
Hallo Elstenaars

Sedert de laatste Elstenaar van begin 
augustus, is er weer heel wat te doen 
geweest in Elst. Daarom ook in deze editie 
een uitgebreid verslag van de vele 
activiteiten en de aankondiging van wat 
er ons de komende weken en maanden te 
doen staat in Elst.

Voor de volledige agenda van alle 
activiteiten verwijzen we u graag naar 
onze website, www.deelstenaar.be.

Maar in dit digitaal tijdperk is het des te 
fijner om nog eens een gedrukt infoblad in 
de hand te hebben. En daarom zijn we er 
met een nieuwe editie van De Elstenaar! 

Hallo Verenigingen 
van Elst

Indien gewenst kunnen jullie activiteiten 
worden opgenomen in de elektronische 
agenda van www.deelstenaar.be;  je hoeft 
ze enkel door te sturen naar 
info@deelstenaar.be met vermelding van 
titel, datum, plaats, enz. 

Ook een klein verslagje en een paar foto’s 
van afgelopen activiteiten ontvangen wij 
graag. We zetten ze graag op de website 
en in De Elstenaar.

Deze keer waren de weergoden Elst wat minder gunstig 

gezind! Maar dat mocht de pret zeker niet bederven. 

Uiteindelijk kwam het toch nog goed met het weer en kon het 

programma van deze dorpsdag op veel bijval van de 

aanwezigen rekenen. Een uitgebreid verslag van de 

Dorpsdag op de volgende pagina’s...

Dorpsdag 2011 met een beetje regen

DORPSFORUM ELST LEEFT Meer dan 
ooit is Elst ‘The Place to Be’ in de Vlaamse 
Ardennen. Geslaagde activiteiten volgen 

elkaar op en er is ook een nieuwe website : 
www.deelstenaar.be

VERJAARDAGSKALENDERS TE KOOP 
met nieuw werk van priester-kunstenaar 

Georges Herregods 
Te koop via tel. 0479 20 96 28 of 

freddy.blondelle@telenet.be

DORPSFEEST 2012
26 AUGUSTUS 2012  

Noteer deze datum alvast in je agenda!

ALTIJD GRATIS	 	 NOVEMBER 2011

http://www.deelstenaar.be
http://www.deelstenaar.be
http://www.deelstenaar.be/
http://www.deelstenaar.be/
mailto:info@deelstenaar.be
mailto:info@deelstenaar.be
http://www.deelstenaar.be
http://www.deelstenaar.be


Tweede Dorpsdag van Elst
Dorpsdag 2011: een beetje regen… en veel plezier!

Iedereen herinnert zich de geslaagde Dorpsdag in 2009 en het Dorpsfeest dat we – dankzij  de overwinning in de 
Vlaamse Prijs Dorp met Toekomst – vorig jaar konden organiseren. Er was duidelijk vraag naar een nieuwe editie.

Zondag 28 augustus stond dan ook alles klaar voor een 
spetterende feest. Alleen … de weergoden waren niet met ons. Toch vonden enkele tientallen dapperen de weg naar 
het dorpsplein. En er was ook hoog bezoek! De Elsterse reuzen waren – net als twee jaar geleden – weer van de partij. 
Ondanks hun hoge leeftijd kunnen ze duidelijk nog een potje dansen!* 

Daarna werden de aanwezige dorpsbewoners vergast op de warme klanken van de saxofoon van Elisabeth en het 
koperen geschal van de tuba van Jef. Deze twee moedige Elstenaars kan je altijd op je tuinfeest vragen want ze 

bliezen zowaar openingen in de regenwolken en 
de eerste zonnestralen vielen op het dorpsplein. 
Toch bleven we niet gespaard van enige regen. 

Geen probeem voor Risk, de nieuwe Elsterse 
rockgroep van de jonge snaken Freya, Joris, 
Thomas en Victor. Hun covers zorgden voor 
enthousiasme en de eerste danspassen. Zij 
hebben duidelijk fans van het eerste uur en daar 
zal het niet bij blijven! De presentator van dienst 
riep alvast 
o p u i t t e 
kijken naar 
hun eerste 
CD! 

