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Elst viert met een groots dorpsfeest! 

Ons dorp Elst werd vorig jaar de grote winnaar van de wedstrijd „Dorp Met Toekomst‟. De jury van de 

wedstrijd vond ons dorp de perfecte winnaar mede door het slagen in de verschillende criteria. Met het 

creëren van een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats door de afwerking van de dorpszaal, het 

samenwerken tussen verschillende verenigingen bij activiteiten zoals het Tenteke, de quiz „Verenigde 

St(R)aten‟, enzovoort vielen wij op. Ook het feit dat we met o.a. onze „Elstenaar‟ gans het dorp en dus veel 

mensen bereikten (waaronder enkele specifieke doelgroepen zoals de ouderen, de kinderen en nieuwe 

inwoners), leverde ons goede punten op.  

Algemeen kunnen we besluiten dat de wedstrijd en het project de leefbaarheid in het dorp heeft verbetert.  

Daarom werd Elst beloond met een heus dorpsfeest. Op 

zaterdag 20 februari 2010 organiseerde de werkgroep 

Dorpsforum Elst dit feest.  

Men begon al in de vroege namiddag met een wandeling door 

Elst, waarbij er werd geëindigd in de daarvoor voorziene 

feesttent en alle ingeschrevenen konden genieten van een 

lekkere warme maaltijd aan een zeer gunstig tarief. 

Er werd ook gezorgd voor de nodige sfeer en muziek. Marijn 

De Valck en zijn orkest, accordeongroep Vios en ‟t Klein 

Muziek zorgde dat de dansvloer continu vol stond! 

Een kort verslag met foto‟s vind je vanaf pagina 4. 

Oproep kerstmarkt 
Op zaterdag 18/12 is er terug de Kerstmis, opgeluisterd door de leerlingen van de 

Basisschool in Elst. Aansluitend zal het dorpsplein worden omgedoopt in een  

gezellige kerstmarkt. Net zoals vorig jaar vragen we zoveel mogelijk medewerking , 

zodat we het plein vol krijgen met standjes en activiteiten. Mogen wij jullie vragen 

om via deze weg reeds jullie eventuele medewerking te laten kennen.  

Wij hopen alvast terug op een geslaagde editie, samen met jullie!  

Alle info bij Peter Bauters (peter.bauters2@telenet.be – 0478 43 51 88) of bij Wim 

Denijs (wim.denys@bik.be – 0479 91 91 32) 
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Elst heeft een eeuwling! 

In augustus van dit jaar, vierde men de verjaardag van een eeuwling in rusthuis ‟t Neerhof. De redactie van „De 

Elstenaar‟ vroeg aan E.H. Herregods om deze 100-jarige op te zoeken en te vragen naar haar levensloop. 

 

Ik trof haar op haar kamer in het Neerhof. Zij was juist aan haar middageten toe. Haar schotel was nog onaangeroerd: 

rijst met currysaus, kip en ananassneetjes, het menu van de dag. Maar ze stak haar neus op: “Rijst!” zei ze schamper  

“Goed voor de kiekens! Als ik geen patatten heb gegeten, heb ik niet gegeten!” 

Ik wens haar geluk bij haar 100 jaar en vraag haar om over haar leven iets te zeggen voor „De Elstenaar‟. 

“Mijn vader” begint ze “noemde Aimé De Prez en mijn moeder Odille Van Snick. We woonden in Blasius-Boekel. We 

waren met 8 kinderen. Ik was de oudste, geboren op 28 augustus 1910. Ik kwam naar Elst toen ik trouwde met Valére 

Piens en we gingen bij zijn ouders inwonen. Het waren twee zieke mensen. Ik heb er jaren voor gezorgd. Het waren 

harde jaren. Achteraf zijn we dan apart gaan wonen, naast het ouderlijk huis van Valére. Ik heb jarenlang 

handschoenen gemaakt. Ik heb ook nog café gehouden in het centrum van Elst, café “De Sportman”. Later zijn we 

verhuisd naar de Smisstraat. Daar is ook mijn man Valére gestorven. Dat was in 1982. We hebben 3 kinderen 

grootgebracht: André, Agnes en Annaïs. Deze laatste is getrouwd met Ernest Van den Brouke en woont op de 

boerderij rechtop het schooltje. Ik heb nog 9 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. In 2006 ben ik tenslotte naar het 

Neerhof verhuisd. Ik voel mij hier goed en ik hoop nog een tijdje te kunnen blijven. Maar (ze lacht!): je kunt niet 

blijven leven!” 

In naam van alle Elstenaars wensen wij Maria De Prez nog vele rustige jaartjes onder de goede zorgen van het 

personeel van „t Neerhof. 
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Léons lange reis… 

Ik werd op 13 november 1923 geboren en kreeg de voornamen Léon Joseph Albert. 

Ik liep eerst school bij de zusters in de Kasteelstraat te Nederbrakel en nadien bij de 

Broeders van Liefde op het Marktplein te Nederbrakel. 

Op 14-jarige leeftijd ging ik aan de slag in het broederklooster Institut Saint 

Ferdinand te Jemappes waar ik moest opdienen in de refter van de broeders.  Ik kreeg 

er tevens 2 tot 3 uren les om de Franse taal aan te leren.  

Enige tijd later, op bezoek in Brussel, lazen we in een plaatselijk dagblad dat er een 

leerjongen werd gevraagd bij een Vlaamse pasteibakker in Sint-Joost-ten-Node. Ik 

had geluk en mocht onmiddellijk beginnen als leerjongen-chocoladebewerker bij 

Remi Van Den Bulcke, aan 70 BEF (1,75 euro) per maand. Ik volgde daar bovendien 

in de avondschool nog lessen Frans en boekhouding. 

Toen ik in 1939 veranderde van werkgever om te werken in de bakkerij van Frans Van Biesen in Elsene, wist ik niet 

dat kort nadien de oorlog zou uitbreken. Op 11 mei 1940 kreeg ik een oproepingsbevel om me aan te melden bij een 

legereenheid in Roeselare.Met 6 andere die opgeroepen waren vertrok ik per fiets naar Roeselare, maar in Kortrijk 

raakten we de weg kwijt en belandden we in Moeskroen. Daar het al laat op de avond was en we niet meer konden 

terugkeren, vroegen we onderdak op een boerderij. De ochtend nadien werden we echter gewekt door het lawaai van 

de Belgische vluchtelingen die massaal de grens met Frankrijk wilden oversteken. We besloten om niet naar Roeselare 

te gaan en eveneens op de vlucht te gaan. 

