingfeesten met o.a. geutelingenworp door Eddy Wally en Eline De Munck. 

Zaterdag 20 februari  Dorpsforum Elst: Dorpsfeest 

In de tent op de parking van feestzaal Ter Elst, inschrijven tot 10 februari! 

 

Woensdag 3 maart  Dorpsforum: vergadering 

Om 20u in jeugdhuis Rustica, iedereen welkom 

Zondag 7 maart   WTC: eerste rit 

Eerste rit. Rally Oudenhove, vertrek om 8u30 aan café „t Hoekske 

Zondag 7 maart   KSA: activiteit 

Van 14 tot 17u in jeugdhuis Rustica 

Zaterdag 20 maart  WTC: eetfestijn 

Bourgondisch eetfestijn in feestzaal Ter Elst, van 18u tot 21u. Kaarten bij bestuur en leden. 

Zondag 21 maart   School: eetfestijn 

in feestzaal Ter Elst. 

Zaterdag 27 maart  ‘De Verbroedering’: inkorving eerste vlucht 

Onder voorbehoud van het vinden van een lokaal. 

http://www.jhrustica.be/
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16-17-18 april   KSA op weekend 

Zondag 6 juni   School: feest en barbecue 

Elke zondagvoormiddag badminton in sporthal De Rijdt door Badminton 

The Shuttle – Gezinsbond Elst 

Elke zondagvoormiddag rit WTC Elst 

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. 

Onze digitale infozuil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:de.elstenaar@hotmail.com
http://www.dorpsforum.be/
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Dorpsforum Elst nu en in de toekomst… 

Op korte termijn was het opzet van ons project om het dorpsleven in Elst een duwtje in de rug 

te geven. Dit enerzijds door de verenigingen een overlegplatform te bieden en anderzijds door 

zoveel mogelijk nieuwe Elstenaren bij de zaak te betrekken. De resultaten, met als hoogtepunt 

winst in Dorp met Toekomst en een dorpsfeest als prijs, zijn u ondertussen welbekend. Maar 

we mogen natuurlijk niet op onze lauweren rusten. Bij deze een aanzet voor de doelen op 

lange termijn. 

Het blijft de bedoeling om de Elsterse dorpsstructuur verder te versterken, verbeteren,… 

zonder te willen teruggaan naar „de tijd van toen‟. 

Hét belangrijkste punt hierbij is communicatie tussen verenigingen onderling, tussen 

verenigingen en de hele dorpsgemeenschap en tussen Elstenaren onderling. Het lijkt ons heel 

belangrijk dat er op een duidelijke manier informatie uitgewisseld kan worden tussen deze 

groepen. Hiertoe heeft Dorpsforum Elst volgende kanalen opgezet:  

1) Het infobord (voor de kerk): elkeen die een activiteit 

organiseert met een sociale en maatschappelijke inslag, kan zijn 

affiches binnenbrengen bij apotheek St.-Apollonia (dus geen 

affiches voor verjaardags- en andere privéfeesten, noch 

commerciële activiteiten). Met dit infobord willen we iedereen 

proberen bereiken, ook bijvoorbeeld  mensen die geen/minder 

toegang hebben tot het internet.   

2) De website (www.dorpsforum.be) : vervult dezelfde functies 

van het infobord. De agenda kan voor verenigingen een mooi 

instrument worden om activiteiten op elkaar af te stemmen. Als 

elke vereniging consequent zijn geplande activiteiten-voor-

iedereen (feesten, eetfestijnen,…) doorgeeft, vermijden we dat activiteiten op hetzelfde 

moment worden georganiseerd. (webmaster@dorpsforum.be of de.elstenaar@hotmail.com). 

Iedereen kan daar op deze manier vinden wat elke vereniging gepland heeft. Op de website 

kunt u ook “De Elstenaar” in kleur lezen, er is een fotohoek en hier en daar vindt u een 

weetje. 

