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Agenda
najaar 2012- lente 2013

Zaterdag 15 dec.           Kerstmarkt
Maandag 31 dec.           Oudejaar
Zondag 10 feb.               Geutelingenworp
Vrijdag 1 maart            4de Dorpsquiz
Vrijdag 17 mei               Elst Rockt
Zaterdag 18 mei           Schoolfeest
Zondag 9 juni                Dorpsontbijt

Elsterse gezelligheid
gegarandeerd!

Hallo Elstenaars

Horen jullie ook alleen maar slecht nieuws 
op radio en TV over ons land en over de 
wereld???

Wij brengen goed nieuws bij u aan huis! 
Goed nieuws dat we met z’n allen in Elst 
zelf hebben gemaakt, waar we zelf hebben 
voor gezorgd... 

Want wij hebben weer een boeiende en 
leuke zomer gehad in Elst! Een zomer 
boordevol sprankelende activiteiten.

Het genieten van de kleine  dingen, een 
dorpswandeling, een feestje, gezellig 
samenzijn, een pintje drinken.

En vooral veel lachen! Straffe verhalen 
vertellen over vroeger, dat hoort er ook 
bij. Elkaar eens plagen, zelfs eens met een 
spreekwoordelijke bloempot naar elkaar 
smijten.

Neen hoor, ondergetekende is geen 
wereldverbeteraar. Ons zal je niet horen 
zeggen wat mag en kan.

Wij willen gewoon dat het in ons dorp 
gezellig blijft en dat we af en toe eens 
stevig genieten. En vooral de wereld rond 
ons eens flink relativeren!

Santé

De redactie

Wat u in deze Elstenaar mag verwachten...

5 jaar ‘Elst Rockt’
Verslag derde Dorpsdag
Winnende gedichten Dorpsdag
Wijnfeesten Vlaamse Ardennen
Fotozoektocht
Activiteiten in de kijker
Dorpsontbijt ‘achter de schermen’

Strijd om de kiezer
Elst (ver)bouwt
Kattenhotel op Terwalle
Perlinkmolen
Boerinnengilde 1961
100 jaar geleden
Afscheid van Pat De Vylder



Intussen is ELST LEEFT 5 jaar boven de doopvont gehouden. Op 1 juni van dit jaar, op de vooravond van het 
Schoolfeest, organiseerden ze er voor de 4e maal hun rockavond ELST ROCKT in de tent op 

ELST LEEFT is ontsproten uit het vroegere oudercomité van onze plaatselijke Basisschool en stelt zich tot doel Elst 
te doen leven.. De leden zijn: Peter Bauters, Peter De Langhe, Pascal De Meuleneire, Wim Denys, Eric De Weerdt en 
Lieven Hutse. Ieder jaar kunnen ze ook beroep doen op wat bereidwillige (vrouwelijke) handjes zoals Nancy 
Hoogstoel en Carine Viville. 

De opkomst was schitterend. Enkele honderden muziekliefhebbers hebben er in de tent genoten van 2 prachtige 
optredens. Zij hebben gezorgd voor een onvergetelijke ambiance waardoor de tent als bij wijze in lichterlaaie stond. 

5 JAAR ELST ROCKT!



De muziekavond werd geopend met de groep 44PIECES. Onder leiding van Jasper Morel, afkomstig uit het naburige 
Zegelsem, brachten zij een combinatie van eigen nummers en cover hits van enkele rock grootheden. Het was reeds 
de 4e maal dat deze groep op de affiche prijkte en we hebben deze band zien groeien qua performance en stijl. Met 
‘Keep on rock’n in the free world ‘ van de legendarische Neil Young, sloten zij hun optreden af. 

Vervolgens was het de beurt aan Missing Links. Deze coverband, met roots in Nederbrakel,  is wijd en zijd gekend in  
het circuit van zomerconcerten. Met nummers van oa Radio Head, Pearl Jam, The Scene, U2, Foo Fighters, Kings of 
Leon etc brengen zij een compilatie van wat de laatste 20 jaar op de rock scène te beleven viel. 

Voor de editie van 2012 hebben we het (geografisch) niet ver gezocht.  Of dit ook geldt voor de volgende editie, maken 
we bekend in maart van volgend jaar. Wel mag u alvast de datum van volgende editie noteren: 17/05/2013.

Tevens maken we dan ook bekend waar de winst van vorige editie zal aan besteed worden. Het zal in ieder geval het 
dorp Elst ten goede komen ...

5 JAAR ELST ROCKT!



In de week voor de Dorpsdag grepen we bezorgd naar onze haren (althans diegenen die er nog hebben…): een 
herhaling van vorig jaar bleek in de maak, er werd flink wat regen voorspeld. Inderdaad, in de voormiddag viel de 
regen met bakken naar beneden, en ook toen we ons in de namiddag opstelden om met de Dorpswandeling te starten, 
vielen nog enkele druppels. Maar de weergoden toonden zich dan toch van hun betere kant: het werd steeds beter en 

bijna konden we gaan zonnebaden. Maar eerst moest er gewandeld 
worden: we deden heel wat mooie baantjes aan, met de harmonie – in 
stevige tred – voorop. De muzikanten verdienen toch wel een pluim, en in 
het bijzonder de slagwerkers die 6 km lang niet ophielden hun 
trommelvellen te geselen, Jefke (bijna 85 jaar) incluis! We hadden heel 
wat bekijks van de bewoners, waaronder ook een paterke van het 
Monasterium “Mariakluizen” te Zegelsem die ons toeriep: “Amaai, een 
fanfare hebben we 
hier ook nog niet veel 
gezien!”. Halfweg 
stopten we in de 

Pe r l i n k m o l e n , d i e 
speciaal door de eigenaars voor deze gelegenheid was 
opengesteld ; Johan Carrijn vergastte er ons op een streepje 
accordeonmuziek. Op terugweg passeerden we de nieuwe 
woonwijk … waar ook heel veel mensen buiten kwamen. Ze 
kregen – als nieuwe dorpsbewoners - een welkomstsaluut van 
de muzikanten en wandelaars!