Daarna was 
het de beurt aan de volksdansers. De dansvloer was nog wat nat van de 
regenbuien maar dit was geen beletsel voor hen om hun beste beentje voor te 
zetten. En die beentjes bleven bewegen met Elise en Frauke die het Elsterse volk 
de Zumba leerden. Op www.deelstenaar.be zie je foto’s waar het plezier van afdruipt.

http://www.deelstenaar.be
http://www.deelstenaar.be


Tweede Dorpsdag van Elst

De regenachtige namiddag (die ongetwijfeld een aantal mensen binnenhield) maakte plaats voor een aangename 
avond. Die begon alvast mooi voor Maureen De Bruyker, Alena Van Hootegem en Tom Martens, zij wonnen elk een 
categorie van de Fotowedstrijd. En uit alle geselecteerde foto’s kozen de dorpsbewoners later op de avond een foto 
van Wendy De Meulemeester in het kader van de Publieksprijs. De vier winnende foto’s krijgen blijvend een plaatsje 
in de dorpszaal.

En toen barstte de ‘Battle of the DJ’s’ los: zes gelegenheidsdj’s uit het dorp namen het op tegen elkaar, sommigen 

hadden een verleden bij  een vrije radio, anderen maakten hun droom waar om eens achter een echte draaitafel te 
kunnen staan. DJ’s Joske De Brouwer, Polly Van Vliet, Nico Verelst, Tonia, Henk, Ruben toonden wat ze waard 
waren. Accordeondeuntjes werden gevolgd door opgewekte hits en pompende beats. Het – ondertussen steeds 
talrijker – publiek genoot duidelijk en aarzelde niet mee te bewegen of heftig op en neer te springen. Er kon ook 
gestemd worden voor de favoriete DJ en kijk daar: de mannen werden afgetroefd door de enige vrouwelijke 
deelnemer, DJ Tonia. Dankzij haar leuke muziekset én aanstekelijk enthousiasme kon ze een biermand mee naar 
huis nemen.

DJ Ruben mocht afsluiten op het dorpsplein en de harde kern kon vervolgens verder feesten in jeugdhuis Rustica. 
Het is duidelijk: zelfs de regen krijgt dit dorp niet klein!

Henk.

* Dorpsforum Elst is trouwens op zoek 
naar vrijwilligers die op toekomstige 
activiteiten als reuzendragers willen 

fungeren!!!



landschappen - Tom Martens dorpsleven - Maureen De Brucker

Proficiat Winnaars!
publieksprijs - Wendy De Meulemeester

Flora en Fauna - Alena Van Hootegem

Tijdens de afgelopen Dorpsdag, werden de winnaars van de fotowedstrijd verkozen. We waren aangenaam 
verrast met de kwaliteit van de ingezonden foto’s. De 4 foto’s die gekozen werden als beste geven een heel 
goed beeld van de sfeer en het leven in Elst. Met dank aan alle inzendingen...!!!



Met al die foto’s hebben we bij de redactie echt de smaak goed te pakken. We organiseren 
daarom deze fotozoektocht. Weet ons exact te vertellen waar onderstaande foto 
genomen is en win een prachtige prijs. Antwoorden sturen voor 31 januari 2012 naar 
info@deelstenaar.be of naar De Elstenaar, Ommegangstraat 33A, 9660 Elst.

FOTOZOEKTOCHT
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• • •

28 AUGUSTUS 2011

DORPSDAG

Zie vorige pagina’s...

• • •

10 SEPTEMBER 2011

SOIREE TROPICAL

Op zaterdag 10 september richtte 
Jeugdhuis Rustica haar jaarlijkse 
‘Soirée tropical in’ met mooi weer 
en muziek gebracht door twee 
charmante jongemannen  : DJs 
Reinout De Pril (dj naam = REDEP) 
en Tom Dierickx.

Veel volk, veel ambiance, veel 
drank, de Soirée Tropical had het 
alvast allemaal. Wie de Limbo-
contest won, was omstreeks half 

twee nog niet beslist. Op dat 
moment ging onze redacteur, die de 
foto’s inzond wel naar huis toe …

• • •

17 SEPTEMBER 2011

STARTDAG KSA

Dat de KSA van Elst aan het 
groeien is, dat wisten we al, maar 
de redactie was toch verrast om de 
enorme opkomst te zien op de 
s t a r t d a g v a n d e K S A . Ve e l 
kinderen, een gemotiveerde leiding 
e n n o g m e e r 
ambiance!