In Tourcoing in Frankrijk dachten we met de trein naar Parijs te kunnen maar door een vergissing van spoor kwamen 

we uit in Boulogne-sur-Mer. We besloten toch te proberen om Parijs te bereiken en geraakten met een andere trein tot 

in Abbeville.  Daar werd onze trein echter aangevallen door Duitse bommenwerpers en zo waren we genoodzaakt om 

te voet verder te gaan richting Parijs. 

In Parijs mochten we niet binnen en werden we  verplicht afgeleid naar Versailles. Na onderzoek van onze papieren en 

rugzakken mochten we wel verder trekken. We besloten verder naar het zuiden te vluchten en in Etampes (bezuiden 

Parijs) kregen we de gelegenheid om te gaan werken op een boerderij, tot we genoodzaakt werden om alweer op de 

vlucht te gaan. We trokken steeds zuidelijker: naar Blois, Tours en Poitiers, alwaar we opnieuw getrakteerd werden op 

bombardementen van de Duitsers. Daarna gingen we verder naar het zuiden via Pressac, Périgueux, Bergerac, Agen, 

Miélan, Rabastens-de-Bigorre tot ons eindpunt Tarbes bij Lourdes. 

Daar werden we uiteindelijk opgenomen en kregen als vluchtelingen van de gemeente een kaart waarmee we konden 

gaan eten in het Hotel du Midi. We werden tewerkgesteld in de fruitteelt en druivenpluk en kregen hiervoor een 

vergoeding.Op een dag maakten we kennis met een Belg uit Jemappes die ons wist te vertellen dat er een bestand met 

de Duitsers was getekend door de Franse maarschalk Pétain. We besloten terug huiswaarts te keren via ongeveer 

dezelfde weg. In Poitiers was men toen nog steeds puin aan het ruimen. In Amiens hadden we ongelooflijk veel geluk 

en konden we met een Duitse legerauto meereizen die terug naar Duitsland ging. Van Brussel gingen we te voet langs 

de Ninoofsesteenweg naar ons eigen Nederbrakel. Daar werden we met open armen ontvangen en moesten aan 

iedereen onze avonturen vertellen. 

Na enkele dagen thuis waren we verplicht om te gaan werken. Daar mijn vader gekend was als mijnwerker hadden we 

allen vlug werk in de koolmijnen. Doch na enige tijd kreeg ik er genoeg van en ging ik terug als bakkersgast werken. 

In 1948 trouwde ik met Elza uit Elst en nadat in 1949 het gezin uitbreidde kochten we kort daarna een eigen woning te 

Elst waar ik als zelfstandig bakker werkte en woon tot op heden. 
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Elst viert met een groots dorpsfeest! 
Elst won vorig jaar de Vlaamse Prijs Dorp met Toekomst, en kreeg meteen een dorpsfeest cadeau. Op 

zaterdag 20 februari 2010 mochten de Elstenaars zich klaar maken voor een spetterende namiddag- en 

avondprogramma. Vooraf hadden vrijwilligers van Dorpsforum Elst bij elk huis aangebeld om het 

programma met de verschillende activiteiten uit te leggen en de inschrijvingen te regelen. 

 
De grote groep wandelaars 

De dag zelf werden de beentjes een eerste keer gestrekt in de namiddag, onder een prachtig februarizonnetje. 

270 wandelaars stapten een mooie tocht van een 4-tal kilometer, met een kleine maar krachtige fanfare op 

kop. Bij drie stopplaatsen werd er animatie en versnaperingen aangeboden: accordeonmuziek, warme wijn 

en chocolademelk, een “muilentrekker”, jazzy muziek, en … de geutelingen mochten natuurlijk niet 

ontbreken. Die langgerekte stoet over de kronkelige baantjes te zien, was toch wel een aparte ervaring. 

De kop van onze gelegenheidsdorpsfanfare   De gezellige feesttent 
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Bij aankomst in de feesttent kon je alvast van een aperitief met hapjes genieten en konden de stapschoenen 

ingewisseld worden voor de dansschoentjes. Met het glas in de hand werd getoast tijdens de verschillende 

speeches en de officiële overhandiging van de Vlaamse Prijs Dorp met toekomst door Elewijt (de vorige 

winnaar). Daarna kon iedereen aanschuiven voor een lekkere warme maaltijd aan voor spotgoedkope prijs 

van 4 euro. Er hadden zich maar liefst 750 mensen ingeschreven. ‟t Klein Muziek en accordeongroep VIOS 

zorgden voor de muzikale omlijsting. Helemaal gerock ‟n rold werd er met Marijn De Valck en zijn orkest. 

 
Er was ook animatie voor de kinderen voorzien. 

 
Marijn De Valck en zijn groep liet de hele tent dansen 

 
Henk, Kristof en Peter namen van het organisatiecomité Dorp Met Toekomst de wisselbeker in ontvangst. 

 

Het was duidelijk: Elst voelde zich goed en feestte in groten getale. Benieuwd of zich dat vertaalt in het 

geboortecijfer, negen maanden later!? 
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Verwacht: Eerste Pecha Kucha - avond in Elst! 
Pecha Kucha, wat is dat voor een beest, denkt u? Wel, Pecha Kucha is een Japans concept, dat ondertussen de wereld 

heeft veroverd (zie www.pecha-kucha.org). En na Tokio, New York, Brussel, … is nu ook Elst aan de beurt. 

Bedoeling is dat verschillende sprekers elk een korte voordracht geven, op basis van 20 foto‟s of afbeeldingen die 

geprojecteerd worden, in 6 minuten 40 seconden. Je hebt dus 20 seconden per beeld om commentaar te geven of je 

verhaal te doen. Het onderwerp? Iets waarmee je bezig bent, in je vrije tijd, in je beroep, iets wat je interesseert…  

Veel heb je dus niet nodig: een thema dat je nauw aan het hart ligt, 20 beelden die daarmee verband houden, en een 

boeiende uitleg. Plankenkoorts is niet erg en maakt het zelfs een beetje spannend. 

De datum voor deze eerste Pecha Kucha - avond wordt later bekend gemaakt. En we kunnen u gerust stellen: er 

hebben zich al sprekers uit het dorp gemeld, maar over de onderwerpen blijven we nog even discreet.  

Wie interesse heeft ook een Pecha Kucha voordracht te geven, kan alvast contact opnemen met Henk Van Hootegem 

(0485/715224, henkenkathleen@telenet.be). 

 

Dorpsforum Elst gaat door! 
Misschien vroeg u het zich af: is het dorpsproject „Dorpsforum Elst‟, met het einde van de wedstrijd „Dorp met 

toekomst‟ en de organisatie van het dorpsfeest, nu ook afgelopen? 

