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Agenda 
zomer 2014

Vrijdag 25 april     DorpsQUIZ 

Zondag 11 mei       DorpsONTBIJT 

 1 - 10 aug               Kamp KSA 

Zondag 3 aug         Wijnfeesten 

Zondag 24 aug       DorpsDAG 

Zaterdag  6 sep      Soirée Tropical

Hallo Elstenaars !
Vorig jaar rond deze tijd sneeuwde het 
nog, maar vandaag zitten we om 22 u ‘s 
avonds nog buiten op ons terras. Vreemde 
bokkensprongen maken onze seizoenen!! 

Hier hoor je niemand klagen, maar elders 
in de wereld zijn de gevolgen van de 
klimaatopwarming een stuk erger. 

Maar goed, we gaan ervan uit dat iedereen 
al een beetje bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden en het is niet aan 
dit krantje om te gaan moralizeren... 

 Wij hopen natuurlijk dat we weer zo’n 
fantastische zomer hebben zoals vorig 
jaar. Maar wat is zo’n zomer waard als je 
die niet kan delen met je vrienden en 
dorpsgenoten... 

Daarom organiseren we weer een hele 
reeks activiteiten, waarvan er natuurlijk 
elk jaar een aantal terugkomen.  

Na onze ‘winter’slaap trekken we de 
activiteiten op gang met alweer een 
spannende dorpsquiz. 

Maar blokkeer vooral 11 mei, 3 augustus 
en 24 augustus in jullie agenda, want dan 
gaan we weer flink plezier maken. 

Laat de zomer maar komen, we zijn er 
klaar voor. 

De redactie

Wie rijdt er ‘s ochtends regelmatig richting Kortrijk? Katrijn De Steur moet 
vaak op woensdagen en vrijdagen die kant uit. 

Interesse om met Katrijn af te spreken. Bel haar op 0485/94.88.93 of mail haar 
op trijndesteur@hotmail.com. 

Alle andere carpool ideeën zijn welkom op info@deelstenaar.be! 

Oproep aan alle Elstenaars! 
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!
En weer deden zij het!!! Talent in Elst!!! 

Wat een zalig gevoel. 

Elst met haar prachtige dorpszaal maakt alles mogelijk. Zelfs goed theater 
kan er gebracht worden. Goed theater gebracht door de plaatselijke acteurs 
en actrices. Talent uit Elst! 

Het stuk ‘getict’ leende zich uitzonderlijk goed. Dit zowel voor het potentieel 
aan acteurs en actrices als aan de mogelijkheden die de speelruimte  biedt. 

En weerom wist Georges Herregods de inhoud van het stuk in beeld te brengen 
voor een prachtige affiche. De uitnodiging is op zich reeds een juweeltje. Hoe 
anders zou Elsuth durven dan er nog een juweeltje aan toe te voegen. 

En er kwam nieuw talent aansluiten.  We verwelkomden Wendy De 
Meulemeester. En dit was zeer succesvol. Met de steun van Freddy, Luc, Vicky, 
Rosemie, Inge en Peter bracht zij haar eerste ervaring op de planken er zeer goed van af. En Inge kwam terug. 
Na een paar jaar van ‘rust’ kwam zij in volle kracht terug aansluiten bij de acteursgroep.  

!
En weer doen zij het! Lentekriebels! 

Je gelooft het of niet: maar nu reeds zijn verschillende Elstenaars bezig te lezen…te lezen…te lezen. 

Hoe verloopt een zoektocht naar een nieuw stuk. 

Wel, een zestal lezers zetten zich hiervoor in. Stukken worden aangevraagd bij de theaterbibliotheek van 
Open doek. Daar kunnen deze stukken een tijdje worden ontleend. Zoveel mogelijk leden van het leescomité 
nemen de stukken door. Is er eentje dat kans maakt in Elst op het podium te worden uitgezet, dan wordt dit 
opnieuw en opnieuw bekeken. 

Er wordt gezocht naar een goed stuk dat door onze acteurs kan worden gebracht en dit op een klein podium. 
Het stuk moet ergens over gaan! De acteurs moeten met de tekst aan de slag kunnen gaan, vol overgave en 
passie. 

Elsuth  wil eind 2014 terug uitpakken met een goed theaterstuk. De acteursgroep wordt mogelijks weerom 
eens uitgebreid. Misschien ook iets voor jou? 

!
En waarom en hoe…doen zij dit? 

Soms wordt gezegd:  

Het is een beetje gekkenwerk.  

Het is tekst uit het hoofd leren.  

EEN HART VOOR TONEEL

Lentekriebels bij Elsuth



Het is minstens 25 avonden ter beschikking staan van Elsuth.  

Het is proberen en proberen. Het is repeteren en repeteren. Het is concentratie ten top. Het is confrontatie 
met eigen mogelijkheden, maar ook met  eigen tekortkomingen.  

Het is in spanning het podium betreden voor een volle zaal. 

!
Hoe ons daarop voorbereiden? 

Wel, eerst wordt de tekst samen grondig doorgenomen. De rollen worden verdeeld. De sfeer van het stuk 
wordt besproken. Een eerste scène wordt gespeeld. Daarin wordt meteen reeds een eerste aanzet tot 
sfeerzetting uitgeprobeerd. Scène na scène krijgen we het stuk stilaan onder de knie. Scènes en tekst kunnen  
nog om aanpassingen vragen.  

Het veld van acteren wordt omgeploegd.  

De persoonlijke verbeelding wordt aangesproken. 

Er wordt gezocht  naar het karakter van het personage. 

Er wordt gewerkt aan de inleving en het tot expressie brengen van het personage. 

Niets is wat je zomaar uit je mouw schudt. Maar de acteurs staan niet alleen voor die opgave. Samen met de 
andere spelers wordt een scène uitgebouwd. 

De hulp van de regisseur bestaat er vooral in te waken over de herkenbaarheid van de rollen voor het publiek. 

Er wordt gelachen, maar ook gemord en gefoeterd.  