‘s Avonds werden we in de tent 
getrakteerd op 2 denderende 
concerten met muziek van eigen 
bodem.



• • •

18 SEPTEMBER 2011

INWIJDING OLV-KAPEL

TER WALLE - SMISSTRAAT

 

Het F.B.B.C.E. (Fonds voor de 
bescherming van het Brakels 
Cultureel Erfgoed) heeft de kapel 
Van Der Linden op de hoek van 
Terwalle en de Smisstraat te Elst 
volledig gerestaureerd.

Een kruis dat zich voorheen langs 
de Smisstraat bevond en werd 
herplaatst langs het Beukenpad 
werd tevens gerestaureerd en werd 
samen met de kapel (her)ingewijd 
door onze vroegere dorpspastoor 
E.H. Georges Herregods.

Deze plechtigheid ging door op 
zondag 18 september omstreeks 11 
uur in de voormiddag en werd 
gevolgd door een receptie aangebo-
den door de VZW Parochiale 
w e r k e n v a n E l s t e n h e t 
Dorpsforum-ELST.

• • •

21 OKTOBER 2011

PASTA AVOND KSA

Koken kost geld, zegt men wel eens. 
En soms moet men juist koken om 
eens wat geld in het laadje brengen. 
Eetfestijnen zitten in de genen van 
de Vlaamse verenigingen gebakken, 
en ook de KSA ontsnapt hier niet 
aan.

Alweer een volle zaal in Elst. En de 
kinderen (hier Miel en Remi) lieten 
het niet aan hun hart komen...

• • •

30 OKTOBER 2011

EETFESTIJN SCHOOL

Tjonge er wordt wat afgegeten en 
gedronken in Elst. Uw nederige 
d i e n a a r m o c h t h e t v o l ge n d e 
eetfestijn een goede week later 
opnieuw gaan ‘verslaan’. 



Spijtig genoeg worden er geen 
Michelinsterren toegewezen voor 
eetfestijnen, want anders had 
ondergetekende ‘inspecteur’ mis-
schien wel een voorkeursbehan-
deling gekregen...

Hugo had de eer de tombola-
trekking te leiden, waarvoor hij de 
hulp inriep van enkele onschuldige, 
minderjarige handjes....

• • •

5 NOVEMBER

HALOWEENTOCHT KSA

Alweer een activiteit van de KSA! 
En ook de ouders waren opnieuw 
welkom. Maar nu was het een toffe 
nachtwandeling met een vleugje -er 

waren kleine kinderen bij- horror 
van eigen bodem...

Zelfs het vlees was van eigen 
bodem, met dank aan Eric DK...

• • •

WTC ELST

Bij WTC Elst werden twee kampioe-
nen gevierd. Die ene kampioen is 
dan nog een heel speciale. Hij werd 
tot keizer gekroond, omdat hij het 
derde opeenvolgende jaar de 
kampioens-titel binnenhaalde. Over 
één ding zijn ze het trouwens 
roerend eens : volgend jaar gaan ze 
't wat rustiger aandoen. Afspraak 
volgend jaar, om te zien, of het 
werkelijk zo was ...

WTC Elst heeft 38 leden. Het 
grootste deel rijdt bij de A-groep die 
aan een gemiddelde snelheid van 
28 à 31 kilometer per uur, ritten 

van een tachtigtal kilometers 
afleggen. De kleinste groep, de B-
groep, doet het met ongeveer 25 
kilometer per uur wat rustiger aan. 
Ook de afstand is, alhoewel zeker 
niet gering, beperkt tot 50 à 60 
kilometer. 

Luc Minnaert, kampioen bij de B-

groep, uit de Smisstraat in Elst. Het 
zal niemand verwonderen, dat Luc 
alle ritten gereden heeft, om 
kampioen te worden. Dit is niet 
vanzelfsprekend, en vraagt wel wat 
opofferingen. Zo kies je er steeds 
weer voor, om op zaterdag op een 
niet al te laat uur in bed te kruipen. 
Luc is ook al 60 lentes jong, en 
heeft daarom besloten, om het 
volgend jaar wat kalmer aan te 
doen. Hij verwacht dan ook, dat de 
kampioenstitel eenmalig zal blijken 
te zijn. 