Niet dus! De Werkgroep Dorpsforum Elst is terug samengekomen en heeft zelfs – zoals elke moderne organisatie – nu 

zowaar een missie: “Bijdragen tot een warme samenleving in Elst - een dorp met toekomst - door het stimuleren en 

ondersteunen van ontmoeting en samenwerking tussen verenigingen en inwoners onderling.”. 

De doelstellingen zijn: 

Samenbrengen van verenigingen en inwoners van Elst.  

En dit door: 

o Organisatie van bijeenkomsten van de Werkgroep Dorpsforum Elst 

o Organisatie van een jaarlijks dorpsmoment (kan verschillende vormen aannemen: een Dorpsdag, 

Dorpswandeling, …). 

o Organisatie van sporadische activiteiten.  

o Uitwerken van een tijdelijke actie of campagne. 

o Stimuleren van het gebruik van de dorpszaal als ontmoetingsplaats voor inwoners en verenigingen 

- Communicatie van de activiteiten van verenigingen en inwoners, met behulp van: 

o De Elstenaar 

o www.dorpsforum.be 

o Infobord 

De structuur die we de voorbije maanden hadden uitgebouwd blijft bestaan: 

- een „Werkgroep Dorpsforum Elst‟ met de verenigingen van Elst en geïnteresseerde inwoners; 

- een „Klein Komitee‟ als dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging; 

- en werkgroepjes in functie van de uitwerking van een bepaalde activiteit 

Maar vers bloed is altijd welkom! Wie wil meewerken of aan de vergaderingen van de Werkgroep Dorpsforum Elst 

wil deelnemen, geeft een seintje aan Henk Van Hootegem (gsm 0485/71 52 24, email henkenkathleen@telenet.be) 

 

 

http://www.pecha-kucha.org/
mailto:henkenkathleen@telenet.be
http://www.dorpsforum.be/
mailto:henkenkathleen@telenet.be
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Van bouwvallig gebouw naar jeugdhuis en polyvalente zaal 

Wie in 2004 verklaarde dat de oude parochiezaal zou 

zijn omgetoverd tot wat het nu is, een jeugdhuis en een 

polyvalente zaal, werd steevast een dromer genoemd.  

Inderdaad, eind 2004 was de parochiezaal op sterven na 

dood en stond bijna te koop. Een vernieuwde VZW 

Parochiale Werken van Elst zette zijn schouders onder 

het project en de oude parochiezaal kende een ware 

gedaanteverwisseling.  

Na de volledige sloop van het interieur en waarbij enkel 

de buitenmuren nog bleven staan, werd eerst de benedenverdieping vernieuwd. Het gebouw kreeg nieuwe 

elektriciteitsvoorzieningen en sanitair en de indeling werd ook volledig gewijzigd. Omdat het plafond zeer hoog was, 

kon er een verdieping worden gestoken. Het onderste 

gedeelte werd volledig gerenoveerd door Jeugdhuis Rustica 

en vrijwilligers en werd in december 2008 officieel 

ingehuldigd. Het biedt nog steeds onderdak aan Jeugdhuis 

Rustica en iedereen kan er steeds terecht voor een gezellige 

babbel en activiteit met een democratisch geprijsd pintje. 

Maar hier bleef het niet bij. De plannen waren groter en 

grootser en zouden verder worden geconcretiseerd. Onder 

impuls van Freddy en Anne en met behulp van tal van 

vrijwillige handjes werd ook de bovenverdieping onder 

handen genomen.  

 

Tijdens vele weekends en talrijke vrije dagen gaven de 

vrijwilligers het beste van zichzelf:  

- ontelbare kilogrammen isoleerwol werden aan het 

plafond bevestigd 

- talrijke vierkante meters covexplaten werden 

aangebracht 

- vele lopende meters houten planken werden verzaagd 

en zorgen voor een sierlijk plafond 

- zakken nagels werden verschoten (soms in het hout, 

soms in iemands hand) 

- liters verf werden op de muren uitgesmeerd 

- er werd heel wat gezaagd, gevijld, geboord, 

getimmerd, geverfd, geschoten, gekuist, gemetst, 

gehangen, enz. 

 

 

Al die activiteiten hebben ervoor gezorgd dat Elst, en zijn 

verenigingen, nu kunnen beschikken over een prachtige, ruime, 

mooi verlichte, praktische, polyvalente zaal. 
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Op zondag 7 november werd de polyvalente zaal officieel geopend in aanwezigheid van de plaatselijke autoriteiten en 

Leader Vlaamse Ardennen, beide belangrijke sponsors van het project. Eveneens werd de opening opgedragen aan de 

vrijwilligers zonder wiens steun dit project niet had kunnen worden verwezenlijkt. 

Elke vereniging kan nu gebruik maken van de dorpszaal. Momenteel gebruikt de jeugdvereniging KSA-VKSJ Elst de 

polyvalente zaal om er hun zondagse binnenactiviteiten te organiseren. Tevens heeft Toneelgroep Elsuth de 

bovenverdieping uitgekozen als locatie voor hun jaarlijkse toneelvoorstelling (zie artikel elders in „De Elstenaar‟). 

De huidige Raad van bestuur van de VZW Parochiale Werken van Elst bestaande uit Freddy Blondelle (voorzitter), 

Peter Bauters (ondervoorzitter), Peter De Langhe (penningmeester), Anita Van Den Broeke (secretaris), pastoor André 

Bracke, Carla De Meuleneire, Anne Fouquet, Kristof Fonteyn en Paul Martens, wenst iedereen te bedanken voor zijn 

bijdrage, hetzij voor de praktische inzet, hetzij voor de milde geldelijke steun.  

Tot slot richt de Raad van bestuur zich tot alle Elsterse verenigingen:  

De dorpszaal kan gebruikt worden door elke Elsterse vereniging.  

De Raad van bestuur staat in voor de coördinatie en zal ervoor zorgen dat alles in 

goede banen wordt geleid. 

Indien een vereniging belangstelling heeft om de zaal te gebruiken, gelieve contact op 

te nemen met één van de leden van de Raad van bestuur. In onderling overleg zullen 

de modaliteiten worden vastgelegd. 

De bezetting van de zaal wordt bijgehouden op www.dorpsforum.be, doorklikken naar 

„Agenda‟; (toegankelijk voor iedereen). 

Er is 1 grote restrictie: na consultatie van de brandweer, wordt omwille van veiligheidsredenen, het aantal 

personen gelijktijdig aanwezig op de bovenverdieping, beperkt tot max 95 personen. 

 

http://www.dorpsforum.be/
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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. 