Terug op het dorpsplein kregen de dapperen van de dorpswandeling een stevig applaus van de aanwezigen. Waarna 
terug werd overgenomen door het accordeonensemble VIOS, die tijdens de namiddag het dorpsplein had 
warmgespeeld bij de koffie en taart. De kinderen konden zich uitleven bij  de volksspelen (onder deskundige leiding 

Zondag 26 augustus 2012

VERSLAG DERDE DORPSDAG



van KSA Elst), op het springkasteel, en werden omgetoverd 
door schminkster Wendy De Meulemeester in leeuwen, 
piraten en ander gevaarlijk tuig.

De twee DJ’s Joske De Brouwer en Paul Van Vliet 
vervolgden met het programma op het podium: veel 
plaatjes, weinig praatjes, … dat is alvast de lijfspreuk van DJ 
Joske. En kijk daar, meer en meer kwam het jong volk naar 
het podium opgeschoven. Of was dat voor de lokale 
rockgroep Risk? Inderdaad, deze jonge muzikanten hadden 
duidelijk hun fans meegebracht. Hun naam bleek veranderd 
naar Metal Avenue, en al vlug bleek waarom: heel wat 
aanwezigen werden van hun sokken geblazen. Een pure 

brok energie en wie net een dipje had, kwam dat dank zij 
Metal Avenue helemaal te boven!

Ondertussen was het dorpsplein helemaal volgelopen. 
Dankzij de verkiezingen was er ook wat extra volk en werd 
er duchtig getrakteerd! Het was ook tijd voor de 
bekendmaking van de winnaars van de gedichtenwedstrijd. 
Bij de jeugd kon Xander Van den Berghe de jury het meest 

bekoren, bij de volwassenen was dat Lieve De Meyer. De 
winnende gedichten vindt u ergens anders in deze editie.  
Daarna brachten DJ Henk en DJ Ruben de laatste 
muziekjes, toen de schemering en de nacht viel. Enkele 
dapperen deden nog door in Jeugdhuis Rustica, waarna 
de rust in het dorp terugkeerde.

fb (met dank aan Henk Van Hootegem)

VERSLAG DERDE DORPSDAG



DORPSDAG 2012

De winnende gedichten

Categorie Jeugd

Categorie Volwassenen



DORPSDAG 2012

Andere inzendingen
Categorie Jeugd

Categorie Volwassenen

Mijn dorpje Elst
Elst is een dorp gezellig en fijn,
Lekkere geutelingen die hier alleen zijn.
Spelletjes spelen voor groot en klein,
Toffe liedjes zingen met een leuk refrein

De geutelingen van Elst
Eieren, bloem, suiker en gist,
maar er is nog iets dat mist.
Melk, het is dat,
voor iedere geuteling wat.
Nu nog mengen, dan in den oven,
ja, het komt me weer te boven.
’t Is dat superlekkere ding,
je weet het al, de geuteling.

Dit is dan de specialiteit,
die van Elst dat is een feit.

Elst
Elst is een rustig dorp

met elk jaar een geutelingenworp.
Ik woon vlak aan de kerk
daarom is mijn papa zo sterk.

Ik fiets graag op de kleine paadjes
daar vond ik een paar zaadjes.

Ik wil hier nog heel lang wonen
om mijn dorp te kunnen tonen.

vzw Dorpsforum Elst dankt van harte alle deelnemers alsmede de jury.
 (Jury : Paul Cox, Marc Piteraerents en Georges Herregods) 

ODE AAN DE GEUTELING
Zure, gure, barre winden over het Elstse plateau
’t Is winter en eindelijk weer geutelingentijd

‘k Heb het over een lekkernij op hoog niveau

’t Begint allemaal met bundels uit de houtmijt

Vroeger zei men al : “ In Elst zijn ze het felst!”

In het geutelingen bakken is men er kampioen

al is Zwalm de concurrent...in Elst zijn ze ’t 
snelst
met melk, gist, eieren, zout en kaneel is ’t te 
doen

Van overal ter wereld komt men ze proeven
Engelsen, Fransen, Nederlanders en zelfs de 
Walen
De lekkere geutelingen behoren tot de 
streektroeven
Men vindt ze zelfs al in de heel chique eetzalen

Bijna doodgezwegen,uitgestorven en 
godvergeten
Nu smeekt men om ze te mogen komen eten

Voor elk wat wils in Elst.
Inge zorgt voor je pillen en Vicky masseert uw 
pijnlijke billen
Koekeloere verkoopt de lekkerste worst en Noël 
heerlijk brood met harde korst
Paul waakt over uw geld en Tom meet alles op, 
van huis tot veld.

Marleen serveert drank en snacks , Kim 
onthaart je benen met wax.

Christiane heeft alles, van lamp tot punaise en in 
de Vlaamse Ardennen krijg je friet met 
mayonaise

Onze geutelingen verworven eeuwige roem. Van 
Den Driessche zorgt voor plant en bloem.

Nadia geeft je bier, wijn en spa. Je kinderen 
kunnen hier naar de KSA

Carine kuist je tanden, op je oude dag kan je hier 
in het Neerhof belanden.
Asselman verlost je van pijn, voor lekkere 
smoelstaart moet je bij Roovers zijn.
Nelly is onze plaatselijke kruidenier, onze 
kapsters knippen je haar met plezier.



Op 5 augustus laatstleden, werd in Michelbeke (domein Dorrebeek) het eerste wijnfeest uit de geschiedenis der 
Vlaamse Ardennen gehouden. 

Samen met Luk Goessens (domein De Drie 
Fonteinen Zottegem), Jan Caudron (domein 
Kampenberg) en Mark Van Den Driessche (domein 
Driesse), beiden wijnbouwers uit Vierzele, slaagde 
Eric De Koekelaere, onze plaatselijke wijnbouwer, 
erin er een onvergetelijke wijndag van te maken. 

Vanaf 10u kon je er terecht voor tal van 
bezienswaardigheden, druiven- en wijnkennis, een 
proevertje, een droogje en een natje. Het festijn 
duurde, zoals het de Elstenaren past, tot in de late 
avonduurtjes.

In de wijngaard kon je kennis maken met de 
verschillende druivenrassen, kreeg je gepaste 
uitleg over het snoeien en plukken van de druiven(ranken) en was het gebruikte materiaal uitgestald.

Na het plukken van de druiven, volgt het vinificatieproces (van druif tot wijn). Het gehele proces werd er voorgesteld 
dmv de opeenvolging van ontsteler/kneuzer, druivenpers, vergistingskuipen en –tanks, bottelmachine etc. Tevens 
kon je het hele proces volgen op video.