3) De dorpskrant „De Elstenaar‟: probeert  een twee-tal keer per jaar verslag uit te brengen 

van het sociaal leven in Elst. Hiervoor wordt beroep gedaan op teksten ingestuurd door 

verenigingen of individuele Elstenaren. Alles kan aan bod komen. Teksten/foto‟s kunnen 

gestuurd worden naar: de.elstenaar@hotmail.com 

De dorpsstructuur zal fysiek zeker worden verbeterd door de vernieuwde parochiezaal (zie het 

verslag over de werken in de parochiezaal). Iedereen zal van deze zaal kunnen profiteren, 

hulp bij de verdere afwerking is dus zeker ook welkom. 

Met Dorpsforum Elst hopen we alleszins een goed platform te bieden voor overleg en 

samenwerking. Mogen daar de volgende jaren vele initiatieven uit groeien! 

http://www.dorpsforum.be/
mailto:webmaster@dorpsforum.be
mailto:de.elstenaar@hotmail.com
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Waarom Elst won… 

 

De letterlijke tekst: 

De Vlaamse jury koos voor „Dorpsforum Elst‟ omdat het perfect aansluit bij de centrale doelstelling 

en de vijf criteria van „Dorp met toekomst‟ 

1. het werkt rond een leefbaarheidsprobleem of -gevoel in het dorp: elkaar en het dorp leren kennen en 

het verenigingsleven versterken draagt bij tot de sociale cohesie in het dorp. Bovendien startte dit 

forum het gesprek waar men naar toe wil met het plattelandsdorp. Via een kleine enquête vroeg men 

ook de mening van de dorpsgenoten. 

2. het verbetert de leefbaarheid van het dorp, zowel op korte als op lange termijn: elkaar en het dorp 

kennen is de basis om een dorp in beweging te zetten. Bovendien is de lange termijn verzekerd, want 

de werkgroep en de verschillende kanalen blijven in de toekomst verder werken. 

3. het is creatief: de werkgroep vulde op verschillende manieren het forum in. De methodiek van „Het 

Tenteke‟ kunnen ook andere dorpen gebruiken. Deze tent streek op verschillende momenten neer en 

vormde een plaats waar de buren uit een bepaalde straat elkaar leerden kennen o.a. door een leuke 

activiteit. Zo speelde men in een bepaalde straat een interactief toneelstuk en ontmoetten de bewoners 

van het plaatselijk rusthuis en hun buren bij „Het Tenteke‟. 

4. het betrekt veel dorpsgenoten: zo werkte men honderden uren aan het parochiehuis en waren er 

meer dan 500 dorpsgenoten op de Dorpsdag. Maar het „Dorpsforum‟ had ook speciale aandacht voor 

enkele doelgroepen: de inwoners van het plaatselijke rusthuis, de kinderen van de basisschool en ook 

de nieuwe inwoners. Zo bestond de ploeg die instond voor de organisatie van de Dorpsdag voor de ene 

helft uit autochtone inwoners en voor de andere uit mensen van de nieuwe wijk. 

5. het zet aan tot samenwerking: niet minder dan 16 verenigingen, vele vrijwilligers en lokale 

handelaars gingen samen aan de slag. Zij kwamen regelmatig samen in een werkgroep. Door de 

dynamiek achter dit project werden niet alleen meer en meer verenigingen en vrijwilligers betrokken. 

Zij werkten ook meer activiteiten uit dan vooropgesteld: men voerde een enquête uit, componeerde 

twee dorpslieden, organiseerde een dorpsquiz, „Elst Rockt‟ en een tekenwedstrijd „Elst, mijn dorp‟, 

bracht de dorpsreuzen weer tot leven etc. 

Een bijzondere dynamiek en een klein budget zorgden samen voor een groots project, dat veel 

Elstenaars betrok. De Vlaamse jury besloot dan ook dat „Dorpsforum Elst‟ perfect uitstraalt waar 

„Dorp met toekomst‟ voor staat. Dit project heeft immers een enorme bindende kracht voor de 

gemeenschap en is zeker een voorbeeldproject voor andere dorpen. 
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GROOT DORPSFEEST IN ELST op zaterdag 20 februari 

De beloning: 

10000 EURO!! 

De organisatie van „Dorp Met Toekomst‟ was aanwezig op een voorbereidende vergadering en zij stelde een 

aantal voorwaarden voor de besteding van de 10.000 euro: 

 Het geld moet duidelijk worden besteed aan een dorpsfeest. 