KSA-VKSJ Elst op weekend in Kluisbergen 

Allemaal gepakt en gezakt arriveerden de KSA‟ers van Elst in Kluisbergen, hun bestemming voor een weekend vol 

spel en plezier. De zon scheen volop, dit kon dus al niet meer stuk. Nadat iedereen zijn felbegeerd goede slaapplaatsje 

naast zijn/haar beste vriend(in) had bemachtigd, kon de lachyoga van start gaan. En of er gelachen werd… . De eerste 

nacht zou een kalme nacht worden. Ingestopt met een echt piratenverhaal van leidster Sarah waren de jongsten al 

gauw in dromenland. Voor de oudsten begon het weekend iets uitdagender, zonder al te veel uitleg werden zij gedropt. 

Wie de weg het snelste kon terugvinden, met de piratenvlag die ergens verstopt zat, won de opdracht en kon het snelst 

naar bed. Iets wat de groep van leidster Lisa goed begrepen had. Voor de anderen, met leidster Shana op kop, was het 

een uur later ook tijd om te gaan slapen. 

Maar ochtendstond heeft goud in de mond voor iedereen! 

Na een stevig ontbijt was er tijd voor toneel. Drie piraten 

vonden een kleine, maar waardevolle schat die van een 

andere piraat bleek te zijn, met een verdacht hoog 

stemmetje. Na het uitvoeren van aartsmoeilijke opdrachten 

(waaronder het maken van een echte tatoeage en lopen over 

een smalle loopplank), werd iedereen getrakteerd op een 

stukje schat en zijn eigen piratendiploma. Iedereen was dus 

klaar voor een gevaarlijke tocht langs de zeven zeeën op 

zoek naar de rest van de schat. Ook dit lekkers vonden onze 

piraten gauw. Met gevulde buikjes was het tijd voor een 

echte piratenquiz.  

 

De jongsten doken daarna in hun slaapzakken, verwend met twee 

mooie verhaaltjes van leidster Hannah. De oudsten trokken er, 

toch ook wel verwend, op uit voor een spannend nachtspel in het 

bos. 

En toen was het al gauw zondag, tijd voor een frisse duik! Na het 

ravotten in het water, tijd om alles op te ruimen en nog even te 

genieten van het fonteintje. Nu de ouders er nog niet waren, 

trokken ze nog even naar het baseballveld om ons daar nog een 

laatste keer uit te leven. Moe, maar voldaan trok iedereen naar 

huis. En nu is het uitkijken naar het kamp in juli! 

 

 

KSA-VKSJ Elst Carwasht 

Op zaterdag 4 september hebben onze Knapen en Sjo‟ers, onder begeleiding, de handen uit de mouwen gestoken en 

alle vuile wagens die passeerden een nieuwe glans gegeven. De Sloeber, Pagadders en Jongknapen hebben flink mee 

geholpen om vuile auto‟s te zoeken! Het werd een groot succes met zo‟n dikke 50 auto‟s was iedereen moe maar 

tevreden over deze activiteit. Bij deze willen we dan ook iedereen bedanken die langskwam met zijn wagen! 

mailto:de.elstenaar@hotmail.com
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KSA-VKSJ Elst slaat zijn tenten op in Eeklo! 

De Jongknapen, Knapen en Sjo‟ers vertrokken op een sombere vrijdagochtend in juli met hun fietsen richting Eeklo. 

Gelukkig kwam al gauw de zon tevoorschijn en konden we een tandje bijsteken. Overnachten in het Gentse was dé 

verrassing, evenals het bezoek aan de Genste Feesten. Na de stoep volgekleurd te hebben, een stevige maaltijd (zelf 

verdiend en bereid) achter de kiezen en een muzikale act van Alberto uit 

Samson en Gert, konden we voor het eerst wegdromen van wat nog op het 

programma zou kunnen staan. 

Met goede moed vatten ze de 2
de

 fietsdag aan richting kampterrein waarbij ze 

vanaf nu zelf hun weg moesten speuren. Indien de juiste route werd gevolgd, 

konden ze halt houden om iets lekkers te smullen. En ze hebben gesmuld: 

hmmm, joepie… En zingend gingen ze de laatste rechte lijn in en haalden de 

eindmeet van de helse rit. Moe maar voldaan kropen ze voor het eerst onder zeil 

en dit voor nog een tijdje: joepie. 

Met al iets kleinere oogje kropen ze al vroeg uit de slaapzak, gewekt door het helse lawaai van een Vuvuzela: op kamp 

niet verboden in tegenstelling tot in voetbaltempels. Sjorring voor een 

speelnet en een grote wasdraad, om de komende vuile en natte was op te 

hangen, waren zeker nodig. Daar starten ze dan ook de dag mee. De tijd 

vloog en al snel werden ze ondergedompeld in de modder of was het 

kervelsoep. Als para‟s gingen ze het bos in, maar kwamen ze er ook 

heelhuids uit? Iedereen doorstond de proeven. De ene al vuiler dan de ander 

trokken we richting kampterrein voor een verfrissende douche. De eerste 

kaartjes werden geschreven naar het thuisfront met de boodschap: “we 

amuseren ons hier rot!”. 

De kookploeg nam een half dagje vrij en liet het werk over aan de leden. Zelf iets lekkers bereiden kan toch niet 

moeilijk zijn. Onder het goedkeurend oog van de kookploeg, werd de maaltijd zorgvuldig bereid. En het was lekker, al 

was de pikante tint die aangebracht werd niet ver weg.  Na een stevig potteke stap, kregen ze een niet-alledaagse quiz 

voor geschoteld. De “zurie” was er om de score bij te houden.  

Ze lagen nog niet lang te snurken of ze werden gewekt voor het nachtspel. De fiets op, met zwaailichten en 

fluobandjes baanden ze zich een weg in het donker op weg naar het park voor het heuse “theelicht”-nachtspel. Het 

werd gesmaakt en klaarwakker werden ze terug naar hun tenten gestuurd, want het werd weer vlug dag. 

De volgende ochtend stonden er een resem spellen op het programma waarbij ze 

mekaar wel de duivel konden aandoen. Na de dagelijkse korte siësta, stond er 

een “cool” verfspel op het programma. De verf vloog in het rond, een koekje als 

tussendoor om even op adem te komen en de regen gaf er een speciale tint aan 

om ook dit spel nooit meer te vergeten. Terug op het kampterrein konden ze zich 

verwarmen aan het kampvuur. De nieuwe leden kregen een KSA-doop om niet 

snel te vergeten. Het eerste deel van het kamp zat er jammer genoeg al op. Nu de 

jongsten (Sloebers en Pagadders) nog en dan waren ze compleet om het 2
de

 luik 

van het kamp aan te vatten. 