Wijnfeest
Vlaamse Ardennen

5 augustus te Michelbeke 



Ook de smaakpapillen kwamen aan hun trekken tijdens de georganiseerde wijnproeverij. Met de deskundige uitleg 
van keldermeester Luk Goessens als begeleiding, werden 8 verschillende mousserende, witte en rode wijnen van de 
voornoemde domeinen voorgeschoteld. Zo kregen de bezoekers een idee wat er momenteel in de Vlaamse Ardennen 
als wijn wordt aangeboden. Aan jullie om uit maken welke de beste was.

Wat zeker niet mocht ontbreken was de leute en 
plezier. Menig flesje wijn werd soldaat gemaakt, 
sommigen genoten van een lekkere gebakken 
worst, en naarmate de avond vorderde bevonden 
zich meer en meer bezoekers op de dansvloer. 
Onder de muzikale begeleiding van Johan 
Cockaert, werd zelfs de Marie-Louise nagebootst.



We zijn toe aan onze derde fotozoektocht. Weet ons exact te vertellen waar 
onderstaande foto genomen is en win een prachtige prijs. Antwoorden sturen voor 31  
januari 2013 naar info@deelstenaar.be of naar De Elstenaar, Ommegangstraat 33A, 9660 
Elst.

FOTOZOEKTOCHT

Winnaar vorige fotozoektocht!

Het aantal deelnemers aan onze fotozoektocht neemt 
gestaag toe! Een onschuldige hand heeft uit de 6 
inzendingen een winnaar getrokken : Frans Roman, E. 
Tinelstraat te Opbrakel wist dat het over de kapel ‘Van 
Der Linden’ ging op de hoek van Terwalle en de 
Smisstraat.

En belofte maakt schuld: Frans kreeg van de redactie een mooi geschenk, aangeboden door Apotheek 
Sint-Apollonia!

mailto:info@deelstenaar.be
mailto:info@deelstenaar.be


• • •

ELST ROCKT

Op vrijdag 1 juni was er inmiddels 
de 5e editie van Elst Rockt. 

Organisator Elst Leeft op vrijdag, 
en de school van het Groene Lilare 
te Elst op zaterdag, hebben een 
probleem.  Beide hebben zo veel 
succes met hun organisaties, dat de 
tent, en dus ook de speelplaats te 
klein dreigen te worden.

44pieces en de Missing Links 
vergastten de honderden 
aanwezigen op een geweldige set. 
Waar onze Jasper Morel er vooral 
in slaagt dit te doen met originele 
nummers van zijn band, weet de 
tweede band het publiek in te 
pakken, met een vaak geweldig 
eigenzinnige weergave van vele 
popklassiekers. Naast geweldige 
muzikanten, drijven de bands op 
de fantastische stemmen van 
Anne-Leen, Frank en de al eerder 
genoemde Jasper.

Meer hierover hebt u al eerder in 
deze editie van ‘De Elstenaar’ 
kunnen lezen.

• • •

SCHOOLFEEST

 
De editie van dit jaar werd volgens 
een totaal vernieuwd concept 
aangepakt. Zo werd, bij aankomst, 
het dessertbuffet gepresenteerd. 
Net als tijdens de voorbije jaren 
zorgden mama’s, oma’s, papa’s en 
opa’s, … voor al dit thuis en zelf 
gebakken lekkers. Nooit eerder 

werd er méér gebakken. Ondanks 
de recordopkomst, was er, na 
afloop, nog flink wat over.

Het schoolfeest kende dit jaar twee, 
met elkaar verbonden, thema’s. Zo 
waren er de smurfen, die steeds 
opnieuw het zwerfvuil van de 
saboterende Gargamel opkuisten. 
Maar ook en vooral de MOS-vlag, 
die de school dit jaar hoopt te 
behalen. Al kan dat, met alle 
inspanningen, die leraars, kinderen 
en sympathisanten zich al getroost 
hebben, geen probleem opleveren.

Net als de avond er voor, tijdens 
Elst Rockt, was ook nu de tent 

maar 

net 
groot genoeg, 
om 

iedereen 
een stoel aan een tafel aan te 
bieden.

De barbecue smaakte naar meer, 
net zoals het liedje ‘Ai se eu te 
pego‘ (nossa nossa), dat het 

hoogtepunt vormde van de 
gesmaakte optredens van de 
kinderen. De vele schatten 
trakteerden hun talrijke 
supporters nog meermaals op een 
bisnummertje !

• • •

DORPSONTBIJT

De weersvoorspellingen logen er de 
hele week niet om. Heel ons land 
zou de hele dag weggespoeld 
worden, onder aanhoudende 
regenbuien.

Daarom ook besloot organisator 
vzw Dorpsforum Elst zijn toevlucht 
te nemen tot zaal Ter Elst, om de 
honderden ‘vroege vogels’ een 
droog ontbijt te garanderen.

Heel de voormiddag waren we 
getuige van een heldere hemel, met 
een aangename zon …

Niet getreurd, de ambiance, het 
lekkere eten, de cava, waren er 
zeker niet minder om.



Let in de vorige foto zeker op de 
twee dames, die rechtstreeks 
vanuit hun bed, in hun pyjama het 
ontbijt kwamen nuttigen ! Een idee, 
dat tot navolging aanbeveelt in 
2013 ?

• • •

26 AUGUSTUS

DORPSDAG
De weergoden hadden voor de 
editie van 2012 een doorslagje van 
het vorige jaar voorbereid. In de 
voormiddag kletsnat, net voor de 
wandeling een laatste bui, maar 
tijdens de wandeling veel te warm, 
om de trui of regenmantel te 
verdragen …

Elders in deze Elstenaar een 
uitgebreid verslag over de 
dorpsdag.

• • •

5 AUGUSTUS 2012

WIJNFEESTEN

Het beste wijnfeest ooit! Alvast in 
ons Brakel ! En niet alleen, omdat 
het het eerste was. De setting, de 
verschillende standen, de uitleg, 
zowel in de wijngaard als in de 

loods … alles was àf. Daarvan 
getuigde menig bezoeker. Ook de 

degustatie werd fel gesmaakt. Ik 
hoorde, dat de ene wijn beter 
geapprecieerd werd dan de andere 
… terwijl het voor een andere 
proever net andersom het geval 
was. Zo veel mensen, zo veel 
smaken, uiteraard !