Krijgen ze dit wel klaar? Krijgen ze de tekst ingeprent?Krijgen ze de rol in het  lijf? Krijgen ze de interacties 
in snelheid. Krijgen ze het decor voor het stuk uitgezet op de kleine podiumruimte?  

Maar met het einde van de repetities komt de spanning, komen de podiumkriebels. Dat weten de acteurs en 
toch…? Dit weten de acteurs, dit weet ook de regisseur. Spanning werkt…spanning drijft talent ten top…
spanning brengt acteurs dichter bij elkaar…elkaars hulp is nodig…elkaars steun is nodig…  

En dan… zijn zij  er weer eens klaar voor. Tot zeer binnenkort. Je hoort en ziet het wel! 

!
Mocht je geïnteresseerd zijn in Elsuth? Mocht het ook bij jou kriebelen? 

Spreek een van ons aan, of schrijf naar  freddy.blondelle@telenet.be 

Ook hulp voor decorbouw, influisteren, geluid…en zoveel meer is welkom. 

Niet alleen acteren is belangrijk . Zij kunnen het maar, mits een goede logistieke steun. 

!
Lieve De Meyer 

!

EEN HART VOOR TONEEL

Toneel van eigen bodem!

mailto:freddy.blondelle@telenet.be
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‘Het kan niet ieder jaar feest zijn’, moeten de weergoden gedacht hebben in 2012. Moeder natuur had er voor 

gezorgd dat de druivenoogst desastreus was. Bijna geen goede druiven, dus bijna geen wijnproductie, en bijgevolg 

niets om te het publiek te laten proeven. 

Ondanks het natte voorjaar, is de oogst in 

2013 wel gelukt. De wijn is nu aan het 

rijpen en zal tegen augustus proef klaar 

zijn. ‘Des te meer een reden om opnieuw 

een (tweede) wijnfeest te organiseren’, 

denkt wijnbouwer Eric De Koekelaere. 

Hoewel de inhoud nog niet volledig is 

gekend, de datum is alvast vast gelegd; het 

wordt zondag 3 augustus. 

Waaraan kunnen we ons verwachten? 

Er zal worden voortgeborduurd op min of 

meer eenzelfde stramien als het vorige 

feest. 

De wijngaard zal te bezichtigen zijn. De druiven zullen al volwaardige trossen hebben gevormd en zijn klaar om af 

te rijpen en de nodige suikers te vormen. Ter plaatse zullen gidsen u voorzien van de nodige en deskundige uitleg 

over je vragen omtrent druivenrassen, snoeimethodes, gebruikte materialen etc. 

Tevens zal ook het wijnhuis te bezichtigen zijn. Hier staan alle machines en rijpingstanks, met bijzondere aandacht 

voor de pas geïnstalleerde schuimwijnlijn. Via een video zal U het hele productieproces getoond worden. 

Natuurlijk kan proeven niet ontbreken: een begeleide proeverij van de nieuwe wijnen (inclusief van de 

deelnemende wijnboeren) wordt georganiseerd en in de feesttent kan je geen bier krijgen (??!!), maar kan je volop 

genieten van een glaasje wit of rood. 

Animatie zal er zijn voor oud en jong: een feesttent, 

muziek, een dansvloer, springkasteel en iets 

speciaals voor de kinderen.  

Tot slot wenst Eric het culinaire ook te koppelen aan 

cultuur. Wat het zal worden wil hij nog niet 

verklappen. Een reden te meer om op zondag 3 

augustus eens af te zakken naar Domein Dorrebeek 

te Michelbeke. U bent alvast uitgenodigd en ten 

zeerste welkom. 

TWEEDE WIJNFEESTEN DOMEIN DORREBEEK (MICHELBEKE) 
OP ZONDAG 03-08-2014 

ACTIVITEITEN ELST



G ELST ANDERS BEKEKEN

Elstenaars kunnen er moeilijk naastkijken. Onze kerk staat nu al enkele maanden in de steigers voor een 
grondige renovatie. !
Ondergetekende -die letterlijk onder de kerktoren 
woont- volgt de evolutie met de dag en is benieuwd naar 
het finale resultaat. De aannemer houdt er alleszins de 
spanning in, want bijna de hele toren is ingepakt in een 
zeildoek. !
Firma 

!
De werken worden uitgevoerd door de firma 
Vandendorpe. De “Algemene Bouwonderneming NV 
Vandendorpe Arthur” – opgericht in de beginjaren 60 – 
heeft zich in de loop der jaren opgewerkt tot een 
belangrijke referentie in de restauratie – en 
r e n o v a t i e s e c t o r. B i j e l ke o p d r a c h t w o r d e n 
vakmanschap en eerbied voor de ambachtelijke 
werkmethoden gecombineerd met de modernste 
technieken. 
Het Brugse bouwbedrijf is door zijn vele complexe en 
vaak delicate restauratieprojecten in en buiten Brugge 
als het ware zelf deel gaan uitmaken van het rijke 
cultuur-economische erfgoed. !
Werken !

De kerktoren, inclusief het dak, worden zeer grondig 
gerenoveerd. De witsteen wordt met een speciale stoommachine 
volledig gereinigd, zonder deze effectief te beschadigen. 
Daarnaast worden alle voegen uitgekapt en uitgeslepen, waarna 
deze allemaal opnieuw worden opgevuld.  !
Tenslotte wordt het dak van de toren helemaal vernieuwd. Uit een 
gesprek met de verantwoordelijke van de werf blijkt dat de toren 
er veel slechter aan toe was dan initieel ingeschat. !
Dit leidt er toe dat het hele torendak moet vervangen worden, met 
uitzondering van de dragende constructie. !
Het kan zijn dat hierdoor de werken allemaal wat langer gaan 
duren. Maar we verwachten toch ergens in de loop van de (late?) 
zomer een prachtig gerenoveerde kerk! !

Elsterse Sint-Apolloniakerk in de steigers



Wie geen hoogtevrees heeft en Elst vanuit de hoogte eens wil bekijken heeft momenteel geen vleugels 
nodig maar kan, mits een beetje klauterwerk en uiteraard de toelating van de aannemer, een kijkje 
nemen vanop de kerktoren die in de steigers staat.

