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Agenda 
zomer 2015

Zat 6 juni                Schoolfeest Elst 

Zat 6 juni                Soirée Slow           

Zon 14 juni             DorpsONTBIJT 

 21- 30 juli              Kamp KSA 

Zon 26 juli              Bezoekdag KSA 

Zon 30 aug             DorpsDAG 

Zat  ? sep                Soirée Tropical 

Zat 26 sep              Startdag KSA 

Vrij 27 nov             Toneelgroep Elsuth 

Zat 28 nov              Toneelgroep Elsuth 

Zon 29 nov             Toneelgroep Elsuth 

Vrij 4 dec                Toneelgroep Elsuth 

Zat 5 dec                 Toneelgroep Elsuth

Hallo Elstenaars !
Iedereen kent de uitdrukking “de tijd 
vliegt”.  Zelfs Einstein wist dat tijd relatief 
is al klinkt zijn ‘relativiteitstheorie’ als iets 
dat heel moeilijk is en alleen door knappe 
koppen  kan worden begrepen.  Niet dat er 
in onze redactie geen dergelijke bollebozen 
aanwezig zijn.  Maar toch… 

Toen in april 2014 de vorige ‘de Elstenaar’ 
verscheen was de ganse redactie er stellig 
van overtuigd dat er zoals afgesproken in 
november een nieuwbakken editie zou 
klaar zijn.  Niets was minder waar !  

Ten gevolge van allerlei omstandigheden 
waaronder de meest voor de hand lig-
gende de voormelde “tijd” geen onbe-
langrijke rol speelt is die najaarseditie er 
nu eenmaal niet gekomen. 

Maar driewerf hoera : hier zijn we terug. 
We slaan mea culpa en maken ons sterk 
om dit niet meer te laten gebeuren.    

De eerstkomende activiteit van het 
Dorpsforum Elst is nakend, op 14 juni 
(vaderdag) vanaf 8 u  kan u allen opnieuw 
genieten van een  (h)eerlijk ontbijt. 

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

De redactie

Toegankelijk voor iedereen -jong en oud- en elk soort fiets (stadsfiets, elektrische fiets, 
sportieve of race fiets) 

Zonder lidgeld, zonder verplichtingen! 

Iedere woensdagavond om 19u00 stipt vertrek aan Taverne ’t Hoekske tot half 
september 

Onder begeleiding van 2 wegkapiteins, René en Luc, 

Maximaal 2 uur! Dus terugkomst aan Taverne ’t Hoekske steeds vóór 21 uur! 

Een fietshelm en flut hesje zijn aangeraden.

“Start to Bike” voor vrouwen



ZESDE Dorpsdag  
Grote Wandel Fotozoektocht

ACTIVITEITEN

Zondag 30 augustus 

Zin in een (ont)spannende 
familiewandeling op de 
laatste zondagmiddag van 
de grote vakantie? 
!
Tijdens de fotozoektocht is 
er ook een praktische proef 
en een muzikaal intermezzo! 
!

Kruiwagenkoers op 
het dorpsplein

Muziek, dans en 
vertier

After Party in Rustica!!!



• • •!

24 AUGUSTUS ‘14!

DORPSDAG ELST!!

De vorige Dorpsdag dateert intussen 
van 9 maanden geleden en de 
voorbereidingen van de volgende 
dorpsdag zijn al volop aan de gang.  

We herinneren ons vooral de serieu-
ze en minder serieuze loopwed-
strijden die ons Dorpsfeest een 
sportief kantje gaven. 

• • •!

14 DECEMBER ‘14!

KERSTVIERING EN KERSTMARKT!!

Zoals elk jaar werd ook kerstmis 
gevierd in Elst. Voorafgaand aan de 

kerstmarkt werd er gevierd in de 
Sint-Apollonia-kerk.  

• • •!

21 NOVEMBER 2014!

OPENING NIEUW 

SCHOOLGEBOUW!

Wie onze school ‘Het Groene Lilare’ 
i n E l s t k e n t , w e e t d a t h e t 
kloostergebouw enige tijd geleden 
p r a c h t i g h e r s t e l d i s a a n d e 
buitenzijde. Dat bleek echter nog 
niet voldoende. Het gebouw was nog 
lang niet klaar om kindjes te 
ontvangen. 

Gelukkig stonden gedurende vele 
weken een heleboel juffen en ouders 
paraat om het huis ook aan de 
binnenzijde een heuse opknapbeurt 
te geven.   

Op 21 november was het dan 
uiteindelijk groot feest in de school. 

De hele benedenverdieping is er 
piekfijn in orde gebracht !  

Waardoor de kindjes voortaan niet 
langer voor de turnlessen moeten 

uitwijken naar Michelbeke. Ze 
hebben immers hun eigen turnzaal 
terug, omdat de eetzaal verhuist 
naar wat de kindjes “het nieuwe 
huis” noemen. Met z’n mooie witte 
kleur en de prachtige tekeningen er 
op, oogt het inderdaad nieuwer dan 
de rest van de school. 