De volgende dag begon met een fantastische één tegen allen waarin liefdesbrieven, theelichtjes en wc-rollen ter hande 

genomen werden. De oudsten hadden het dan ook niet in de gaten dat de Sloebers en Pagadders met mondjesmaat 

toekwamen.  Eens die er waren konden ze met z‟n allen het piramidespel spelen. Wie dit uiteindelijk won, was van 

geen tel. De zon scheen en ze amuseerden zich te pletter, dat was het voornaamste. ‟s Avonds kregen ze allen nog een 

lekkere crème onder de neus gestopt. Met een aantal fopspelletjes sloten ze ook die dag af. 
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Met nog heel veel energie stonden de Sloebers en Pagadders al snel op, de rest volgde wat moeizamer. Een dagtrip 

naar het Provinciaal Domein „ Het Leen‟ stond op het programma. Sjo‟ers, Knapen en Jongknapen stelden vast dat 

kompas lezen niet echt gemakkelijk is. Ze vonden na veel zoekwerk de weg toch terug. Voor de Sloebers en 

Pagadders was het een aangename verrassing om het bos en zijn troeven op een andere manier te leren kennen. Deze 

dag werd afgesloten met een bezoekje aan het zwembad. Dit keer was het een laat avondmaal en in de kookpotten was 

er dan ook niets meer terug te vinden. 

Met een aantal blinddoekspellen en een partijtje baseballen zetten ze de dag 

goed in, maar niemand wist wat er dan op het menu zou staan: 

modderworstelen! Iedereen moest eraan geloven, ook de leiding. In een 

zelfgemaakte modderpoel  kreeg iedereen een ander kleurtje aangesmeerd. Een 

stevige douche en een lekkere maaltijd was 

meer dan welkom. ‟s Avonds was er een en al 

te verdienen op de casino-avond, een speciale avond deze keer, want er werd ook een 

waarzegster opgetrommeld. Wat ze allemaal te weten gekomen zijn, moet je hen 

maar vragen.   

Terwijl iedereen nog in droomland was smeedden de leiding snode plannen: 

dauwtocht!  Sjo‟ers, Knapen en Jongknapen wreven hun oogjes uit en namen de fiets om de zon te zien opkomen. Die 

ochtend viel de zon een beetje tegen, maar iets totaal onverwacht bracht extra leven in de brouwerij: een fiets was 

verdwenen. Had de kookploeg hen in het ootje genomen? Ja of nee. Wie zal het 

zeggen. 

Terwijl de oudsten nog even terug in hun slaapzakken doken, speelden de sloebers 

en pagadders de leukste spelletjes. In de namiddag kwamen de jongknapen, knapen 

en sjo‟ers er met veel plezier bij.‟s Avonds stond er een barbecue op het menu: 

heerlijk! Het was dan ook het laatste avondmaal want de dag nadien moesten ze 

jammer genoeg huiswaarts. Ze gingen niet naar huis alvorens nog eens uit volle 

borst liedjes te zingen rond het kampvuur. En er werd stevig gezongen, het 

bijhorende muziekpak deed de rest. Nadat de jongste nieuwe leden hun KSA-

doop kregen, was het tijd voor lekkere pannenkoeken. Wat worden ze toch 

verwend! Vraag ze ook eens wat je allemaal met een plakje hespenworst kan 

aanvangen… Bedtijd!  

Op de laatste dag braken ze de tenten af en konden ze voor eerst sinds lang nog 

eens andere mensen van deze wereld zien.  

 

Ouders en sympathisanten zakten af naar het kampterrein waar er 

nog een partijtje baseball werd gespeeld met iedereen. Na een 

hapje en drankje konden ze concluderen dat het een kamp was dat 

véél te kort was en er eentje was om niet snel te vergeten. 

Gegroet!  
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Eerste wandelzoektocht voor gezinnen: een succes! 
De oudervergadering van de basisschool Elst (OVE) en de 

gezinsbond „In de rand‟ organiseerden op zondagnamiddag 

2 mei 2010 een wandelzoektocht voor gezinnen. 

Tegen alle voorspellingen in was het prachtig wandelweer 

en kwamen 95 enthousiaste deelnemers opdagen.De OVE-

organisatoren Dominique, Maureen en Bruno bezorgden 

elk van de 19 groepen een fotoblad met 25 genummerde 

foto‟s die willekeurig langsheen een avontuurlijk (ca 8 km) 

of buggy-proof parcours (6 km) waren gelegen. Elke 

deelnemende groep werd geacht correct te kunnen 

kaartlezen! Goed dus dat er vaders meestapten! Op een 

antwoordblad diende de locatie van de foto‟s te worden 

aangeduid. 

De wandelaars waren een drietal uur zoet met het terugvinden van de foto‟s langsheen het parcours. 

 

De wandelaars konden rekenen op een mooie dag met  

voldoende zon. 
 

 

Iedereen was het erover eens: dit initiatief is voor 

herhaling vatbaar. Want wie wil niet zo‟n mand winnen 

op moederdag ? 

Hartelijk dank aan alle deelnemers! 

Elst leeft, zoveel is duidelijk.! 

Na aankomst aan jeugdhuis Rustica werd de dorst 

gelest (met dank aan Kristof) en werden de 

antwoordbladen door de jury kritisch beoordeeld 

(streng maar rechtvaardig). 

 

Van de 19 groepen die deelnamen hadden 4 groepen 

alle 25 vragen juist ! 

Een onschuldige hand heeft hieruit de familie 

Schiettecatte-Van Royen getrokken als winnaar. 

Deze kregen op zondag 9 mei een „royale‟ 

ontbijtmand aangeboden door Argentakantoor 

Martens (dank aan Paul en Leen), Globis (bedankt 

Karel!) en Apotheek Sint - Apollonia (ook dank 

Inge), onze gulle sponsors. Smakelijk !! 

  
De winnaars: Familie Schiettecatte-Van Royen 
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Jaarlijkse lijstjestijd in Jeugdhuis Rustica 
De maand augustus betekent 2 dingen: ten 

eerste, meestal goed weer (of zo zou het toch 

moeten zijn) en ten tweede: de jaarlijkse 

lijstjestijd in Jeugdhuis Rustica naar aanleiding 

van hun “Top 50 der Vlaemsche liederen”. 

Wie dacht dat de jeugd enkel geïnteresseerd was 

in rock en elektronische muziek en niet in 

Vlaamse liederen heeft het goed mis!  

 

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 luidkeels bezongen. 

Het jeugdhuis zat afgeladen vol voor dit feest 

van het „Vlaemsche lied‟. 

Waar vorig jaar nog „De Roos‟ dag op dag, 25 

jaar na het overlijden van de Vlaamse diva Ann Christy de kroon spande, kwam rond 1 uur ‟s nachts “Dos 

cervezas” van Tom Waes op de eerste plek te staan. De stemmers lieten zich blijkbaar inspireren door dit 

populaire fenomeen. 