• • •

1 SEPTEMBER 2012

‘SOIRÉE TROPICAL”

Slechts één week na de Boerenfuif 
en de 3de editie van de Elsterse 
dorpsdag was het dorpsplein  
opnieuw de op te zoeken locatie.

Een zwoele avond, toffe muziek, 
leuke gesprekken, veel 

ambiance en cocktails en andere 
dranken in overvloed zorgden 
ervoor dat dit alweer een geslaagde 
Elsterse manifestatie was ingericht 
door Jeugdhuis Rustica.    

In Elst weten ze wat fuiven is, en 
daarvan hebben vele Brakelaars, 
maar ook (vooral jonge) mensen uit 
de omringende gemeenten mee 
genoten !  

• • •

 21 SEPTEMBER 2012

SEPTEMBERKERMIS

Op vrijdag 21 september was er 
eerst de ‘kermiskaarting voor 
sausiccen’, georganiseerd door de 
Sint-Apollonia kaartersclub in Café 
‘t Geutelingske.

Zondag stond er bij Nadia en 
Christophe weer een heerlijke 
paëlla op het menu. Begeleid door 
live muziek. En enkelen durfden 



zelfs een danspasje te plaatsen... Is 
er een nieuwe traditie geboren?

Nadia en Christophe zorgden ook 
voor nog meer kermisattracties. En 
ik ken er een paar die dat heel leuk 
vonden...

• • •

 6-7 OKTOBER 2012

STARTWEEKEND KSA ELST

Wanneer je kind lid is geweest van 
een jeugdbeweging, ondervindt het 
daarvan later, in zijn volwassen 
leven vele voordelen. Getuige 
daarvan zijn vele BV’s, die er zich 
voor het eerst, voor een beperkt 
publiek, manifesteerden. De eerste 
toespraak, het eerst optreden, het 
leiding geven aan jongeren … het 
spreekt voor zich, dat het nuttige 
ervaringen zijn !

KSA-VKSJ Elst staat aan de start 
van zijn 40ste jaar. Dat werd dan 
ook ingezet met een weekend, vol 
uitnodigende, sprankelende 
activiteiten…

• • •

 30 OKTOBER 

2012

SCHOOL 

ELST ONTVANGT 

MOS VLAG

De leerlingen van het zesde 
leerjaar, van Het Groene Lilare te 
Elst, mochten samen met meester 
Nico de groene vlag afhalen in 
Brussel. De groene vlag is een ere-
teken voor scholen die al jaren 
goed aan MOS, milieuzorg op 
school, doen.

‘Ook kregen we een cadeautje. Een 
echte ‘kamishibai’ met vijf 
verhaaltjes over milieuzorg. Wij 
zijn dan ook best trots dat we deze 
vlag krijgen, want we doen 

inderdaad heel wat rond milieuzorg 
in onze school en we zullen dat ook 
zeker in de toekomst blijven doen!’

• • •

 3 NOVEMBER 2012

HALLOWEENTOCHT KSA ELST
Dat halloween meer en meer 
gevierd wordt in Brakel, is de 
vorige weken afdoende bewezen. 
Om in schoonheid te eindigen, 
organiseerde de KSA van Elst hun 
tweede, opeenvolgende 
griezeltocht. Verspreid over een 

afstand van vijf kilometer werden 
de wandelaars vaak opgeschrikt 
door prachtig akelig uitgedoste 
KSA-leden. 

fb - hc



ACHTER DE SCHERMEN

Dorpsontbijt

Ontbijtbuffet, ontbijt op bed, … het zijn maar enkele alternatieven om op een aangename manier, ‘s morgens de 
innerlijke mens te versterken. Maar iedereen weet dat diegene die er mag van genieten, kan rekenen op de 
inzet en voorbereiding van een aantal andere mensen. 

In hetzelfde rijtje hoort ook het dorpsontbijt thuis: het is plezierig te kunnen aanschuiven aan een prachtig en 
wel gevuld buffet, te kunnen ontbijten onder een opkomende zon, in het gezelschap van familie, vrienden, 
buren, dorpsgenoten of andere leuke mensen.

Ook hier geldt dezelfde regel: enkel dank zij de inzet en de voorbereiding van een aantal mensen kunnen we 
een dergelijk dorpsontbijt organiseren en laten slagen.

In eerste instantie buigt een groepje zich over de datum, affiches, kaarten, website, strooibiljetten ed. 
Vervolgens start een intense en nerveuze periode: hoeveel kaarten zijn er verkocht, hoeveel moeten we 
voorzien aan koeken, fruit ed, zal het regenen of zal het zonnetje schijnen, zouden we toch maar niet bij Eric 

trekken, wanneer moeten we wat bestellen, … 
Dank zij Anne en Carla is dit jaar alles op 
wieltjes verlopen.

Dan breekt de finale dag aan. De zaal moet in 
orde gebracht na het vorige festijn; de tafels 
en stoelen moeten worden opgesteld en de 
buffettafel met toebehoren moet worden 
geordend; hoe zullen we de mensen laten 
aanschuiven; wat eerst op tafel, alles krijgt 
zijn plaats. Uiteindelijk krijgen de honderden 
koeken en andere smakelijke ingrediënten 
hun plaats op het buffet. Vele handjes van 
Paul, Freddy, Guido, Eric, Carla en Peter 
maakten het werk licht.

Ondertussen zijn de lieftallige dames Anja, 
Ilse en An (jammer genoeg niet op de foto) 
begonnen met het persen van honderden 
sinaasappels (liefst 6 overvolle kisten). In de 
koude keuken van Feestzaal Ter Elst gingen 
tientallen stukken fruit voor de bijl in de hoop 
jullie wat fris aan te bieden.

Een even grote bedrijvigheid vond plaats in 



ACHTER DE SCHERMEN

de warme keuken. De drie masterchefs Luc, Guido en Eric slaagden 
er meer dan voortreffelijk in hun ingangsexamen eierbehandeling. 
Maar liefst 800 eieren werden er gebroken, geklutst, gebakken of 
gekookt en hapklaar op de buffettafel aangereikt.