Yves Van Huffelen, keizer bij de A-
groep, uit de Boekelstraat in Elst. 
Yves is 12 jaar jonger, en slaagde er 
in, om keizer te worden van de 
wielerclub. De laatste drie jaar ging 
dan ook het overgrote deel van de 
vrije t i jd naar zijn favoriete 
vrijetijdsbesteding. In de winter 
mountainbiken, van de lente tot de 
herfst, op zaterdag èn zondag op de 
koersfiets, alles werd opgeofferd in 
functie van de tweewielers. Het 
volgende seizoen staan er ook al 
veel ritjes gepland, maar dan met 
de moto, samen  met 't vrouwtje. 
Toch zal Yves ook nog wel op het 
fietszadel plaats nemen.

www.wtc-elst.be
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ELST LEEFT

Elst leeft niet enkel door de talrijke 
activiteiten, je ziet tevens dat Elst echt in 
beweging is door talrijke nieuwbouw- en 
renovatieprojecten.

Zo stond het oude kloostergebouw op 
Terwalle (voor de basisschool) er jaren 
verkommerd bij.

Wij waren dan ook aangenaam verrast 
toen we dit gebouw in de stellingen zagen 
staan. En vooral nieuwsgierig naar het 
resultaat van deze renovatie.

En het resultaat mag er zeker wezen: een 
meerwaarde voor heel Elst.

Wie nog niet is gaan kijken, moet dit beslist eens doen.
Rest ons nog de schooldirectie te bedanken dat ze zulke investering 
in Elst hebben willen doen!!!

Een goede kans dat een van de meest 
voor name woningen van Elst er 
binnenkort ook helemaal anders zal 
uitzien. 

Nadat onze pastoor in Het Neerhof is 
ingetrokken, is de pastorij immers te 
koop gesteld. Op het ogenblik dat deze 
Elstenaar drukklaar was, zou de verkoop  
een feit moeten zijn. Meer details over de 
nieuwe eigenaar en de ‘bestemming’ van 
de pastorij vind je waarschijnlijk in de 
volgende Elstenaar...



ELSTERSE GESCHIEDENIS

Een eerste vermelding van de naam van Elst dateert uit 977 in de vorm van “Elsuth”, afgeleid van “alisothu”, 
collectief van “aliso”, een Germaanse stam die “els” betekent en het suffix “-uth”, dat vooral gebruikt werd voor het 
aanduiden van een verzameling van bomen.  Later vinden wij de naam terug in veel andere documenten.  In de 
archieven van de abdij van Ename komen ook de namen Elzut en Helst voor (1150).  In het midden van de twaalfde 
eeuw wordt Elst geciteerd in de huidige schrijfwijze.

Tijden het ancien Regime behoorde Elst tot de bezittingen van de Baronie van Pamele (Oudenaarde): “Elst, altero 
lapide ab Aldenarda, antquum Dominium Baronies de Paemele jam nominati”.  Bestuurlijk en fiscaal behoorde de 
plaats tot het Land van Aalst.  De tienden werden geïnd door het Ronsese Sint-Hermeskapittel en een deel was voor 
de priester van de parochie.  

De benaming van Klein Kapittel en eveneens Groot Kapittel zouden hun oorsprong vinden in het feit dat de 
kerkfabriek van elst in de 17de eeuw deze stukiken grond zou geschonken hebben aan de Sint-Hermeskerk van 
Ronse in ruil voor de biechtstoelen.  De abdij van Ename bezat in Elst eveneens goederen waaronder het Hof-te-
Siereghem.  Een toponymische ontleding van het woord “Sieregem” zou ons de eerste vestigingsplaats van Elst wel 
een kunnen aangeven.  Het woord “Siere” betekent hoofdman en het achtervoegsel “gem” verwijst naar een woning 
(heem).  

Ook in de oorkonden van de abdij van Ename wordt gewag gemaakt van Elst.  In 1154 verzaakte Arnold van 
Oudenaarde aan sommige verplichtingen die personen uit de streek tegenover hem hadden.  Als getuige trad 
ondermeer Egericus van Elst op.  Op 2 oktober 1220 bevestigde Boudewijn van Izegem dat een uitwisseling van 
inkomsten werd aangegaan tussen Gautier Rufus en de abdij van Ename.  Medeondertekenaar van de akte was 
Joannes van Elst.  In 1267 bevestigde Nikolaas, bisschop van Kamerijk, de verkoop van zeven en een halve bunder 
land gelegen in de parochie Elst, door het Kapittel van Ronse, ten voordele van de abdij van Ename.

