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Nieuwe dorpskrant
Nieuwe website
Welkom bij deze vernieuwe editie van de
Elstenaar!
Een (beknopte) Elstenaar die vooral in het
teken staat van de 2e dorpsdag die op 28
augustus zal plaatsvinden op en rond het
dorpsplein van Elst.
De Redactie wil jullie allemaal van harte
oproepen om aanwezig te zijn en te komen
genieten van de sfeer die Elst zo anders
(en beter) maakt!
U mag dit jaar zeker nog een uitgebreidere
Elstenaar verwachten met een overzicht
van de belangrijkste activiteiten van het
jaar en een blik op 2012.

NIEUWE WEBSITE
Ook de website van Elst
(www.deelstenaar.be of
www.dorpsforum.be) werd in een volledig
nieuw kleedje gestoken. Een van de
belangrijkste functies van deze website is
de centrale agenda die alle activiteiten
van de verenigingen van Elst weergeeft.
Wij roepen u dan ook op om ons alle
informatie over toekomstige activiteiten
of een kort verslagje van afgelopen
activiteiten te bezorgen op
info@deelstenaar.be.

Dorpsontbijt groot succes!
Op zondag 12 juni vond op het dorpsplein van Elst het eerste
dorpsontbijt in open lucht plaats.
Al verschillende dagen was het bar slecht weer geweest, maar op 12
juni was het zowaar de mooiste voormiddag van de hele week. De
weergoden waren de initiatiefnemers prima gezind!
En daarmee werd het eerste ontbijt voor de Elstenaren, wat het
beloofde te worden: een erg gezellige, en lekkere bedoening. Volgend
jaar gewoon een tweede editie !

Nog een prettige zomer!

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 28 AUGUSTUS Kijk snel
op de binnenpagina’s van deze Elstenaar en
ontdek waarom u 28 augustus alvast in uw
agenda moet markeren. Spektakel en
ambiance verzekerd!

PROGRAMMA

Dorpsdag van Elst
Elst komt opnieuw massaal buiten!

Wanneer: Zondag 28 augustus
Hoe laat: Vanaf 14u
Waar:

Sint-Apolloniaplein - Elst

Voor wie: Elstenaars, hun vrienden
en familie

Speelparcours voor
kinderen
Vrij podium
Volksdans
Fotowedstrijd en tentoonstelling
Toneelvoorstelling door
Elsuth (vanaf 15u Rustica)

NA DE SUPER GESLAAGDE DORPSDAG IN 2009, WORDT OP 28
AUGUSTUS 2011 EEN TWEEDE DORPSDAG GEHOUDEN !!!

The battle of the DJ’s
verschillende gelegenheidsdj’s uit het
dorp nemen het tegen elkaar op

Voor de kids is er een leuk en spannend speelparcours: verrassingen
en actie gegarandeerd!

AMBIANCE
VERZEKERD!

Op het podium, dat op het dorpsplein komt te staan, kan iedereen het
beste van zichzelf geven in het ‘vrij podium’. Laat dus alle
podiumvrees varen en deel een passie met het publiek. We zijn nog op
zoek naar deelnemers. Bel dus gauw een paar vrienden op en
bereid een toffe act voor!!

Oproep
DEELNEMERS GEZ
O

Aansluitend roepen we zoveel mogelijk mensen op om te

CHT!!!

VRIJ PODIUM
Je bent een beetje cr
eatief...??
Je hebt een leuk ide
e...?

participeren aan de volksdans. De eerste repetitie vindt
plaats op dinsdag 9 augustus. Geef ons een seintje op
055/428000 of op 0494/502612.
Doorlopend is er in de dorpszaal de fototentoonstelling van
de laureaten van de fotowedstrijd (meer info op de volgende
pagina) en in de loop van de namiddag wordt ook de winnaar
van de wedstrijd verkozen.
Vanaf 15 u wordt in de Rustica een hilarische

Een dans, een sket
ch, een lied of
gewoon een goede
mop?

toneelvoorstelling gegeven door onze Elsterse
toneelvereniging ELSUTH.

DEEL HET MET IED
EREE

Op het dorpsplein zullen intussen een

contacteer ons op
0485/715224

N !!!

reeks DJ’s voor muziek draaien voor
alle leeftijden. Ambiance verzekerd tot
diep in de avond!
Wij hopen op jullie massale
aanwezigheid en deelname aan de
verschillende evenementen!!

Fotowedstrijd Doe mee en win

FOTOWEDSTRIJD - DOE MEE EN WIN
Het onderwerp van de fotowedstrijd is
het dorpsleven en omgeving van Elst.
Er zijn 3 rubrieken: Dorpsleven,
landschappen, fauna en flora.

Ons dorp is niet enkel een ‘Dorp met
toekomst’ maar heeft ook (gelukkig
maar) nog steeds een boeiend
dorpsleven en heel wat mooie
plekjes. Gedurende elk seizoen kan
je in en rond Elst steeds op wandel
met je fotoapparaat in de aanslag.
De discipline van de fotografie is een
uitstekend medium om dit
dorpsleven en prachtige omgeving
van ons dorp vast te leggen.

landschappen

Daarom heeft het Dorpsforum een
fotowedstrijd opgezet waar een
reeks van geselecteerde foto's in het
mooie kader van de
bovenverdieping van onze
dorpszaal zal tentoongesteld
worden op zondag 28 augustus
(dorpsdag editie 2011). Dit geeft de
gelegenheid om aan de fotografen
onder jullie hun kunnen te tonen.
Anderzijds biedt het ook de kans om
het dorpsleven en de omgeving
(landschappen, fauna en flora) van
Elst aan een ruimer publiek voor te
stellen.