Het buffet werd jullie geserveerd door enkele 
lieftallige dames (Lieve, Monique en Carla): een 
koekje? Of een sandwich? Een plakje kaas of mag 
het een schelletje hesp zijn? Graag een glaasje 
fruit? Toe neem maar eitje, ’t is goed voor de lijn.

Uiteindelijk komt het zwaarste werk aan bod. 
Want na een zware voormiddag moeten last but 

not least, de honderden borden, vorken, messen, 
lepels, glazen..  worden afgewassen en op hun plaats gelegd. Mede dank zij de sterke schouders, armen en 
handen van Stefaan, Felien en Anne werden de 
keuken en zaal terug proper aan Eric 
overgelaten.

PS: meerdere foto’s zijn te bewonderen op 
www.dorpsforum.be

pdl

http://www.dorpsforum.be
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Strijd om de Kiezer

Zoals overal te lande werd op 14 oktober laatstleden ook in Brakel gekozen voor een 
nieuwe gemeenteraad die de komende zes jaar de gemeente zal leiden.

Welgeteld 100 mannen en vrouwen waagden hun kans om door de inwoners van Brakel 
verkozen te worden tot zijn of haar vertegenwoordiger in de gemeenteraad.

Niet minder dan negen van die honderd zijn Elstenaars; zij hebben evenals de rest hun 
beste beentje voorgezet om in de gunsten te komen van de kiezer om op die manier een 
kans te maken de volgende legislatuur Brakel mee helpen 
te besturen.

Twee van de negen hebben dit zelfs met succes weten te bezegelen.  Hieronder 
vindt u het resultaat van onze moedige Elstenaars in alfabetische volgorde :

PARTIJ VOORKEURSSTEMMEN VERKOZEN

PETER BAUTERS

HUGO CONDERAERTS

LEEN DE LANGHE

DANIËLLE DE PRIJCK

SABINE HOECKMAN

HILDE PETRUS

LUC ROMEYNS

GUY VAN DEN BORRE

KATHY VAN LIERDE

CD&V 689 ja

CD&V 442 neen

CD&V 678 neen/OCMW-raadslid

SP-A 192 neen

Open VLD 1219 ja

CD&V 349 neen

SP-A 210 neen

SP-A 200 neen

SP-A 202 neen

De redactie houdt eraan elkeen proficiat te wensen met het door hen behaalde resultaat.
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ELST (VER)BOUWT

Even goed, voortaan dubbel zo groot !

Al 10 jaar wordt de Sint-Apollonia-apotheek, op het gelijknamige plein in Elst, 
uitgebaat door Inge Dierickx. Een opfrissing, gepaard aan een uitbreiding, drong 

zich intussen al langer op. We 
mochten er getuige van zijn, dat die 

grondige face lift prima gelukt is ….

‘In 1975 kreeg ik, op basis van het totale 
inwonersaantal van Michelbeke, Zegelsem en Elst 

de toelating, me als apotheker te vestigen in Elst,‘ zegt Lieve 
De Wolf, tot 2002 de voorgangster van Inge. ‘Het doet me 
plezier enkele Elsterse mensen terug te zien, net zoals de rit 
van Oudenaarde naar Elst, over binnenwegen, me altijd 
opnieuw doet genieten van de schoonheid van Elst.’

Het is duidelijk, en wordt dan ook door Inge benadrukt : ‘Het 
aanbod is veel groter en zichtbaarder. De aangename 
presentatie is hier natuurlijk niet vreemd aan. De indruk, 
dat alles op elkaar gepakt staat, is hiermee verleden tijd.’

Mét respect voor het dorpszicht

Nee, het dorpszicht is niet geklasseerd. Toch had de 
apotheek ook kunnen kiezen voor een grote vitrine, waarin 
verschillende producten tentoon gesteld kunnen worden. 
Vele leveranciers raadden Inge ook sterk aan, om dit te 
doen.

Toch werd er bewust voor gekozen, hier niet op in te gaan. 
Het zou ook weinig nut hebben. De goede naam van de 
apotheek brengt immers niet alleen de inwoners van de drie 
genoemde deelgemeentes tot bij Inge. Ook vanuit 
Nederbrakel en de omliggende gemeenten begeven velen 
zich, met hun voorschrift in de hand, naar de Elsterse 

apotheek.

hc

welkom in onze vernieuwde zaak
vanaf

maandag 5 november



EEN HART VOOR KATTEN

Mijn ‘madame’, Maureen De Brucker is een echte 
poezenliefhebster. Surf maar eens naar http://
felixenminou.wordpress.com/about/ om te lezen, hoeveel 
opleidingen en lezingen ze de afgelopen jaren heeft 
bijgewoond, over onze spinnende vrienden … Haar reputatie 
en goede naam verspreiden zich snel. Zo werd ze gevraagd, 
om zelf lessen over ‘de kat’ te geven in het avondonderwijs ! 

Onlangs opende, bij ons op Terwalle, een nieuw hotel. Eentje 
waar de miauwende viervoeters ontvangen worden in erg 
ruime verblijven, mét (zonne)terras. Noem het een 
poezenhotel, een kattenpension, … een plaats, waar de 
baasjes hun grote vrienden met een gerust gemoed achter 
laten, wanneer ze zelf met vakantie 
gaan.

De gasten, die komen van overal. 
Er waren er al enkele uit Brakel, 
en verder uit zowel Oost- als West-
Vlaanderen en zelfs al Vlaams-Brabant. 
Het kortste verblijf bestond uit slechts 
twee overnachtingen, het langste een 
week of drie. We hebben al diverse, 

verschillende rassen gehuisvest. Het is een plezier de 
poesjes, vaak na een aarzelend begin van een 
dag of twee, te zien los komen.