Elst vanop 33 meter hoogte

De jaarlijkse uitstap van gezinsbond in de rand (Elst - Michelbeke - Zegelsem) was dit jaar naar een 
zonovergoten Kortrijk. Gids Bart gidste deskundig onze groep mensen langs de mooiste plekjes van 
Kortrijk.  

De rondgang startte aan het belfort. Vervolgens ging het richting St.-Maartenskerk en O-l-Vrouwekerk 
met het prachtige beeld van de H. Catherine.  

Als apotheose was er een rondgang in het prachtige begijnhof. Tussendoor werd eveneens het culinaire 
aspect niet vergeten. Kortrijk heeft meer te bieden 
dan wat men denkt. De zaken waar men halt hield in 
Kortrijk waren: Dell'Anno - tapas lounge wijnbar, De 
Heeren Van Groeninghe, Bistro Café Rouge en Hotel-
restaurant Damier.  

Gezinsbond In de Rand ging de laatste jaren al op 
stap met Vizit naar : 2 x Gent , Brussel, Brugge, 
Antwerpen, Oostende, Doornik, Bergen. In Brakel 
werd een eigen parcours op het getouw gezet.  

Het was de tiende editie die  we op zondag 16 maart 
tot een goed einde hebben gebracht.  

bb 

ELST ANDERS BEKEKEN

GEZINSBOND IN DE RAND

Gezinsbond In de Rand bracht een bezoek aan Kortrijk 
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Horizontaal
1 verpleegkundige
2 wetteloosheid343en3andere343bier3(Eng.)
3 Hebreeuwse3meisjesnaam343Italiaans3voor3drinken
4 muzieknoot343merk3huishoudtoestellen343veren343limited
5 opeenvolgingen,3aaneenschakelingen343venerische3ziekte
6 oppervlaktemaat343tussenvoegsel343Waals3liberaal3politicus343wandelroute
7 Elst
8 meisjesnaam343willoos,3traag343Europees3instituut3voor3Aziatische3studies
9 bijbelse3plaats3(arch.)343gemeente3in3Italiaanse3prov.3Genua343internetcode3Griekenland343

maatschappelijke3zetel
10 White3Star3433de3pers.3enk.3'wassen'343dorp3in3Oost4vlaanderen343Amerikaanse3geheime3dienst
11 koolwaterstofgas343jeugdclub3in3Elst
12 Mercedes3klasse343kunstenares3uit3Texel
13 straatnaam3van3Elst343American3Association3of3School3Adminitrators
14 inwoner3van3Elst343rivier3in3Italië
15 gehucht3van3Durbuy3gekend3voor3zijn3menhir343oud3testament3433gezwets,3opschepperij3

Verticaal
1 Congo343handig3man,3leperd
2 Café3in3Elst343als3daar3zijn3(afk.)
3 Engels3oor343dierlijk3leven3(biologie)343bevelhebber
4 vogel343straatnaam3van3Elst3
5 ladder3(Fr.)43jongensnaam343Palestijnse3bevrijdingsorganisatie
6 Noord4Holland343sta3op3!343Franse3bedden343buitenste3laag3van3een3boom
7 weg343ga3op3en3neer343landcode3Tadzjikistan343Deuteronomium3(afk.)
8 rivier3in3Friesland343bomen343handelsregister343landbouwmachine
9 groep3bomen343plaats3in3de3Amerikaanse3staat3South3Carolina343een3zekere
10 wortel343slobkous343zoen343bruintje
11 auteur3Millenium4trilogie343aanhoudend3staren
12 ouder3(Eng.)343pauselijke3kroon
13 loop343muzieknoot343ons3inziens343verkoudheidsverschijnsel
14 ons3dorp343nijd,3woede
15 muzieknoot343gemeenschapshuis343openbaar3ministerie

Met3de3letters3uit3de3genummerde3vakjes3kan3u3een3persoon3vormen
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ELSTERS<KRUISWOORDRAADSEL

OPLOSSING<:

Stuur<uw<oplossing<VOOR<8<MEI<naar<:<info@deelstenaar.be<of<Ommegangstraat<33<A,<Elst
Vergeet3niet3uw3naam,3adres3en3telefoonnummer3te3vermelden3!

Uit$de$juiste$inzendingen$worden$2$winnaars$geselecteerd$die$op$zondag$11$mei

GRATIS<mogen<aanschuiven<aan<het<DORPSONTBIJT<TE<ELST<

ELSTERSE KRAK GEZOCHT



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

FOTOZOEKTOCHT

Winnaar vorige fotozoektocht!

Patrick Muyshond uit de Oudenaardsestraat wist dE precies te vertellen 
waar hij onderstaand ‘voorwerp’ uit vorige fotowedstrijd heeft gezien. 
Inderdaad, de foto is genomen in het kapelletje op de hoek van de 
Lepelstraat en de Gentsestraat! Dit is rechtover café ‘t Hoekske8 !
En belofte maakt schuld: Patrick krijgt van de redactie een mooi geschenk, 
aangeboden door Apotheek Sint-Apollonia!

mailto:info@deelstenaar.be
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• • •!

ZATERDAG 7 DECEMBER!

ESUTH BRENGT ‘GE-TIC-T’ !

Regisseuse Lieve De Meyer en haar 
7 acteurs hebben het er weer 
fantastisch van afgebracht: een 
prachtstuk, met een verrassende en 
toch alles verklarende pointe. 

Door de wol geverfde acteurs, die elk 
jaar opnieuw vol passie hun hobby 
beoefenen, werden aangevuld met 
twee sublieme vertolkingen door een 
geroutineerde en een andere, 
debuterende jongedame. 

• • •!

ZATERDAG 7 DECEMBER!

DE SINT KOMT NAAR ELST !

!
De binnenactiviteiten van de KSA in 
Elst gaan door in de dorpszaal, 
boven jeugdhuis Rustica. Daar, waar 
‘s avonds velen zouden genieten van 

de toneelvoorstelling van Elsuth, ge-
tic-t, was de zetel voor de Sint 
neergezet.  

• • •!

ZATERDAG 7 DECEMBER!