 Het geld wordt pas ter beschikking gesteld na voorleggen van facturen. 

 Het dorpsfeest moet doorgaan voor eind maart 2010 (officieel einde project Dorp Met Toekomst). 

 Op het dorpsfeest wordt een halfuur voorzien voor de officiële overhandiging van de prijs en enkele 

toespraken van enkele prominenten. 

 

De plaats en het tijdstip: 

Zaterdag 20 februari 2010 in de tent op de parking van feestzaal Ter Elst 

Het programma: 

Namiddag: Groepswandeling door Elst 

14u: verzamelen aan parochiezaal/JH Rustica. 

14u30 stipt: vertrek voor een gezamenlijke wandeling door Elst. Hiervoor is een 4 km lange wandelroute 

uitgestippeld. De groep wordt begeleid door een aantal muzikanten die de nodige marsmuziek spelen. 

Bij 3 stopplaatsen wordt u animatie en een versnapering aangeboden! 

17u: aankomst in de verwarmde feesttent. Op tijd voor de grote receptie! 

Bij slecht weer gaat de wandeling door zonder stopplaatsen. De animatie krijgt u dan na de wandeling, 

omstreeks 16u, in de tent. 

Ook hiervoor INSCHRIJVEN!! 

Elstenaars gratis, niet-Elstenaars betalen 5 euro.  

Avond: Eten en ambiance 

17u: - receptie met hapjes in de verwarmde feesttent 

  - Elsterse optredens (o.a. acts Dorpsdag) 

- kinderanimatie 

-officiële gedeelte: overhandiging Vlaamse Prijs Dorp met toekomst door Elewijt,de vorige winnaar 

en korte speeches van „prominenten‟ (o.a. Vlaams minister-president Kris Peeters) 

18u:  -warme maaltijd: varkensgebraad met warme groenten en kroketten. 

-muzikale omkadering door ’t Klein Muziek en accordeongroep VIOS 

 -Elsterse optredens (o.a. acts Dorpsdag) 
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21u30 tot 01u:  

DANSEN MET MARIJN DE VALCK EN ORKEST op hits van de jaren ‟60, ‟70 en ‟80 

Wie is welkom? 

Iedereen, Elstenaar of niet-Elstenaar, dient in te schrijven en te betalen. 

- Vanaf 21u: vrije, gratis toegang voor het avondprogramma met Marijn De Valck en orkest. 

Prijs 

Voor het namiddagprogramma met de wandeling met animatie en versnaperingen: 

  Elstenaars nemen gratis deel, anderen betalen 5 euro. 

Voor het avondprogramma, bieden wij u 1 eetkaart en 1 aperitief met hapjes aan tegen een zeer 

democratische prijs: 

Elstenaars: 

2 EUR: voor een kind jonger dan 12 jaar 

4 EUR: voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 

niet-Elstenaars: 

6 EUR: voor kinderen jonger dan 12 jaar 

8 EUR: voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 

Dranken worden verkregen via de aankoop van drankkaarten in de tent. 

We hanteren de democratische prijs van 1 euro voor een gewone consumptie en 2 euro voor zware bieren en 

wijn.  

-Vanaf 21u: vrije, gratis toegang voor het avondprogramma met  

DANSEN MET MARIJN DE VALCK EN ORKEST op de hits van de jaren ‟60, ‟70 en „80 
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Hoe inschrijven? 

Het inschrijvingsformulier vindt u op bijgevoegd blad. 

Vanaf zaterdag 23 januari gaan vrijwilligers rond om de inschrijvingen op te halen. Betaling gebeurt contant. 

Bij de inschrijving ontvangt u een persoonlijke toegangskaart en 2 drankbonnen. 

Bij afwezigheid krijgt u een briefje in de bus met een opsomming van de overige manieren van inschrijven. 