Het is jammer, dat we de gasten niet 
kunnen vragen, wat ze van hun verblijf 
dachten … hun baasjes, die zeggen alvast 
altijd weer, tevreden te zijn 

hc

http://felixenminou.wordpress.com

Maureen opent Kattenhotel op Terwalle

http://felixenminou.wordpress.com
http://felixenminou.wordpress.com


ELSTERSE GESCHIEDENIS

Zoals u elders in deze editie van ‘de Elstenaar’ kunt lezen stopte de dorpswandeling van 26 augustus ongeveer 
halfweg aan de idyllische Perlin(c)kmolen.  Een stukje geschiedenis omtrent deze oude watermolen leek de redactie 
dan ook gepast

Deze molen is gelegen op de Perlinckbeek ook Perlijnbeek, Parlinck- en Berlinkbeek genoemd.  
Deze beek ontspringt te Zegelsem.  Onder deze naam en vervolgens als Boekelbeek, 
Moldergembeek en Peerdestokbeek, vormt dit beekje voor een groot gedeelte de grens tussen 
Elst, Sint-Blasius-Boekel en Sint-Denijs-Boekel enerzijds en Zegelsem, Sint-Kornelis-
Horebeke en Sint-Maria-Horebeke anderzijds, om ten slotte te Nederzwalm uit te monden in de 
Zwalmbeek.

Het “Meuleke Perlink” staat op de meest westelijke punt van Elst, daar waar de beek de grens 
vormt tussen Elst en Zegelsem, op de wijk Pottenberg.  Deze watermolen behoort tot de oudste 
van het land.  In een “Descriptio Villarum” uit 868 van de abdij van Lobbes (Henegouwen) 
staat hij vermeld bij de bezittingen in de “Signulfi Villa” wat betekent in Zegelsem.  Er is 
betwisting over het feit of de molen in Elst of in Zegelsem stond. Sommigen beweren dat de 
beek herlegd werd in de loop der tijden en dat daardoor de molen nu op het grondgebied Elst 
ingeplant is.  Anderen houden staande dat de molen herbouwd werd aan de overkant van de 
beek.  In elk geval bezit Elst voor het ogenblik de oudste of toch één van de oudst bekende 
watermolens van het land.

In 1571 staat de molen bekend als oliemolen maar volgens penningkohieren onder Zegelsem.   
In 1817 was de molen eigendom van een zekere De Vos, dit blijkt uit het proces-verbaal van 
afpaling van de gemeente Elst dd. 30 mei 1817 : “Il y a aussi un moulin à eau dans la 
commune.  Il fait mouvoir deux couples de meules. Il est situé sur le ruisseau venant de 
Segelsem et allant à Boucle-St.-Blaise.  Il est occupé par le propriétaire Mr. De Vos.  
L’expert l’évalue au revenu brut de 250 florins. »

Van 1830 tot 1876 is deze molen eigendom van Emmanuel De Vos.  In 1876 wordt hij bij de 
verdeling eigendom van Karel Lodewijk De Vos.  Bij de verdeling van de nalatenschap van 
Karel Lodewijk in 1906 is het de dochter, gehuwd met Augustien Van Audenhove die eigenares 
wordt.  Bij het overlijden van deze laatste in 1949 worden de kinderen mede-eigenaars.  Zoon 
Marcel neemt later de molen over.  Voor het ogenblik is de molen eigendom van de familie 
Harth uit Merelbeke.  De molen blijft volledig gebruiksklaar maar is echter een 
buitenverblijf geworden in een ongeschonden stukje natuur.

Uit Triverius 1988, nr. 3 door F. V.d. Mergel

Perlinkmolen
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1 Germaine Lamarcq Vissegem