40 JAAR TONEEL IN ELST !

Dankzij Elsuth heeft Elst al 40 jaar 
een mooie toneelvereniging.  Een 
mooie reden om ontvangen te 
worden door het gemeentebestuur. 
Waar schepen van cultuur, Marijn 
Devalck, herinneringen ophaalde 
aan het verleden van deze erg 
sympathieke toneelvereniging, 
waarbij ondergetekende ook al op de 
planken stond.  

• • •!

ZATERDAG 15 DECEMBER!

MOOIE KERSTVIERING IN ELST !

De leerkrachten van de basisschool 
hebben dit jaar weer ongelooflijk hun 
best gedaan om er samen met de 
kinderen een prachtige kerstviering 
van te maken. 

Er zijn jaren geweest dat er amper 
kleutertjes waren, maar dat is nu 
absoluut niet meer het geval. Er 
hangt een vruchtbaar sfeertje in 
Elst.. 

!
• • •!

ZATERDAG 4 JANUARI!

NIEUWJAARSRECEPTIE ELST !

Ook dit jaar ging er in Elst een 
nieuwjaarsreceptie door … 

… en dat kan uiteraard alleen in 
Jeugdhuis Rustica het geval zijn. Net 
zoals vorig jaar was het er ook nu 
weer aangenaam gezellig.  

Dé idéale manier om dorpsgenoten 
tegen het lijf te lopen. Velen die je al 
kende, maar toch weer enkelen, 
waarmee je voor ‘t eerst een praatje 
kon slaan.  



• • •!

ZATERDAG 25 JANUARI!

SINT-APOLLONIA-KAARTERSCLUB !

De Sint-Apollonia-kaartersclub 
vierde zijn kampioenen  ! En dat 
gebeurde uiteraard weer in stijl, en 
nog eens erg lekker ook … 

Traditiegetrouw worden in het 
clublokaal ‘t Geutelingske bij Nadia 
de kampioenen van het afgelopen 
kaartseizoen gevierd. 

Bij het bieden was de strijd om de 
titel spannend en legde de laatste 
wedstrijd de rangschikking vast. 
Vicky Hutse haalde het vòòr 
Germain Van Damme en Denis 
Bauters. 

Bij het  manillen werd het eveneens 
een thriller tot de laatste kaart. 
Eric Den Haene werd kampioen vòòr 
Lea De Cubber en Linda Paternoster. 

!
• • •!

ZONDAG 26 JANUARI!

DIIESTE GEUTE !

Dit jaar hoog culinair bezoek in de 
Geutelingenoven. Niemand minder 

dan Peter Goossens van het Hof Van 
Cleve kwal de eerste geuteling van 
het seizoen gieten. Eens benieuwd of 
hij tips heeft gegeven om er culinaire 
variant van te maken.. 

!
• • • 

ZONDAG 2 FEBRUARI!

KSA GAAT SCHAATSEN !

Een mooi groepje Elsterse KSA’ers is 
de winter gaan opzoeken -bijgebrek 
aan alternatieven- in de schaatsbaan 
van Gent. Niemand brak iets en 
iedereen maakte veel plezier... Zo 
moet dat zijn! 

!
• • •!

ZATERDAG 15 FEBRUARI!

GEUTELINGENWANDELING !

Er kwamen dit jaar zo’n 1.400 
w a n d e l a a r s o p d a ge n vo o r d e 
geutelingenwandeling.. 

Dat er niet meer wandelaars 
kwamen opdagen lag aan het vooral 
erg slecht (voorspelde) weer. Buiten 
een stevige wind was het immers wel 
aangenaam stappen op één van de 
drie lussen rond Elst. 

En uw dienaar zou uw dienaar niet 
zijn, moest hij zijn fototoestel niet 
meegenomen hebben! 

!
• • •!

ZATERDAG 15 FEBRUARI!

FEEST IN DE TENT !

T e r w i j l i n N e d e r b r a k e l d e 
carnavalkoorts hoog oplaaide werd 
in de feesttent van de geutelingen-
feesten een ander fameus feestje 
gevierd. Met vedetten die het 
publiek dolenthousiast kregen. 



• • •!

ZONDAG 16 FEBRUARI!

GEUTELINGENWORP, MET WILLY, 

ANNA EN TUUR ! !

Omdat de geutelingenfeesten weer 
helemaal terug zijn, vulde de 
feesttent opnieuw de hele parking 
achter feestzaal Ter Elst. Waardoor 
de geutenlingenworp weer daar was, 
waar hij thuis hoort, in ‘t centrum 
van de geutelingengemeente. 

De hoogtewerker van Willy Naessens 
was present … eerst mocht de topact 
van de dag, Willy Sommers, een doos 
met mini-geutelingen over de 
hoofden uitgooien.  Waarna hij 
afgelost werd door Anna en Tuur, 
geutelingenboerin en -boer, die alom 
toegeroepen werden door hun 
vriendinnetjes en vriendjes, enkele 
meters onder hen. 

!
• • •!

5 MAART!

PADDENOVERZET IN ELST !

Net zoals elk jaar trouwens werden 
er aan de Dompels te Elst door de 
gemeentelijke technische dienst 
schotten gezet aan de rand van de 
weg. Om te bekomen dat de uit hun 

winterslaap ontwaakte padden 
zouden overreden worden bij hun 
oversteek naar de poelen aan de 
andere kant van de straat … 

Roger D’Homme was er alvast 
vandaag en vanavond bij om de 
‘gevangen’ padden uit de emmers te 
halen en bij de poel af te zetten. 

!
• • •!

VRIJDAG 14 MAART!

PASTA-AVOND BASISSCHOOL ELST!

Want elke school kan de centjes 
uiteraard erg goed gebruiken. 
En dan slaan, zoals in Elst, de 
leerkrachten en verschillende 
ouders de handen in elkaar. 
Ze organiseren jaarlijks weer enkele 
activiteiten, zoals afgelopen vrijdag 
de pasta-avond. 

Let op de erg mooie onderleggers, 
waarvoor de kinderen zelf zorgden. 

!
• • •!