 

Het feestje ging nog enkele uurtjes door, iedereen was tevreden en ging de nacht in met nog “muchos 

cervezas”! 

Tweede editie van ‘Gezegend zij (ge van) Ename’ 
Jeugdhuis Rustica had terug zijn frigo‟s 

gevuld en enkele vaten Ename voorzien 

voor hun jaarlijkse “Gezegend zij (ge 

van) Ename”- avond. De formule was 

gekend, men kon 4 prachtige coupes 

van het Enaamse gerstenat krijgen voor 

maar € 5!. Er was veel volk, de nodige 

ambiance en de “kelken gouden 

abdijbier” gingen vlot over de toog. 

 

Men zegt wel, wanneer men voldoende 

Ename‟s drinkt, je ‟s morgens geen last 

van een kater (of kattin) kan hebben. 

Het enige lastige bleek de vraag voor 

vele, hoeveel ze ervan mochten drinken 

aleer ze er last van hebben! 

 

Vrijwilligers zijn altijd welkom in jeugdhuis Rustica! 
Jeugdhuis Rustica is sinds zijn heropening reeds 2 jaar open. Het jeugdhuis is elk weekend open en het organiseert 

regelmatig activiteiten. Doch is vers bloed om ons team te versterken nooit te veel. Iedereen is welkom. Mensen die 

een fantastisch idee hebben voor een activiteit of willen meehelpen (organiseren) aan activiteiten, eens het jeugdhuis 

willen openhouden of zelfs ambitie hebben om het dagelijks bestuur te versterken kunnen voor alle informatie terecht 

in het jeugdhuis zelf, via info@jhrustica.be of zoek ons op op Facebook! 

 

 

mailto:info@jhrustica.be
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JH Rustica organiseert zijn eigen WK voetbal! 
Naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal in Zuid – Afrika deze zomer en de 

kandidatuurstelling van België en 

Nederland voor de organisatie van het 

WK in 2018, besloot Jeugdhuis 

Rustica reeds zelf zijn WK voetbal te 

organiseren. Zondag 11 juli is Spanje 

voor de eerste keer wereldkampioen 

geworden en het jeugdhuis gaf 

iedereen de kans om zelf ook 

wereldkampioen te worden. Iedereen 

kon op zaterdag 17 juli in JH Rustica, 

een ploeg kiezen en zijn eer 

verdedigen! 

Het jeugdhuis organiseerde namelijk 

een FIFA-tornooi op de spelconsole 

Playstation 3 op groot scherm! 

De top 4: (vlnr): 

Het werd een spannend tornooi met als finale een strijd tussen Jens Bourdeaud'hui en Stijn D'Hondt, waarbij 

Jens uiteindelijk won en de beker mee naar huis mocht nemen! 

Jeugdhuis Rustica brengt kerkplein in tropisch sfeertje 

Zaterdag 11 september sloeg Jeugdhuis Rustica 

zijn tenten nog eens op op het Sint-Apolloniaplein 

voor hun jaarlijkse Soirée Tropical – cocktail – 

avond.  

Het jeugdhuis had alles in een tropische sfeertje 

gestoken en enkele cocktail-shakers aangevoerd 

die aan de lopende band lekkere cocktails 

maakten. De dj zorgde voor de nodige muziek en 

ambiance.  

Het jeugdhuis verwelkomde meer dan 300 

personen, het kerkplein stond gezellig vol.  

 

 

Zeker toen rond middernacht het vaste onderdeel van 

deze cocktail-avond begon, nl. de beroemde limbo-

wedstrijd. Mensen stonden in lange rijen aan te 

schuiven, om te proberen of ze (elegant of niet) onder 

de stok door konden zonder deze aan te raken.  

 

Na een lange strijd was het pleit beslecht. De winnaars 

gingen het diepst en werden beloond met een gratis 

zuipkaart! Zo een limbo-wedstrijd moet blijkbaar nogal 

vermoeiend zijn, want beide winnaars gingen direct met 

hun gewonnen prijs nog enkele van die lekkere 

cocktails proeven! 
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KSA-VKSJ Elst start! 
Wie wil die arme Doremi van Solasi helpen? Heel veel kinderen 

zo bleek op de Startdag van KSA Elst!  

In een spannend spel zonder grenzen verzamelde iedereen, van 

Sloebers tot Sjo‟ers, oude en nieuwe jeugdbewegingsliedjes om 

het land van Solasi te redden.  

De beloning? Heerlijke pannenkoeken en taart met een drankje!  

Met maar liefst 50 kinderen/jongeren zetten ze hun nieuwe 

werkjaar spectaculair in. 

KSA-VKSJ Elst vaart de Lesse af per kajak 

“Weg met de slechte weergoden, wij, Knapen & Sjo‟ers, willen de rivier op onder een stralende zon,” moeten ze 

gedacht hebben! En zo geschiede. Op een nazomerse zondagochtend moesten ze vroeg uit de veren. Met de 

opkomende zon op onze snoet vertrokken ze richting Houyet, de vertrekplaats voor de spannende/uitdagende 

activiteit. Alles zat mee om er een onvergetelijke dag van te maken: iedereen op tijd op post, een stralende zon, goede 

stroming en ambiance van ‟s morgens vroeg. Wat moet er nog meer zijn om de lange afvaart van de Lesse te 

overwinnen. De ene was al behendiger en kon al vlugger ten strijde trekken dan de andere. Niet dat ze de tijd niet 

hadden, want de rit duurde zo‟n 22 km. Dat is echt wel de moeite, geloof ons! 

Er zijn er die omgekanteld zijn, er zijn er die droog gebleven zijn. De stuwdammen hebben hun werk gedaan, al 

hebben een aantal bootjes zichzelf vakkundig laten onderlopen. We noemen geen namen… Met enkele schaafwonden 

en builen ten koste, hebben ze toch allen vlotjes de eindmeet gehaald. Een stevige douche en een lekker pak friet 

kon/mocht niet ontbreken. Veel tijd restte er ze niet, want de trein wachtte. Nog een laatste spurt was nodig om 

huiswaarts te kunnen. Eens op de trein, werden vermoeide gezichten vastgesteld. Moe en voldaan konden ze 

terugblikken op een geslaagd trip. Op naar volgende avonturen! 

 

Gewestwandeling Gezinsbond Oudenaarde op stap in Michelbeke  

Gezinsbond In de Rand (Elst - Michelbeke –

Zegelsem) organiseerde op zondag 26 september de 

gewestwandeling van het gewest Oudenaarde. Men 

kon kiezen tussen 6 of 11 km. Onderweg was er een 

bevoorrading. Ondanks het slechte weer kwamen er 

toch nog een 70-tal moedige wandelaars opdagen.  