2 Yvonne De Temmerman Vissegem

3 Hilona Van der Donckt Gentsestraat

4 Georgette De Ruyver Ommegangstraat

5 Agnes Piens (café Fiel) St-Apolloniastraat

6 Marie-José De Bleecker Lepelstraat

7 Germaine De Temmerman Boekelstraat

8 Juffr Maria De Bleecker Smisstraat

9

10 Maria De Ridder Muizenveld

11

12 Rosine De Backer Smisstraat

13 Albertine Van De Mergel Vissegem

14 Angèle Hoebeke Bassegem

15 Maria De Temmerman (Tavie) Gentsestraat

16 Gerarda (Gust de gareelmaker) Gentsestraat

17 Maria Gentsestraat

18 Denise De Ridder Ommegangstraat

19 Madeleine Jacobs (bakkerij vdd) St-Apolloniastraat

20 Rachel Van De Velde Smisstraat

21 Maria Verbruggen Terwalle

22 Francine Loterman Keuzelweg

23 Godelieve De Temmerman Geutelingstraat

24

25 Madeleine Troncquo Heringstraat

26 Lisa Seghers Ommegangstraat

27 Julia Van Oorteghem Lepelstraat

28 zus van Jacqueline Blomveld

29 Marie Meerschaut Twaalfbunder

30 Sara Gezels

31 Ivonne De Braekeleir (bierhandel) Nieuwstraat

32 Julia Rasschaert Gentsestraat

33 Paula Van Assche Vissegem

34 Maria Kindt (beenhouwerij) Geutelingstraat

35 Madeleine De Koekelaere Geutelingstraat

36 Moeder Marieke De Lange Pottenberg

37 Martha De Clercq Renweg

38 Gaby Lenvain (winkel Troncquo) Lepelstraat

39 Alice Manssens (Kurzel) Boekelbaan

40 Zoë Van Wijmeersch Lepelstraat

41 Julia (echtgen A Van Cauwenberge) Vissegem

42 Julia Cruypelinck (Heidelberg) Ommegangstraat

43 Maria Van Welden (fietsenmaker) Ommegangstraat

44 Clara De Cubber Klein Kapittel

45 Bertha Romeyns Smisstraat

46 Clara Van Nedervelde St-Apolloniastraat

47 Palmyre Gosseye (bakkerij) Ommegangstraat

48 Irene Denys Ommegangstraat

49 Clara Rasschaert Gentsestraat

50 Marie De Lange (beenhouwerij) Geutelingstraat

51 Maria Joos Smisstraat

52

53 Gaby Van Wijmeersch (melkerij) Ommegangstraat

54 Eugenie Van De Vijver St-Apolloniastraat

55 Emma Van Wambeke Geutelingstraat

56 Katerine Joos Boekelstraat

57 Irma Haegeman

58 Maria De Rouck Smisstraat

59 Leona Hansens Pottenberg

60 Marthe Van Der Straeten (hof) Sieregem

61 Maria Foubert St-Apolloniastraat

62 Gaby Martens Boekelstraat

63 Zoë Boekelstraat

64 Celine Van Den Driessche Ommegangstraat

65 Martha (boerderij Mincke) Lepelstraat

66 Meerschout (moeder André De Cubber)Meerschout (moeder André De Cubber)

67 Gerarda Driegelinck St-Apolloniaplein

68 Camilla De Cubber Heringstraat

69 Elodie Liedts Boekelstraat

70 Maire-Thérèse Meerschaut

71 Margriet Van Wambeke Ommegangstraat

72 Eleonore Schiettecatte St-Apolloniaplein

73 Irma Foucqart Vissegem

74 Jeanine Lemagie Pottenberg

75 Lea Van Den Broeke Ommegangstraat

76 spreker

77 Zoé De Vos St-Apolloniaplein

78 Francis Van Den Daele Ommegangstraat

79 Therèse Lodens (moeder Backaert)

80 Guido Van Den Broeke Ommegangstraat

81 Mariette Van Der Linden Boekelstraat

82 Pastoor

83 Verda Van Den Broeke Gentsestraat

84 Alfons Van Der meulen Twaalfbunder

85 Lisa D'Haenens (boerderij) Gentsestraat

86 Emma (tante madame Pitou) St-Apolloniastraat

87 Mathilde De Vrieze Twaalfbunder

88 Marie De Temmerman Oudenaardsestraat

89

90 Verda Depré (zus burgemeester Depré)Smisstraat

91 Irma Van De Mergel Smisstraat

92

93 Cyrilla Dutranoix Blomveld

94

95 Marie-Paule Van Den Dooren St-Apolloniastraat

96 Marie-Thérèse Joos St-Apolloniastraat

97

98

99

100 Nelly Troncquo Lepelstraat

101

102

103 Anais Dutranoix Blomveld

104

JUBELDAG BOERINNENGILDE ELST

Wie de ontbrekende namen kan aanvullen, mag dit meedelen aan één van de redactieleden of op info@deelstenaar.be
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100 JAAR GELEDEN

Wereld

België

Elst

Op 15 augustus 1912 schrijft de Waalse socialistische voorman Jules Destrée in Revue de Belgique een 
ophefmakende brief aan koning Albert I, waarin hij meldt "...Sire, Vous régnez sur deux peuples. Il y a en 
Belgique des Wallons et des Flamands; il n'y a pas de Belges ...". Dit is een communautair incident van 
historische waarde.

Op 1 oktober 1912 wordt Jozef Cosyns, geboren te Nederbrakel op 5 mei 1889, aangesteld als 
hulponderwijzer.  Hij werd schoolhoofd vanaf 1 maart 1957 en bleef in dienst tot 1 september 1959, dag 
waarop hij na 50 jaar onderwijs van een welverdiende rust kon genieten.  Voor hij in Elst belandde had 
hij elders een paar jaar voor de klas gestaan.

Men leefde veel korter dan nu.  De gemiddelde levensverwachting in de VS was 51,5 in 1912 (nu 78,3).
De auto begon de manier waarop mensen leven te veranderen. Ford Model T werd in massa 
geproduceerd in de VS. De eerste elektrische zelf-starter voor auto’s werd geïntroduceerd, zo dat je niet 
meer uit de auto moest om te beginnen draaien aan een zware slinger die de motor op gang trok.

fb
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 Op 13 september laatstleden 
overleed onze dorpsgenoot Pat De 
Vylder op 79-jarige leeftijd.  De 
redactie vond het gepast om als 
laatste eerbetoon aan deze 
verdienstelijke inwoner van Elst een 
klein artikel te wijden.

Pat werd geboren te Gentbrugge in 
1933 en was van kindsbeen geboeid 
door tekenen en schilderen.  Een 
leraar aan de middelbare school 
ontdekt zijn artistiek talent, en 
overtuigt diens ouders hem les te 
laten volgen aan de Sint-Lucasschool 
in Gent.  Daar doorliep hij in de jaren 
1950-1956 de opleiding 
monumentale kunsten.

Ook in zijn verdere leven nam de 
kunst een centrale plaats in.  Hij gaf 
van 1960 tot 1977 les aan het Sint-
Lucaspaviljoen in Antwerpen en was 
in de jaren 1965-1972 leraar 
schilderen aan de tekenacademie 
van Brasschaat.  Van 1976 tot zijn 
pensionering in 1996 doceerde hij 
hoogdruk in de afdeling grafiek van 
de Koninklijke academie voor schone 
kunsten in Gent.

Individuele tentoonstellingen van 
Pat vonden plaats in Ekeren (1966), 
Lichtaart (1968) en in Antwerpen 
(1971 en 1972).  Nadien was het een 
tijdlang stil rond de kunstenaar.  In 
1981 streek Pat De Vylder neer in 
onze gemeente Elst en woonde er tot 

zijn overlijden in het huis achter de 
dorpszaal. 

Alsof deze verhuizing naar onze 
plattelandsgemeente hem nieuwe 
energie verschafte nam hij aan het 

Elst verliest een Kunstenaar
Pat De Vylder (1933-2012)



einde van de jaren tachtig terug de 
draad op van het exposeren.  In 
1987 en 1988 stelde hij zijn werken 
ten toon in zijn woning in Elst en in 
1989 volgde een tentoonstelling in 
de Hallen van Ieper.  In 1993 was 
zijn werk, samen met dat van zijn 
zoon Dries, te bezichtigen in 
Evergem.  Later volgden nog 
individuele tentoonstellingen in 
Zottegem, Elst en Sint-Baafs-Vyve.

Pat bracht in zijn artistieke loopbaan 
een omvangrijk oeuvre tot stand.  
Een belangrijk deel daarvan kun je 
rangschikken onder de noemer 
‘religieus geïnspireerd humanisme'.  
De kunstenaar, die bijna veertig jaar 
geëngageerd leerkracht was in het 
kunstonderwijs, ontpopte zich als 
een getalenteerd schilder en een 
graficus in hart en nieren.

In 2006 maakte De Vylder ter 
gelegenheid van de 15de Religieuze 
kunsthappening Alnetum te Elst een 
opmerkelijke cyclus rond het thema 
van de Zeven werken van 
barmhartigheid.  Die schilderijen 
zijn trouwens nog steeds te 
bewonderen in onze parochiekerk. 

Speciaal voor de Sint-Martinuskerk 
te Avelgem schilderde Pat in 2008 
een nieuwe kruisweg.  Op een uiterst 
creatieve en zijn gekende 
eigenzinnige manier beeldde de 
kunstenaar het passieverhaal uit 
onder de noemer : ‘Alleen de essentie 
blijft behouden’.