ZATERDAG 28 MAART!

APRES SKI PARTY - RUSTICA!

Zaterdag 29 maart vloog Jeugdhuis 
Rustica er weer in met de jaarlijkse 
Après-Ski party. 

Vanaf 20 uur stonden de halve liters 
bier en Jägermeister koud en 
omstreeks 22 uur volgde er een 
spetterend optreden van Dietwin de 
Jodelaar! 

Kortom, een hele avond ambiance 
verzekerd! 

Met dank aan 
‘tBrakelt.be 

http://tBrakelt.be
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VERENIGINGEN IN ELST

KSA-weekend Destelbergen
Naar jaarlijkse gewoonte trekken wij in het voorjaar met de KSA voor drie dagen naar een niet zo veraf 

gelegen stad of dorp. Dit werkjaar was het aan Destelbergen om zich schrap te zetten voor onze komst: 9 

leiders, een kok en 27 enthousiaste KSA’ers zouden een heel weekend lang de buurt onveilig maken! Met het 

weekendthema ‘Viva Brasil!’ blikten we al even vooruit op het WK voetbal, waar deze editie ook onze Rode 

Duivels nog eens van de partij zijn..  

!
Dag één 

De driedaagse ging van start op vrijdag 7 maart in het station van Zottegem, waar we samen de trein namen naar 
Merelbeke. Met wat hulp van een vriendelijke treinconducteur kon onze vol met bagage beladen bende tijdig en 
zonder problemen afstappen. Hierna volgde nog een bijna 4 kilometer lange wandeltocht richting weekendplaats in 
Destelbergen. We zongen en we tierden de longen uit ons lijf: ‘En woare zijn van Elst…’! Als een bende hongerige 
beesten kwamen we aan bij de lokalen van de scouts van Destelbergen. Gelukkig had de leiding voor iedereen 
lekkere sandwiches voorzien… 

Na het uitpakken van die valiezen, konden 
we beginnen met het mega-trivial-KSA-spel: 
een gezelschapsspel gebaseerd op Trivial 
Persuit, maar dan levensgroot en nóg 
plezanter! Hierin werd ook de kennis van 
onze leden over o.a. Brazilië op de proef 
gesteld! 

Maar als je je amuseert, vliegt de tijd 
jammer genoeg voorbij en was het al snel 
‘bed’tijd. Na een leuk en spannend 
verhaaltje van leiders Brent en Annelies 
viel iedereen al snel in slaap… (dat hoopten 
we toch). 

Dag twee 

Nadat de haan ons ’s anderendaags wakker had gekraaid, waren we snel uit de veren en namen we een stevig 
ontbijt om een zonnige dag tegemoet te gaan. 

D e S l o e b e r s e n P a g a d d e r s w e r d e n 
ondergedompeld in de wondere wereld van 
Brazilië. Ze kregen de opdracht om in enkele uren 
tijd het hele Braziliaanse land te veroveren! Deze 
taak konden ze volbrengen door per gebied een 
balspel te spelen. Elf spelen later was elk 
Braziliaans gebied in hun handen. Dit vierden ze 
met een vriendschappelijk potje voetbal! 

De Jongknapen en Knapen speelden diezelfde 
voormiddag een Braziliaans dorpenspel. De leden 
werden in twee groepen verdeeld (met elk een 
kleur) en kregen een vuilniszak om. Ze kregen 
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ook de verf van hun groep op hun hand en moesten de tegenstanders op de rug tikken. 

Onze oudsten kregen een minder fraaie kant van het Braziliaanse leven te zien: de favela’s (sloppenwijken). 
Hiervoor trokken ze met de bus richting de binnenstad van Gent. Alle kostbare spullen moesten ze inleveren en ze 
werden de hele voormiddag lang (in een bepaalde zone) aan hun lot overgelaten. Ook de arme Braziliaan heeft eten 
nodig, dus gingen zij bedelen, schoenen poetsen, een liedje zingen,… in ruil voor een centje of een etenswaar. Na een 
toch wel productieve voormiddag konden ze met z’n allen als één arme, maar gelukkige familie hun potje koken. 

Terug op het weekendterrein was het ook 
voor de andere leden tijd om de buikjes te 
vullen. Karel, onze chef-kok, had lekkere 
croque monsieurs op het menu gezet. Na het 
middagmaal was het tijd voor een kleine 
siësta. 

E e n m a a l o n t w a a k t v a n e e n k o r t 
middagdutje stond voor de Sloebers, 
P a g a d d e r s e n J o n g k n a p e n e e n 
knutselnamiddag op het programma! De 
meisjes knutselden rokjes, bloemenkransjes 
en armbandjes en de stoere jongens 
beschilderden trommels en maakten 
rammelaars. Nadien leerde leidster Ellen de 

meisjes een dansje aan en begeleidde ze de jongens met hun getrommel. Dit allemaal op het liedje ‘To Brasil’. In 
onze KSA blijkt duidelijk veel talent te zitten! 

Diezelfde namiddag in stad Gent kwamen de Knapen aansluiten bij de oudsten. Even hebben ze gebiljart, maar 
niemand kon weerstaan aan het lekkere weertje, dus maakten ze de Gentse binnenstad onveilig met een stadsspel! 
Vanuit de verte konden ze al ruiken dat Karel een lekker gerechtje aan het klaarmaken was, dus snelden we 
richting de bus terug naar ons terrein. 

Iedereen ging snel aan tafel, want onze kok 
had heerlijke spaghetti voorzien. Met een 
volle maag maakten alle leden zich klaar 
voor hun avondactiviteit. De Sloebers, 
Pagadders en Jongknapen maakten het 
gezellig met ‘Het Perfecte Koppel’. Hierbij 
moest elk koppel vragen over elkaar 
beantwoorden, waardoor de personen een 
stap in mekaars richting mochten zetten. 
Het koppel dat het eerst samen was, mocht 
zich tot winnaar kronen! 

Intussen was er in het donkere bos recht 
tegenover de lokalen ook actie! De Knapen, 
Sjo’ers en +16’ers legden geblinddoekt een 
hindernissenparcours af. Wie zich als laatste 

aan de aankomst meldde, moest nadien de ‘zoeker’ zijn bij pottekestamp, wat niet eenvoudig is in het donker... 