U kan ook inschrijven via: 

 e-mail   :  dorpsfeest@dorpsforum.be 

 telefoon   :  055/42.39.40 (Argentakantoor Paul Martens) 

 overschrijving  :  Dorpsforum Elst, reknr.: 979-5950337-71   

 inschrijvingsformulier :  te deponeren op volgende adressen:  

Argentakantoor Paul Martens, 

Beenhouwerij De Koekelaere 

Apotheker Inge Dierickx 

 

Hoe U ook inschrijft, de kaarten en drankbonnen worden u altijd persoonlijk overhandigd. 

Inschrijvingsdatum: 

De uiterste inschrijvingsdatum is WOENSDAG 10 FEBRUARI 2010!!! 

Wie niet op tijd inschrijft, betaalt het hoogste inschrijvingsgeld. 

Het kostenplaatje: 

We geven u graag zicht op het kostenplaatje van een dergelijk dorpsfeest. Het was immers een voordurend 

wikken en wegen om de voorgestelde ideeën te toetsen aan de financiële haalbaarheid. Hierna volgt een 

overzicht van de grootste kosten: 

 Huur tent    :  1.500€ 

 Muziek en geluidsinstallatie :  4.000€ 

 Benodigdheden   :  1.200€ 

 Namiddagprogramma  :     750€ 

 Maaltijd    :  3.250€ 

Totaal  : 10700€ 

 

De organisatie: 

Het is duidelijk dat een dorpsfeest van dergelijke omvang opnieuw de inzet vergt van vele dorpsbewoners. 

Om zoveel mogelijk mensen, en dus ideeën, bij het uitwerken van de dorpsdag te betrekken, is  volgende 

organisatie ontstaan: 

 De werkgroep „Dorpsforum Elst‟ verzamelt ideeën en zet de grote inhoudelijke lijnen uit. 

 Het „Klein Komitee‟ ziet toe op de financiën en neemt beslissingen. 

 Uit de werkgroep Dorpsforum zijn 2 werkgroepen ontstaan die de praktische organisatie van het 

dorpsfeest in detail uitwerken: 

o De werkgroep namiddagprogramma. 

o De werkgroep avondprogramma. 
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Overzicht organisatie: 

Werkgroep Dorpsforum Elst: 

Iedereen is welkom!  

Maar zijn al eens naar een vergadering geweest: Henk Van Hootegem, Pieter De Koekelaere, Lieselotte 

Reynvoet, Karel De Koekelaere, Paul Martens, Anne Fouquet, Philippe Van den Broeke, Peter Bauters, Lieven 

Hutse, Bruno De Vos, Nele Debelie, Daan De Ceukelaire, Mieke Blondeel, Eric De Weerdt, pastoor Georges 

Herregods, Ilse Van Royen, Johan Van den Dooren, Kristof Fonteyn, Peter De Langhe, Karel Van den Berghe, 
Bert Broos, Hugo Conderaerts, Deprez Danny, Wim Denys…. 

Klein Komitee:  

Henk Van Hootegem, Peter De Langhe, Philippe Van den Broeke, Freddy Blondelle, Kristof Fonteyn, Pieter De 
Koekelaere.  

Werkgroep namiddagprogramma: 

Henk Van Hootegem, Karel Van den Berghe, Karel De Koekelaere, Nele De Belie, Daan De Ceukelaire.  

Werkgroep avondprogramma: 

Paul Martens, Kristof Fonteyn, Anne Fouquet, Peter Bauters, Eric Deweerdt , Philippe Van den Broeke, Johan 
Van den Dooren, Peter De Langhe, Pieter De Koekelaere. 

WE HOPEN U ALLEN TE MOGEN VERWELKOMEN OP 20 FEBRUARI! 

 

Redactie:  Kristof Fonteyn  en Pieter De Koekelaere  

Illustraties: Georges Herregods 

Leverden een bijdrage voor dit blad: Sarah Manssens, Freddy Blondelle, Henk Van Hootegem , Peter De Langhe, pastoor Georges 

Herregods, Bert Broos, Ilse Van Royen, Johan Van den Doornen, Wim Denys, Karel De Koekelaere. 