De redactie van ‘de Elstenaar’ wenst 
hierbij de familie van Pat De Vylder te 
condoleren met het grote verlies.

fb
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De Toneelvereniging Elsuth is er klaar voor!!!

De start is gegeven. De acteurs bereiden zich voor. Drie maanden zal het in beslag nemen.
Tweemaal  per week komen acteurs en regisseur samen. 
Wat klinkt dat officieel. 
Anders gezegd: Freddy Blondelle, Peter De Langhe, Luc D’Hondt, Vicky Hutse en Lieve De Meyer gingen eind 
augustus samen aan de slag om 

‘DE GENODIGDE’ (een vertaling door Frank Aendenboom) 
van de Franse vaudeville ‘L’invité’ van David Pharao.

te brengen op 30 november, 1, 7, 8, en 9 december in de Dorpszaal, 
Elst. (zie affiche achteraan ‘de Elstenaar’.)

Zij worden bijgestaan door Anne Fouquet, Ludwig Rijk, Stijn D’Hondt, 
Ann De Lange, Monique De Koekelaere, Rosemie De Langhe…en 
anderen.

Elsuth wil de microbe toneelspelen verspreiden. 
Iedereen die zich geroepen voelt om volgend jaar mee te spelen, vragen wij je kenbaar te maken. 
Enige ervaring op de planken is meegenomen.
Maar wil je echt voor de eerste keer een poging wagen, dan bekijken wij hoe je die eerste ervaring kan 
opdoen. 
Naargelang het aantal geïnteresseerden kunnen wij dan voor de volgende producties op zoek gaan naar 
geschikte stukken. Hopelijk kan Elsuth nog vele jaren voor jong en oud in Elst mooie producties brengen.
Ben jij geïnteresseerd om technische bijstand te verlenen, eveneens welkom!

Laat je besmetten!!! ’t Is geen ziekte, wel een passie.
Voor elke productie gaan er wel drie maanden intense repetities aan vooraf.
(september, oktober, november)
Tweemaal per week wordt er gerepeteerd in de dorpszaal in Elst.  (20.00u- 22.00u/22.30u) De dagen 
worden in samenspraak met de spelers vastgelegd. 

Geïnteresseerd?
Stuur je gegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres ) door naar info@elsuth.be  of tel. : 0479 20 96 28!
We kijken er alvast naar uit.

fb (met dank aan Lieve De Meyer)

Toneelspelen...een microbe!

VERENIGINGEN ELST
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Dirk, een lager kaderlid bij een 
inpakbedrijf, is reeds drie jaar 
werkloos. Eindelijk krijgt hij een 
fantastische job in Indonesië  
aangeboden.  Om op goede voet te 
staan met de competentiemanager 
van het bedrijf ,  nodigt Dirk hem 
thuis uit voor een etentje . Hoe 
stom kan een mens zijn!

Zijn echtgenote Nicole is nu niet 
meteen een keukenprinses. 

Als bij wonder komt de buurman 
Alex  in hun leven die hen 
‘oprecht’ wil helpen. Alex, 

communicatiegoeroe, stelt echter 
een aantal voorwaarden met 
betrekking tot hun gewoonten en 
de inrichting van hun 
appartement. Na  wat trammelant, 
wat strubbelingen en 
misverstanden,  komt de 
competentiemanager , Mr. Van 
Paasbrugge, opdagen…

De Fransman David Pharao begon 
als acteur. Daarna ontpopte hij 
zich als regisseur, om ten slotte 
zelf stukken te schrijven. Hij 

opteert voor de komedie. Een zeer 
moeilijk genre. De mensen aan het 
lachen  krijgen is geen sinecure. 

In dit stuk beoogt hij niet dat 
mensen lachen, dan wel dat 
mensen “lachen om”:  lachen om 
het stuntelig gedrag  van mensen 
en de manipuleerbaarheid van 
mensen.

Pharao steekt de draak met de 
technieken die heden te dage 
worden gebruikt bij aanwerving 
van personeel.

 Pharao biedt ons een komedie met 
hilarische momenten, maar bij 
wijlen is hij  hard en wreed.  

Wordt Dirk aangenomen of niet? 
Trapt hij in de val?

Elsuth brengt deze komedie in 
vertaling van Frank Aendenboom.

   

Dirk: Luc D’Hondt

Alex: Peter De Langhe

Nicole: Vicky Hutse

Van Paasbrugge: Freddy Blondelle

Regie: Lieve De Meyer

De Genodigde
Dit jaar brengt Elsuth een prachtige komedie....

ELSTERSE MOPKES

Een man wandelt de apotheek binnen, en 
vraagt er wat arsenicum .
De apothekeres vraagt: " Meneer, 
waarvoor hebt u dat nodig ?" 
" Om mijn vrouw te vermoorden " was 
het antwoord.
" Daarvoor mag ik u dat niet verkopen " 
zegt de apothekeres.
De man haalt uit zijn aktentas een foto 
van zijn echtgenote, terwijl die volop aan 
het vrijen was met de man van de 
apothekeres.
Deze bekijkt de foto zei :
" Oh...ik wist niet dat u een voorschrift 
had !!"

*****

Een federaal agent stopt aan een 
boerderij in Elst en spreekt de oude boer 
aan:" Ik moet je boerderij inspecteren op 
illegale wapens." De boer zegt:" In orde, 
maar ga niet in die wei daar."
De agent ontploft bijna en roept:" 
Mijnheer, ik handel onder de autoriteit 
van procureur Rubens." Hij gaat in zijn 
achterzak en toont fier zijn badge aan de 
boer. "Zie je dit? Ik ga waar ik wil, ik sta 
waar ik wil, op elk veld. Zonder uitleg!! Is 
dat duidelijk?" De oude boer knikt 
beleefd en gaat terug aan zijn werk.

Enkele minuten later hoort hij luid 

schreeuwen en ziet de agent rennen voor 
zijn leven met een grote stier achter zich 
aan die bij iedere stap dichter komt. De 
agent ziet er uit of zijn einde nabij is.

De oude boer rent naar de omheining en 
roept uit alle macht:" Uw badge, uw 
badge! Laat hem je badge zien, slimmerik."
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