Na een plezante maar vermoeiende dag, was het weer tijd om in slaap gesust te worden met een verhaaltje. 
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Dag drie 

De volgende ochtend was het al tijd om de valiezen klaar te pakken. Maar niet getreurd: de ouders kwamen pas 
in de late namiddag! 

In de voormiddag was voor de kleinsten een ‘Wie is het?’-spel voorzien met allerhande toffe opdrachtjes en de 
Knapen, Sjo’ers en +16’ers staken in het lekkere zonnetje de koppen bij elkaar om een liedje te schrijven voor 
de eindshow van later op de dag. 

’s Middags kon iedereen terug energie opdoen door de lekkere Braziliaanse wraps van Karel. Dat kon iedereen 
wel gebruiken, want na de korte siësta speelden we een lekker potje voetbal en baseball op het voetbalterrein 
van KFC Heusden. 

Ondertussen had de klok al 17u30 geslagen en zouden de ouders aan het lokaal staan om hun kinderen op te 
halen. Na een blij weerzien, moest men nog even plaatsmaken voor de heuse eindshow! De Sloebers, Pagadders 
en Jongknapen dansten en trommelden de ziel uit hun lijf, waarna de Knapen, Sjo’ers en +16’ers uit volle borst 
hun zelfgeschreven liedje meebrulden. Met luid applaus verlieten zij het ‘podium’ en kon iedereen nog genieten 
van een drankje. 

Iedereen was heel tevreden en kijkt al uit naar het zomerkamp…! 

!
Heb$je$vragen$over$onze$jeugdbeweging?$Woon$je$graag$eens$een$ac5viteit$bij?$Ben$je$ook$geïnteresseerd$
om$deel$uit$te$maken$van$onze$toffe$bende?$Aarzel$niet$om$contact$op$te$nemen$met$ons:$mail$naar$ksa@
elst@hotmail.com$of$bel$naar$0471/07$26$34$(gsm$leider$Joris).$

!
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CULTUUR IN ELST

ALNETUM in Home ‘t Neerhof
Ter gelegenheid van de 34ste Geutelingenfeesten en het 35 jarig bestaan van het WZC Home ’t Neerhof werd 

op vrijdag 7 februari een prachtige kunsttentoonstelling (in de traditie van “Alnetum”) geopend in het 

splinternieuwe restaurant van het rustoord.  

!
Nieuw 

De bewoners van het woon-zorgcentrum 't Neerhof keken 
reeds geruime tijd uit naar de grote verhuis richting 
nieuwbouw achter het huidige gebouw.  In het nieuwe blok 
kwamen er zeventig rustoord-bedden volgens de nieuwste 
normen. 

‘Er kwam een volledige verdieping met dertig nieuwe 
kamers’, vertellen directrice Jacqueline Vermassen en 
administratief medewerker Frederik Van Nieuwenhove.  
‘Daarnaast kwamen er een pak assistentiewoningen bij.  

Uiteraard is gedacht aan de nodige ruimte en moderne aanpassingen voor kine, ergo en logo. Alle bewoners zullen 
kunnen beroep doen op oproepsystemen aangepast aan de nieuwe regels.’  

Alnetum 

Onder heel wat publieke belangstelling werd de tentoonstelling ingeleid door 
kunsthistoricus Koen De Wolf.  Hij stelde op zijn gekende professionele wijze de 
drie kunstenaars voor aan het aanwezige publiek : Georges Herregods, priester 
emeritus en bewoner van het rustoord ’t Neerhof (voor de meeste Elstenaars 
beter gekend als onze gepensioneerde priester-schilder), Evi Galle, 
hoofdverpleegster in ’t Neerhof en Walter Theunynck  uit de naburige gemeente 
Zwalm. 

Eva Galle 

Evi genoot haar opleiding te Antwerpen aan het Sint-Lucas Instituut en 
vervolledigde haar artistieke opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten.  
Haar werken richten zich vooral op het hanteren van oude schildertechnieken, iconen en portretten.  Evi is 
beroepshalve hoofdverpleegkundige in het rustoord ’t Neerhof. 

!
!
!
!
!
!



Walter Theunynck 

Walter is een ongeëvenaard landschapschilder.  Lange tijd bepaalde het vlakke 
polderlandschap, dat hij in zijn jeugd in en ronde de ouderlijke boerderij heeft 
gekend, de sfeer in zijn schilderijen.  Pas later door in de streek te komen wonen 
integreert hij de glooiende natuur van de Vlaamse Ardennen in zijn werk.  De 
essentie van zijn werk ligt in de weergave van 
gevoel en sfeer.  Het gebruik van de kleuren is 
daarbij zeer belangrijk.  Zijn landschappen, die 
baden in een wonderbaarlijk koloriet, krijgen 
steeds een krachtige compositorische opbouw. 

!
!
!
!
!
!

!
Georges Herregods 

Priester-kunstenaar Georges Herregods begon vele jaren geleden (in 1992, om precies te zijn) vrienden-
kunstenaars uit te nodigen om hun werk tentoon te stellen in zijn kerk te Elst ter gelegenheid van het feest van 
Sint Apollonia.  Het werd in de loop van de jaren een cultureel hoogtepunt dat zelfs buiten onze landsgrenzen 
bekendheid genoot.  In 2012  haalde hij de prestigieuze kunsttentoonstelling ‘Zoeken naar de essentie van het 
Christendom’  van Johannes Wickert naar Brakel.   Het is bewonderenswaardig hoe hij er op zijn leeftijd (88 
ondertussen) opnieuw in geslaagd is om rond zijn werken een  kunstevenement  in te richten van een ongekend 
niveau. 

!
The Sounds 

De opening van de tentoonstelling werd muzikaal omlijst door het Trio “The Sounds” en na het officiële gedeelte 
werden de aanwezigen getrakteerd op een hapje en een drankje aangeboden door het WZC Home ’t Neerhof. 

fb 

!



!!!!!!!