Door Elst liep ook een Romeinse weg, van Bavai in Frankrijk tot Gent (Boekoute).  In een document over de 
straatschouwing van Zegelsem uit 1787 wordt deze weg nog steeds “Athsen Heiweg” genoemd.  Verwonderlijk is 
echter het feit dat er in Elst weinig of geen vondsten bekend zijn uit de Gallo-Romeinse periode.  Tot het einde van de 
Middeleeuwen was Elst zeer dicht bebost, het telde zeer weinig inwoners.  Een groot historisch verleden zal Elst wel 



OPROEP aan alle (niet meer zo jonge) Elstenaars!!

niet beschoren geweest zijn want het dorp had geen kasteel en ook geen historische monumenten, tenzij de kerk.  
Sinds 1 januari 1971 is de gemeente Elst een deel van de fusiegemeente Brakel.

Over het ontstaan van de parochie zijn er vrij weinig gegevens bekend.  Maar waarom zou Elst, toch al vernoemd 
in 977, geen kerkje of toch een bidplaats gehad hebben in die tijd, net als Zegelsem en andere omliggende 
dorpen?  Zekerheid over het bestaan van de parochie Elst en dus ook over het bestaan van een bidplaats, komt 
er pas in de 12de eeuw.  In een oorkonde van de abdij van Ename uit het einde van de 12de eeuw werd verklaard 
dat de abdij, met Gozewijn van Eveldach, grond te Hembeke ruilde tegen drie bunder grond gelegen in de 
parochie Elst. 

Nog meer bewijzen over de parochie zijn te vinden in oorkonden uit de 13de eeuw.  Ronde 1200 dook ook de 
naam van een pastoor op.  In de al eerder vernoemde oorkonden van de abdij van Ename werd melding gemaakt 
van het feit dat Mathilde van Elst, weduwe van Wennemare en haar twee dochters, een partij land schonken aan 
de abdij van Ename.  Als getuige werd Egeberto presbitero (=priester) vernoemd.  

Uit de twee testamenten van Bernard van Brakel, opgesteld in 1346 en 1356, vernemen wij dat er een kerk en 
ook een pastoor was te Elst.  “Ic Bernaert  van Bracle, Rogiers sone willen was van Brakele, sciltcnape in ‘tbisschoppedoem Camerike enz… voert 

ghevic elker  kerken, die hierna genaemt syn vijf scellinghe te  haren lichte dat es te verstaene: van Florsbergeh, van Eversbeke, van Scoeresse, van Parecke, van 

Sente Martins Lierde, van Ymmelverdeghem, van Sente Marie Oudenhove, van Roesbeke, van Elst, van Zegelsem ende van Sente Cornillis Horenbeke… Ic geve 

voert  viere prochiepapen die hierna gescreven staen, dat es te wetene Her Heinric van Obbracle, Her Janne van Sente Cornillis Horenbeke, Her Gillise  van Elst, 

enz…”.  Op het einde van het testament werd nog verklaard dat de “prochiepape” van Elst samen met nog enkele 

anderen het testament niet “bezeghelt” hadden.

OUDE FOTO’S (MET EEN VERHAAL) GEZOCHT
Komt er een vleugje nostalgie op bij het bekijken van onderstaande foto’s? Goed zo! Bezorg ons gerust 
een paar foto’s uit uw eigen archief, liefst vergezeld van een woordje uitleg zoals de plaats, het jaartal 
en de specifieke activiteit! 

Wij nemen uw herinneringen graag op in een volgende editie van De Elstenaar... En voor de jeugd kan 
het een bron van inspiratie zijn voor toekomstige activiteiten!!!

De Elstenaar, Ommegangstraat 33A, 9660 Elst       of         info@deelstenaar.be



door Johan Carrijn

johan.carrijn@skynet.be

• • •

ZWERFAFVAL EEN 
PROBLEEM ? . . . . .BEGIN BIJ JEZELF !

Over afvalproblemen en zwerfvuil 
worden diepgaande onderzoeken 
uitgevoerd en dikke boeken 
geschreven. Er is dus heel veel over 
te vertellen maar ik wil in één 
bladzijde tekst proberen dat beetje 
‘begrip’ bij te brengen bij hen die 
denken dat het allemaal zo geen 
vaart loopt.