Na de wandeling kregen de dappere wandelaars nog 

broodjes en een drankje en dit allemaal voor 2,5 

euro deelname. Goedkoper kan niet zeker. 

Het parcours van de 6 km liep uitsluitend langs 

Michelbeke. De 11 km deed zowel Michelbeke als 

Elst aan.  

Gezellig nakaarten na de wandeling 
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Toneelgroep Elsuth staat terug op het podium! 

Toneelgroep Elsuth brengt op 27 en 28 november en 3 en 4 december 2010 de komedie 'The Sunshine Boys' 

op de planken.„The Sunshine Boys‟ (1975) is één van de 38 toneelstukken van de Amerikaanse King of 

Comedy Neil Simon (New York °1927) en wordt nu gespeeld in Elst. 

 

 

Het stuk vertelt het verhaal van twee 

komieken op rust die jarenlang samen 

hebben opgetreden, maar in ruzie hun 

carrière hebben beëindigd. De neef 

van één van die komieken besluit om 

een reünie te houden en hun meest 

beroemde sketch te laten opnemen 

voor de TV. De hereniging van de 

twee koppige ruziemakers brengt 

hilarische en buikpijnopwekkende 

situaties met zich mee. 

 

De acteurs en actrice samen met de regisseur en de co-regisseur 

 

EEN FRAGMENT UIT DE TEKST : 

"Wij presenteren met trots voor het eerst in meer dan 

twintig jaar het duo dat bijna een halve eeuw bekend 

stond als de Sunshine Boys, Oskar en Willie, in één 

van hun allerbekendste sketches: "Volgende Patiënt!" 

Meer informatie op : 

www.elsuth.be of 0479 20 96 28 

 

 

 

 

http://www.elsuth.be/
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Tweede editie quiz ‘Verenigde St(r)aten’ weeral een succes! 

Quizmaster Paul Gosseye had 

weer een meesterwerkje van 

een quiz in elkaar gestoken. 

De geslaagde afwisseling van 

videofragmenten met 

deskundig gestelde vragen, 

hield alle deelnemers 3 uur 

lang op hun stoelen 

gekluisterd. Het werd 

middernacht zonder dat de 

meesten er erg in hadden. 

Oh ja, natuurlijk waren er 

winnaars. Maar eigenlijk 

wonnen alle ploegen, ook de 

jong KSA Elst, bestaande uit 

6 jonge enthousiaste tieners. 

De jongste, Amber Van 

Poucke, slechts 8 jaar jong, de oudste Annelies Deweerdt, 15 lentes jong. Loreleen Deweerdt, Daphne Van Poucke, 

Helene Loterman en Rani Claus vervolledigden de jongste ploeg. In aanmerking genomen, dat het grootste deel van de 

vragen handelden over gebeurtenissen, die plaats vonden lang voor hun geboorte, deden ook deze vriendinnen het erg 

goed. 

De oudervereniging van de basisschool Elst won overtuigend deze tweede editie van de Verenigde Straten-kwis. Al na 

de eerste helft stonden de vier ouders comfortabel aan de leiding, een voorsprong die ze in de tweede helft niet alleen 

bewaarden, maar ook nog verder uitbouwden. Ze wonnen dan ook met 21 punten voorsprong op de verdienstelijke 

tweede ploeg, het trio Acajoer, op een neuslengte gevolg door Groep 20. 

Winnaars Ilse Vanroyen, Bruno De Vos, Daan De Ceukelaire en Dieter Van Hooland hadden volgende tegenstrijdige 

verklaringen over de reden van hun succes: winning spirit, gewoon geluk, of toch maar tactiek. Eén ding is alvast 

zeker, volgend jaar doen ze gewoon weer mee met hetzelfde winning team. Al zou Daan wel eens te koop kunnen zijn, 

het bieden kan dus beginnen ! 

Alle (of toch bijna alle) oudere heren hebben ooit de films van Emmanuelle gezien. Maar om dan te onthouden dat 

deze gespeeld worden door de actrice Sylvia Kristel, is weeral iets anders. Tja, als je niet op de aftiteling let … . 

Rad-van-fortuin-bloopers, Alles Kan Beter, Jimmy B, allen passeerden de revue, en maakten van deze quiz een 

opsteker voor de lachspieren. 

Met 20 deelnemende groepen, goed voor een kleine honderd man, was het niet de grootste, maar alvast wel een erg 

plezierige quiz ! Aan de organisatoren, een welgemeend dankuwel, en … doe zo verder ! 
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Terug naar school… ook in Elst! 

Sommige ouders hebben er misschien wel meer naar uitgekeken dan de kinderen en na een lange vakantie 

was het weer zover: de start van het nieuwe schooljaar! En zoals altijd was het weer iets speciaals. 

Meester Nico haalde zijn gitaar boven en leerde de kinderen het liedje 'De Aarde' van Urbanus aan. Het 

thema voor het komende schooljaar was meteen duidelijk: “de wereld rond”. Alle leerlingen gingen op zoek 

naar een gepast dansje voor hun continent en nadat de dansjes werden voorgesteld, was er koffie en cake.  

Het gaat goed met onze school. Het leerlingenaantal staat momenteel op 65 en tegen het einde van dit 

schooljaar verwachten we er maar liefst 70, wat een forse aanwinst is tegenover een paar jaar geleden. Een 

dankwoord dus aan de directie omdat ze steeds in de school zijn blijven geloven, ook op momenten dat er 

eigenlijk te weinig leerlingen waren om 'leefbaar' te zijn. We mogen enorm blij zijn dat onze kinderen zo 

dicht bij huis naar een supergezellig schooltje kunnen en omringd worden door enthousiaste leerkrachten die 

de kinderen een warm nest geven.  

Wie in augustus Terwalle voorbijkwam, zal aardig opgekeken hebben van de bouwactiviteiten op onze 

school. Zowel het schoolgebouw als de oude kloosterwoning hebben ondertussen een nieuw dak gekregen 

en later volgen nog nieuwe ramen en werken aan de rest van de infrastructuur. Op die manier krijgt de 

school er heel wat extra lokalen bij, wat gezien het stijgend leerlingenaantal broodnodig is!  

Als alles meezit kunnen de kleuters zich vanaf eind oktober uitleven in hun nieuwe turnzaal in het 

kloostergebouw en op termijn is het de bedoeling dat ook de keuken en de refter daar geïnstalleerd worden. 

Verder worden de ramen in de klas van Juf Mieke vervangen en in de gang komt een deur die uitgeeft op de 

tuin. Onze kleintjes en minder kleintjes kunnen zich dan ook daar uitleven in het groen! Op 19 maart 2011 

organiseert de school een Italiaanse avond om geld in het laatje te brengen voor de geplande werken. Allen 

daarheen! 