FOTO UIT DE OUDE DOOS

Bovenstaande foto dateert uit 1953 en werd genomen op het toenmalig voetbalterrein van FC ELST 
(gelegen langs de Gentsestraat tussen de Boekelstraat en de Pottenberg) het betreft een voetbalploeg 
samengesteld uit leden van de familie VAN DEN BROEKE. 

!
RECHTSTAAND (van links naar rechts) 

Leo - Valère - Roger - Cyriel - Omer - André !
GEHURKD (van links naar rechts) 

Ernest - Emiel - Frans - Daniël - Theofiel !
Alleen Roger en Ernest zijn nog in leven. !
Achteraan de goal links herkennen we Simon D’Haese (beter gekend als „Schamp de velomaker”). !
Wie eventueel nog iemand herkend achter de goal mag dit steeds melden aan info@deelstenaar.be . !
fb !
Met dank aan Jurgen VAN DEN BROEKE 

Wie herkent deze mensen nog?

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


!!!!!!!

ELSTERSE GESCHIEDENIS

In diverse media werd reeds aandacht besteed aan het feit dat precies 100 jaar geleden “de grooten oorlog” 
uitbrak. Niettegenstaande ons dorp tijdens de eerste wereldoorlog – gelukkig– niet het voorwerp was van één 
of ander slagveld zoals in vele dorpen en steden uit het naburige West-Vlaanderen, lijkt het de redactie toch 
gepast om even stil te staan bij de dorpsgenoten die in deze 
vreselijke brandhaard het leven hebben gelaten.  

De geschied- en heemkundige kring Triverius uit Brakel heeft 
ter gelegenheid een tentoonstelling opgesteld in de bibliotheek 
te Brakel (18 tot 31 maart) waaruit we als aandachtig bezoeker 
konden besluiten dat die oorlog zich niet alleen aan het front 
afspeelde maar in ieder dorp zijn sporen naliet. 

Zoals elk gemeente heeft ook Elst aan de kerkmuur zijn 
monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden.  Het is 
echter momenteel niet zichtbaar ingevolge de werken aan de 

gevel van de kerk. 

Bovendien leren we uit de voormelde expositie eveneens dat er meer Elsterse 
slachtoffers zijn gevallen dan de negen namen vermeld op het oorlogsmonument.  
Bovenop de negen gesneuvelde soldaten (van wie u de namen hieronder 
terugvindt) lieten nog andere jongelui het leven.  Zo weten we dat twee 
overleden “opgeëisten-weggevoerden” afkomstig zijn van Elst (LAFORT Jan-
Baptist geboren te Elst op 1 september 1876 en VAN WIJMEERSCH Charles 
geboren te Elst op 4 augustus 1885 beiden overleden te Labry in Frankrijk).  
Hun namen staan niet op het monument te Elst maar wel op die van Michelbeke 
en Nederbrakel. 

De soldaten ROELAND Pieter en HOEBEKE Victor-Amatus (beiden geboren te 
Elst, respectievelijk in 1893 en 1887) sneuvelden allebei in 1914 en staan niet 
o p h e t 

monument 
te Elst.  Waarschijnlijk woonden zij op 
datum van hun overlijden niet in Elst.  
T e n s l o t t e v e r m e l d e n w e D E 
VLEESCHAUWER Jozef (geboren te 
Elst in 1901) die stierf in 1923 in het 
krijgshospitaal te Beverlo en eveneens 
w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n 
oorlogsslachtoffer van WO I. 

!

De Grooten Oorlog

!

!



GESTORVEN VOOR VADERLAND

HELDEN van ELST 
1914 - 1918 

1. De Pessemier Jan-Baptist  °2.3.1887 + 23.8.1914 te Eppegem 
2. De Ruyver Victor ° 26.4.1886 + 26.9.1914 te Eppegem 
3. Van Wijmeersch Isidoor  ° 24.6.1893 + 6.10.1914 te Duffel 
4. Roos Theophiel ° 4.11.1893 + 10.11.1914 te Vladslo 
5. Truyen Emiel ° 29.6.1895 + 6.5.1918 te Rijsbergen-Breda 
6. Kegels Renaat ° 24.10.1885 + 7.7.1918 te Bikschote 
7. De Temmerman Alfons  ° 5.8.1888 + 14.9.1918 te Merkem 
8. Cruypelinck Omer  ° 25.6.1884 + 18.10.1918 te Duisburg (Duitsland) 
9. Ellebaut Richard ° 22.8.1896 + 17.11.1918 te Brugge St. Michiels

Op 17 februari 1920 werd een doodsprentje ter nagedachtenis van de gesneuvelden 
gedrukt door Jos Radys-Galle. Op de voorzijde staat de foto van de gesneuvelden. !
fb



!!!!!!!

100 JAAR GELEDEN

Wereld
Op 8 januari wordt in een Londens ziekenhuis wordt voor het eerst radium 
gebruikt bij de behandeling van kanker. !
Karl Ingold vestigt met zijn dubbeldekker op 8 februari een wereldrecord 
vliegduur: 16 uur en 20 minuten. !!

Op 31 maart bewijst Ferdinand von Zeppelin eveneens met een 
nieuw wereld-hoogterecord van 3065 meter het prestatie-
vermogen van zijn luchtschepen. !!

Charlie Chaplin maakt op 16 april zijn eerste avondvullende film 
(Tillies mislukte romance). !!
In Londen presenteert de natuurkundige Archibald Low op 2 juni  zijn eerste 
televisietoestel. Het brengt 1500 beelden per minuut over. !

In Parijs verbetert de Zwitser Oscar Egg op 18 juni het werelduurrecord wielrennen. 
In een uur legt hij een afstand van 44,247 km af. !

En op 23 juni wordt tijdens de zestiende zitting van het IOC in 
Parijs voor het eerst de Olympische vlag met de vijf ringen 
officieel gehesen. !
Op 28 juni pleegt  de Servische nationalist Gavrilo Princip een 
moordaanslag op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk-

Este, de troonopvolger van Oostenrijk-
Hongarije en aartshertogin Sophie door. 
Beiden komen om het leven. Dit vormde 
de directe aanleiding tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

!