Het afvalprobleem op wereldvlak is 
gigantisch groot. Gelukkig worden er 
alsmaar meer systemen 
uitgedokterd om te recycleren of, in 
het slechtste geval te verbranden op 
een zo ‘schoon’ mogelijke manier.

Maar zwerfvuil is een nog groter 
probleem want 80% van de 
bevolking doet het, er zijn geen 
concrete oplossingen om het te 
vermijden, het kosten handenvol 
geld om het op te ruimen, het 
ontsiert steden en landschappen en , 
last but not least, het vergiftigd ons 
milieu.

Een groot aantal mensen bevuilt dus 
zijn eigen omgeving. Meer nog, hij 
gaat er gewoon midden in zitten !

Als ik morgen het afval in mijn 
straat opruim, dan geef ik een 
signaal aan de bevuiler: geen 
probleem, gooi dat blikje maar in de 
berm, het wordt toch opgeruimd.

Zwerfvuil opruimen is dus één zaak. 
De bevolking sensibiliseren is nog 
beter.

Er moet dus een grootschalige 
sensibilisering komen (lees: 
heropvoeding) en voor hen die, na 
lang aansporen, toch nog hardnekkig 
blijven voortdoen, een zeer grote 
boete.

Wist u dat....

•winkeliers er geen probleem in zien 
om voor elke aankoop, hoe klein ook, 
een plastiekzak mee te geven ? Alle 
winkeliers doen dat maar 
bijvoorbeeld apothekers staan op 
nummer één (onder het mom van 
‘privacy’ stoppen zij een tubetje van 
20 mg in een plastiekzak !)

•een rioolputje dient om alleen 
regenwater te laten inlopen ?

•bijna elke rokende automobilist zijn 
peuken uit het venster gooit ? 
Zouden de meeste auto’s dan niet 
eens een asbak hebben ?
een sigarettenpeuk 2 jaar blijft 
liggen voor ze ‘verteerd’ is, een 
plastiekzak tot 20 jaar, een 
kauwgom tot 25 jaar en een 
aluminiumblikje tot ruim 1 miljoen 
jaar ???

•heel veel mensen nog altijd denken 
dat het weggooien van dat ene 
snoeppapiertje of dat ene blikje geen 
probleem is ?

•uw vuilnis elke veertien dagen 
wordt opgehaald (of wist u dat toch 
nog niet ?)

•er dus nog heel veel mensen 
denken dat onze wereld gewoon een 
vuilbak is (als het maar niet in de 
eigen tuin belandt !)?

Tot slot, nog twee voorbeelden van 
de gevolgen van onze vervuiling:
Veel rokers staan niet stil bij de 
consequenties van het weggooien 
van een filter wanneer ze hun sigaret 
hebben opgerookt. Uit onderzoek 

blijkt dat ruim een derde van alle 
afval in de oceanen bestaat uit 
resten van sigaretten. De resten 
hebben een hoge toxische waarde en 
zijn dodelijk voor vissen en ander 
zeeleven (Als je twee sigaretten-
peuken per dag zou laten weken in 
een liter water, zouden alle vissen 
die in dat water zwemmen 
doodgaan). Wereldwijd worden er elk 
jaar 4,5 biljoen sigarettenpeuken 
weggegooid (dat is een volume van 6 
m hoog over de oppervlakte van een 
voetbalveld). De meeste komen 
meteen in het milieu terecht.

Plastiekzakjes worden, na heel lang 
in zee te hebben gedobberd (en het 
zijn er miljoenen !), stuk geslagen 
door de golven tot minuscule 
partikels. We zien ze dus niet meer 
maar ze zijn er nog wel ! Zo klein dat 
alle organismen (o.a. de vissen die 
wij eten) ze gewoon inslikken en 
opstapelen in hun lichaam. 

Waarom zijn wij zo verbaasd dat heel 
veel mensen rondom ons kanker 
krijgen of andere ziekten die vaak te 
wijten zijn aan milieuvervuiling ?

Waarde Redactie
Dit artikel is een reactie op ‘Senne Van den Berghe, Zwerfvuilbekamper’ verschenen in de vorige Elstenaar...
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ELSTERS MOPKE

De belastinginspecteur komt langs bij een 
synagoge.