dorpsleven

fauna en

flora

WEDSTRIJDREGLEMENT
Het onderwerp is het dorpsleven en omgeving van Elst.
Er zijn 3 rubrieken: Dorpsleven, landschappen, fauna en flora.
Per rubriek worden 10 foto's genomineerd die deelnemen aan de voormelde fototentoonstelling (foto’s worden
tentoongesteld + geprojecteerd op groot scherm).
De jury zal tijdens de dorpsdag per rubriek een laureaat aanduiden. Er is tevens een publieksprijs voorzien !
Elke deelnemer mag maximum 3 foto's inzenden. De foto's mogen in kleur of zwart wit zijn. Ze moeten digitaal
opgestuurd worden naar het e-mailadres info@deelstenaar.be vóór 16 augustus 2011.
Te vermelden : naam, leeftijd, rubriek en titel van de foto ! !
Voor de 30 genomineerde foto's verwachten we nadien een A4 fotopapier versie. De
deelnemers van de genomineerde foto's zullen hiervan te gepasten tijde op de hoogte
gebracht worden.
De 4 winnende foto’s worden gepubliceerd op de dorpssite (voortaan www.deelstenaar.be )
in de volgende editie van “De Elstenaar” en krijgen ingekaderd een blijvende plaats in de
dorpszaal !

Elstenaar in de kijker...
Senne Van Den Berghe, ZWERFVUILBEKAMPER
wielertoeristen door de Boekelstraat
rijden."
"Een voorbeeld voor alle
schoollopende kinderen", noemt onze
burgemeester Senne. In een brief
aan Senne noemt hij hem dan ook
terecht een prima
zwerfvuilbekamper.

door Hugo Conderaerts

DOE NET ZOALS SENNE

uit ‘Het Nieuwblad’ - online editie
•••

"Op een dag zag Senne, vanuit de
auto, vuil liggen in onze straat. Stop
eens, mama en papa, ik ga dat
oprapen", getuigen Sennes ouders.
Dat opruimen blijft Senne intussen
doen, omdat hij het niet kan zien
liggen ... Wanneer gaan
automobilisten hun vuil gewoon mee
naar huis nemen, in plaats van het
uit hun venster te gooien ? Wanneer
gaan wielertoeristen hun leeggoed
niet langer achteloos weggooien ? We
vragen het ons, samen met Senne
af !
Gevraagd naar zijn motivatie,
antwoordt Senne : "De natuur moet
blijven leven !"
Dit ene zinnetje vat de
verantwoordelijkheid samen van
hen, die telkens weer achteloos hun
afval weggooien, uit hun auto, of van
hun fiets. Het is schadelijk voor het
leefmilieu, waarin Senne en
duizenden andere Brakelse kinderen
willen opgroeien.

Ligt er ook in uw straat regelmatig
zwerfvuil in de kant, in de berm ? Is
het ook bij u, bij uw dochter of zoon
een doorn in het oog ?

Doe zoals Senne, die zijn
handschoenen en laarzen aantrekt,
en alles in een vuilzak verzamelt !

Deze vuilzakken mogen daarna
bij de gemeente worden binnen
gebracht, die voor de verdere
verwerking instaat. Uw
afvalfactuur wordt dus niet
groter.

GEEF DEZE BOODSCHAP
DOOR AAN UW BUREN,
FAMILIE, VRIENDEN,
SCHOOLBESTUUR, ....
DOEN !

Top 10 zwerfvuil

1. 	


Sigarettenpeuken

2. 	


Snoeppapiertjes

3. 	


Plastiek verpakking

4. 	


Bierflessen en -blikjes

5. 	


Drankverpakking

6. 	


Plastic zakken

7. 	


Etensresten

8. 	


Krant en tijdschriften

9. 	


Kledij en schoenen

10. 	


Auto-onderdelen

VAN DE REDACTIE
Hebt u iets interessa
nts te melden
over Elst, Elstenaars
of
activiteiten van Elster
se
verenigingen? Aarze
l dan niet om
dit te melden aan de
redactie.
Wij zorgen voor de pu
blicatie op de
website en/of de Elsten
aar!
Mail ons op info@deels
tenaar.be of
bel op 0479 20 96 28
.

"Vooral in het voorjaar is het niet te
doen, wanneer grote groepen

betaal hem € 400 per week plus vrije kost
en inwoon. Dan is er de kokkin. Zij werkt
hier 18 maanden en verdient € 300 per
week plus vrije kost en inwoon.”

ELSTERS MOPKE
Een Elsterse boer wordt bezocht door de
Economische Inspectie. Hij wordt
gecontroleerd omdat hij zijn werknemers
niet correct zou betalen.
“Ik zou graag de lijst zien van jouw
werknemers en hun lonen”, zegt de
controleur.
“Wel“, zegt de boer, “er is mijn
meesterknecht die nu drie jaar hier werkt. Ik

“Dan is er nog ene die wat simpel is. Die
werkt ongeveer 18 uur per dag en doet 90
% van het werk op de boerderij. Hij verdient
€ 10 per week, betaalt zijn eigen kost en
inwoon en ik koop hem iedere
zaterdagavond een fles whiskey. Af en toe
slaapt hij bij mijn vrouw.”

“Dat is de kerel waar ik mee wil praten,
diene simpele” zegt de controleur. “Hij staat
hier voor je”, zegt de boer, “want dat ben ik”.
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