!

!

!

!

!

!

!
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100 JAAR GELEDEN

België

28-02-1914 

!
Op Sinte-Apoloniakermis hadden eenige jongelingen van Schoorisse en 
Segelsem verscheiden herbergen bezocht.  Bij het verlaten der heberg van 
De smet, gezegd “het Molenhuis”, werd er eensklaps met kasseisteenen 
naar hen geworpen.  De genaamde Jeroom Ysebaert kreeg eenen steen op 
het hoofd en bekwam eene erge wonde.  Niet wetende wien beschuldigen, 
had Ysebaert geene klacht ingediend.  Ook vermeende hij dat het geval 
geene erge gevolgen zou hebben.  De toestand van Ysebaert is evenwel zoo 
verslacht dat hij naar het heelkundig gesticht van Dr De Meulemeester te 
Oudenaarde moest overgebracht worden.  Het schijnt dat de wonde uiterst 
gevaarlijk is.  De zaak kwam op die manier ook aan de ooren der policie en 
het parket van Oudenaarde is te Elst afgestapt. !
Rond 6 ure ’s avonds, verliet Frans Assez, kloefkapper uit Zegelsem, de herberg van Henri Craeye te 
Elst, Twaalfbunder.  Een 20 tal meters ver gegaan zijnde, hoorde Assez eensklaps verscheidene 
personen die achter hem kwamen geloopen.  In eene diepte van de weg haalden zij hem in, 
overlaadden hem met slagen en stampen, en ontstolen Assez zijne geldtasch, ruim 25 frank 
inhoudende.  Frans Assez werd zoo erg gekwetst dat hij onbekwaam is tot werken.  De laffe 
aanranders zijn gekend. !
28-02-1914 

Bij René De Martelaere, Tramstatie te Elst zal ter gelegenheid van de kermis op zondag deze door de 
fanfare van Sint-Cornelis-Horebeke een luisterrijk concert gegeven worden. 

fb

Vanuit het paleis van Laken ging op 28 maart 1914 de 
allereersteradio-uitzending de ether in.  Er waren 26 luisteraars.  !!

Op 12 april worden alle openbare uurwerken in 
België vanaf dan door een draadloos telegrafisch sein 
van de Eiffeltoren geregeld. !!

De wet Poullet introduceert op 19 mei de leerplicht voor alle kinderen 
tussen 6 en 12 jaar in België en stipuleert dat de leeftijdsgrens zal 
verhoogd worden tot 13 en vervolgens 14 jaar. Tevens wordt het 
Medisch Schooltoezicht opgericht, om de kritiek tegen te gaan dat een 
(verplichte) concentratie van kinderen tot ongezonde situaties zal 
leiden.

Uit De Beiaard

!

!

! Elst

!



!
ELSTERSE MOPKES!

Een Elstenaar is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen in de Makro. 
Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt en hij rijdt dus alleen met het  
karretje door de winkel, op zoek naar zijn vrouw…  
Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan. 
‘Oh, mijn excuses meneer’ zegt hij. ‘Ik lette even niet op, het is namelijk zo dat 
ik mijn vrouw kwijt ben en die ben ik aan het zoeken’ 

‘Dat is toevallig’ zegt die andere man. ‘Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek haar ook’ 
‘Dat is inderdaad toevallig’ zegt hij en vraagt hoe zijn vriendin eruit ziet. 
‘Nou’ zegt de man.. ‘Ze is lang, slank, lang blond haar, mooie grote borsten, lange 
benen, zwarte laarzen en een kort rokje…  
‘En hoe ziet die van jou er uit ??’. 
‘Wat kan mij dat schelen’, zegt hij, ‘We gaan die van jou zoeken !!!!’ 
 !
REDACTIE  
Freddy Blondelle, Hugo Conderaerts, Daan De Ceukelaire, Peter De Langhe en Karel Van den Berghe

Wij, 3 meiden van Elst en Ellezelles zijn het hele jaar door al aan het naaien 
op ons naaiclubje te Leupegem. Helaas stopt dit altijd in de zomer. Net als 
vorig jaar gaan wij door in de zomer in Elst: boven het jeugdhuis Rustica bij 
de kerk. 

Elke dinsdag avond van 18.30 tot 21.30 zijn we daar te vinden. Wie heeft er 
zin om ook mee te komen creatieven. Jullie zijn van harte welkom. Graag een 
seintje geven als je dit ook ziet zitten. De Vlijtige Vliesjes zien jullie graag 
komen....... Wij zitten er vanaf 3 Juni, Juli en eventueel Augustus ook nog.

We vragen €2.00 per avond om de kosten van de huur te kunnen bekostigen 
en bij groot succes een hapje en drankje te voorzien.

Geef een belletjes als je wilt komen:

Liselot 0488 277 914
Veerle 0496 537 693
Marieke 0478 300 136

Oproep Naaiclub ‘Vlijtige Vliesjes’



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag(25(april(om(20u(
Zaal Ter Elst 

Quizmaster is Paul GOSSYE 
Wie wordt de slimste straat 

 of slimste vereniging van Elst ? 
 (max. 4 deelnemers per ploeg) 

Deelname : € 10,00 / ploeg 
!

 

Inschrijvingen tot 24 april via  
info@deelstenaar.be  of (0479/ 20 96 28) 

 
 



V.U.: Dorpsforum Elst VZW, Ommegangstraat 33A, 9660 Elst

DORPSONTBIJT ELST 
 11 mei 2014 vanaf 8u00 

Zaal ‘Ter Elst’

Kaarten 10,00 EUR (volw.) en 5,00 EUR (kind < 12 jr.) 
GSM 0479/20 96 28    TEL 055/42 39 40      ontbijt@deelstenaar.be 

Argentakantoor Martens, Lepelstraat 74, 9660 ELST 
Apotheek Sint-Apollonia, Sint-Apolloniaplein 3, 9660 ELST 

Bakkerij Roovers, Sint Apolloniastraat 4, 9660 ELST 
Slagerij De Koekelaere Ommegangstraat 3, 9660 ELST