Op zondag 10 oktober vond in feestmaal Ter Elst het jaarlijkse eetfestijn van de school plaats. Leerkrachten 

en ouders stonden alweer klaar voor eten en gezelligheid. Op het menu stonden kalkoen en zalm én massa‟s 

met liefde gemaakte taarten van enkele sympathieke mama‟s en oma‟s. De 340 aanwezigen hebben alvast 

genoten en de opbrengst gaat naar een aantal nuttige aankopen die de kinderen van onze school rechtstreeks 

ten goede komen.  

 

Wat staat er de komende maanden nog op het programma? 

 

· November :  grootouderfeest 

· December :  bezoek van de Sint 

· Februari :  verkiezing geutelingenboer en -boerin 

· Maart :  Italiaanse avond 

· Juni :   BBQ en schoolfeest “De wereld rond” 

 

Iedereen is uiteraard van harte welkom! 
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Einde van het seizoen voor “WTC Elst - De Groulijke Pedaalstampers" 
 

Op zondag 17 oktober werd de het 

seizoen afgesloten met een tradioneel 

etentje voor de leden en hun partners en 

de viering van de clubkampioen. Yves 

Van Huffel werd zoals vorig jaar de 

clubkampioen. Hij presteerde het van 

maar 1 zondagsrit te missen en een 

record aantal kilometers te rijden van 

meer dan 3300 km. Proficiat Yves en 

hopelijk  kunnen we je volgend jaar 

vieren als eerste keizer van onze 

vereniging door voor de derde maal  de 

kampioenstitel op zak te steken. 

Elstenaren die zich geroepen voelen om 

op de sportieve toer te gaan kunnen zich altijd aansluiten en ons contacteren via onze voorzitter Johan Van 

den Dooren (johan.vddooren@skynet.be) of via Michel van ons clublokaal taverne 'T Hoekske. 

 
 

Nieuws Sint Apolloniakaartersclub 
Op vrijdag 24 september opende de Kaartersclub de kermis met een kaarting voor saucissen. Een 50- tal 

kaarters kwamen opdagen en zorgden ervoor dat dit evenement opnieuw een succes werd voor de club.  

Volgende wedstrijden staan nog op het programma :  

18 december 2010  

15 januari 2011  

Op zaterdag 29/1/2011 worden de kampioenen gevierd en bij deze gelegenheid wordt een feestelijk menu 

geserveerd.  

Het belooft opnieuw een spannende strijd te worden . Bij het bieden staan momenteel Albert Fort en Erwin 

Merchiers aan de leiding , gevolgd door Ludwig Rijk, Etienne Rasschaert , Van Wijmeersch Patrick, Van 

Wijmeersch Danny en Van den Broeke Filip.  

Bij het manillen leidt Rafael Volkaert vóór Eric Den Haene , Jozef Gezels , Jo Van Wijmeersch , Christian 

Browaeys en Carine Viville Momenteel is de kaartersclub aan haar 48ste kaartseizoen bezig. Het 50-jarig 

bestaan is in zicht. De club werd gesticht in 1962. Aan de doopvont stonden destijds o.a. Leon Van 

Wittenberghe , Albert Van Hauteghem, Andre Van Oorteghem en Hubert De Langhe  

Het lokaal was toen in cafe Stieleurs bij Georges Cruypelinck en Anna Manssens .Sinds die 48 jaar is de 

club onafgebroken op dezelfde plaats gebleven, zij het wel dat de naam van het cafe intussen een paar keren 

veranderde. De club telde in een ver verleden 65 leden , nu nog een 30-tal. Nog weinig jongeren leren de 

kunst van het bieden of manillen. Niettegenstaande de kaartersrangen uitgedund worden wegens de explosie 

van ontspannings- en verplaatsingsmogelijkheden weet de club zich tot nog toe te handhaven.  

Wie wenst mee te kaarten volgend seizoen kan dit laten weten aan het Bestuur van de club ( Jan De Lange , 

Erwin Merchiers en Eric Den Haene). 

 

 

 



Verantwoordelijke uitgever: Kristof Fonteyn, Olifantstraat 5, 9660 Brakel 

Agenda 

Zaterdag 20 november  Kaarting 
Bieden of manillen in café „t Geutelingske 

Zaterdag 27 november  Toneelopvoering Elsuth 
Toneelgroep Elsuth brengt „The Sunshine Boys‟ van Neil Simon om 20 uur in de parochiezaal Rustica. Reserveren verplicht via 

www.elsuth.be of 0479/20 96 28. 

Zondag 28 november  Toneelopvoering Elsuth 
Toneelgroep Elsuth brengt „The Sunshine Boys‟ van Neil Simon om 19 uur in de parochiezaal Rustica. Reserveren verplicht via 

www.elsuth.be of 0479/20 96 28. 

Vrijdag 3 december  Toneelopvoering Elsuth 
Toneelgroep Elsuth brengt „The Sunshine Boys‟ van Neil Simon om 20 uur in de parochiezaal Rustica. Reserveren verplicht via 

www.elsuth.be of 0479/20 96 28. 

Zaterdag 4 december  Toneelopvoering Elsuth 
Toneelgroep Elsuth brengt „The Sunshine Boys‟ van Neil Simon om 20 uur in de parochiezaal Rustica. Reserveren verplicht via 

www.elsuth.be of 0479/20 96 28. 

Zondag 5 december  KSA: activiteit 
Van 14u tot 17u in parochiezaal Rustica. 

Zaterdag 18 december  Kerstmarkt 
Kerstmarkt met stands van verschillende verenigingen, Sint-Apolloniaplein. Geinteresseerden kunnen nog altijd contact opnemen 

met Peter Bauters (peter.bauters2@telenet.be – 0478 43 51 88) of bij Wim Denijs (wim.denys@bik.be – 0479 91 91 32) 

Zaterdag 18 december  Kaarting 
Bieden of manillen in café „t Geutelingske 

Zondag 9 januari   KSA: activiteit 
Activiteit: 14u - 17u 

Vrijdag 29 januari  KSA: activiteit 
Activiteit: 19u - 10u 

 

 

Elke zondagvoormiddag tot eind maart 2011 badminton in sporthal De Rijdt door 

Badmintonclub The Shuttle – Gezinsbond Elst. Leden spelen gratis (enkel verzekering betalen), 

inschrijven kan bij Bert Broos (bert.broos@telenet.be of 0495 34 51 73) 

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. 

Redactie:  Kristof Fonteyn 

Illustraties: Georges Herregods 

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

Herregods, Johan Van den Doornen, Wim Denys, Bert Broos. 
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