Terwijl hij de boeken controleert vraagt hij 
de Rabbijn: 

"Ik zie dat u veel kaarsen koopt, wat doet u 
eigenlijk met het overgebleven kaarsvet?"

"Goede vraag," zegt de Rabbijn "dat sparen 
we op en geven het terug aan de fabrikant. 
Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een 
doos met gratis kaarsen toe."

"Oh" zegt de belastinginspecteur, enigszins 
teleurgesteld dat zijn ongewone vraag een 
praktisch antwoord krijgt.

Maar onverstoorbaar gaat hij door met zijn 
stuitende vraagstelling:

"En hoe gaat het dan met de Matzes? Wat 
doet u met de kruimels?"

"Ah!" zegt de Rabbijn terwijl hij zich 
realiseert dat de inspecteur hem wil pakken 
met een niet te beantwoorden vraag. "Wij 
verzamelen de kruimels en geven deze terug 
aan de fabrikant. Eens in de zoveel tijd sturen 
ze ons dan een doos met gratis Matzes toe."

"Ik begrijp het," antwoordt de inspecteur, 
snel denkend over hoe hij het deze 
betweterige Rabbijn verder moeilijk kan 
maken.

"Nou Rabbijn, dan rest me nog één vraag. 
Wat doet u met alle overblijfselen van de 
besnijdenissen?"

"Ook hierbij verspillen wij niets!" antwoordt 
de Rabbijn. "Wij verzamelen alle stukjes 
voorhuid en sturen deze naar de 
Belastingdienst. Eens in de zoveel tijd sturen 
ze dan een lul om de boeken te 
controleren!"

REDACTIE

Hugo Conderaerts
Freddy Blondelle
Peter De Langhe
Daan De Ceukeleire
Karel Van den Berghe

door Hugo Conderaerts
uit ‘Het Nieuwblad’ - online editie

• • •

"Dankzij Stijn Roovers (31) en Fien 
Lelieur (31) heeft Elst opnieuw een 
bakkerij. De twee hebben nochtans 
allebei een masterdiploma in 
geschiedenis.

'Stijn is afkomstig uit Diest en zelf 

ben ik van Wortegem-Petegem, maar 
we leerden elkaar kennen toen we 
geschiedenis studeerden in Leuven', 
vertelt bakkersvrouw Fien. 'Ik 
werkte een tijdje in het onderwijs en 
mijn man deed bureauwerk in de 
logistieke sector. Maar eigenlijk wou 
Stijn altijd al met zijn handen 
werken. Via avondonderwijs aan 
Ceria in Anderlecht schoolde hij zich 
om tot bakker. Toen de bakkerij waar 
hij de voorbije vier jaar werkte, werd 
overgenomen, begonnen we van een 

eigen zaak te dromen. 
We zochten een bakkerij 
in de Vlaamse 
Ardennen, terug naar 
mijn roots. Op mijn 
school nam ik 
loopbaanonderbreking 
om ons samen in het 
avontuur te storten.' 

Gewonnen voor dorpsleven. 'De 
mensen die hier over de 
vloer komen, zijn heel blij 
dat er weer een bakker op 
het dorp is. 'Ons dorp 
herleeft', krijg ik dikwijls 
te horen. Mijn man hecht 
enorm veel belang aan 
dagverse producten die hij 
volledig zelf maakt met 
goede boter en volle melk. 
Alles dagvers betekent ook 
dat er al eens iets gratis 

naar de buren gaat. Voorlopig 
hebben we er zeker nog geen spijt 
van. Hier hebben we echt naar 
verlangd. Ook het dorpsleven biedt 
vele voordelen. Zowel de 
onthaalmoeder als de toekomstige 
school voor onze baby van zes 
maanden liggen op wandelafstand', 
besluit Fien. 

Roovers Brood & Banket is gelegen 
in de Sint-Apolloniastraat 4. Tel. 
055-42 00 21. Gesloten op maandag.

Elstenaars in de kijker... 
Stijn en Fien ROOVERS, Bakkerij Roovers



NIEUWE TONEELVOORSTELLING IN ELST

Reserveren verplicht via www.elsuth.be of 0479 20 96 28

vrij 2 en 9 dec om 20u
zat 3 en 10 dec om 20u

zon 11 dec om 19u

inkom 7 euro

regie Lieve De Meyer

Dorpszaal 
Sint-Apolloniaplein

Elst
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