D i r e c t e u r R o u c k h o u t b e t r o k 
uitgebreid de juffen en de ouders-
vrijwilligers, die menige voor- en 
namiddag van hun vr i je t i jd 
opofferden in het gebouw, in zijn 
hulde. De juffen kregen geschenken 
van de kinderen, waarna zij, op hun 
beurt, de mama’s in de bloemen en 
de papa’s “in de drank” zetten. 

Leen De Zutter, voorzitter van de 

vriendenkring, had een mooie 
presentatie in elkaar gestoken. 
Eentje waarbij het huis aan de 
kindjes vertelde, hoe blij het was. 
Dat het er nu weer zo mooi uitzag, en 
d a t h e t t e r u g k i n d j e s m o ch t 
ontvangen ;-)



• • •!

12 FEBRUARI 2015!

GEUTELINGENBOER EN - BOERIN!

I n e e n h e e l l e u ke we d s t r i j d , 
bestaande uit een voorstellingsronde 
en 8 proeven, dongen 2 kandidaat-
boerinnen en 6 kandidaat-boeren, 
naar het fel begeerde lint van 
geutelingenboerin en -boer. 

Alle 8 de kinderen   zetten een 
fantastische prestatie neer. En, zoals 
directeur Thierry Rouckhout van 
het Groene Lilare te Elst aan de 
meisjes en jongens zei : “jullie zijn 
allemaal winnaars” ! 

Uiteraard kan zondag maar één 
boerin en één boer aan de zijde van 
Laura Lynn de geutelingenworp 
verzorgen, en dat zijn, meer dan 
verdiend, Clarisse en Tido geworden. 

• • •!

ZONDAG 15 FEBRUARI 

GEUTELINGENWORP!

Fantastisch weer dit jaar tijdens het 
Geutelingen-weekend! 

Of was het tóch Laura Lynn die zo 
veel volk op de been heeft gebracht? 

Het Geutelingencomité had op 
zaterdagavond trouwens voor een 
fantastisch feest gezorgd in de tent!  

• • • 

WEEKEND 20/22 FEBRUARI !

KSA WEEKEND APPELTERRE!

Naar jaarlijkse gewoonte is de 
Elsterse KSA er ook dit weekend al 

eens op uitgetrokken! Noem het 
gerust een opwarmer voor het grote 
KSA kamp dat doorgaat van 21 tot 
30 juli.. 

Op vrijdagavond brachten de ouders 
hun kids naar het Chiro-lokaal van 
Appelterre, wat gelukkig niet ver 
van onze gemeente verwijderd is. 
Ongeveer 30 meisjes en jongens 
gingen mee, net als 8 leiders.  

Er werd gevreesd voor een weekend 
met slecht weer, maar gelukkig viel 
dat nog reuze mee. Op zaterdag-
avond openden de hemel-sluizen 
zich immers pas wanneer het buiten 
al donker was. En zondag was het 
zowel in de voor- en namiddag best 
aangenaam buiten. 

Al even traditiegetrouw werd het 
we e ke n d a f ge s l o t e n m e t e e n 
opvoering van de kinderen voor een 
publiek van enthousiaste en trotse 
o u d e r s . Wa t o n z e k i n d e r e n 
uitbeeldden zal wel duidelijk zijn op 
de foto’s …. 



NIEUWE ACTIVITEITEN

Dag creatievelingen, 

We broedden al een tijdje op iets en zij die op 15/4 afzakten naar ons creacafé weten al wat er in ons ei zat, 

maar nu is de tijd rijp om het `wereldkundig`te maken!! Bij deze: 

De Vlijtige Vliesjes zijn vanaf 2/6 een echte vereniging die vanaf dan WEKELIJKS creatief aan de slag zal 

gaan tijdens ons creacafé boven jeugdhuis Rustica te Elst.  

De éne keer zullen we een sew-along houden, dan weer een haakinitiatie, zo weer een breilesje, nu eens 

een work shop of gewoon een creacafé waar iedereen zijn eigen ding kan doen...Breng dus je machine of 

haaknaalden en je enthousiasme steeds mee!!  Indien er wat speciaals op het programma staat, laten we 

dat duidelijk weten via onze Facebookgroep, dus als je je lid maakt, ook via die weg! 

Lid worden kan voor10 euro /jaar.  Dat houdt in dat je een goodie bag krijgt, gebruik mag maken van onze 

biben lockmachine en per avond slechts 2 euro betaalt voor een hapje en een drankje tijdens je ‘werk’.  

Ook niet-leden zijn altijd welkom! Zij gooien dan 4 euro in ons potje! Wij kijken er al zeker naar uit en 

hopen van velen onder jullie hetzelfde!! 

Allen welkom dus in de Dorpszaal te Elst (boven jeugdhuis Rustica  - Sint-Apolloniaplein 4) , elke 

dindsdag van 18u30 tot 22u (vrij in en uit)! 

Tot dan ! 

Marieke,Veerle en Lisselotte. 

!
Ps: mailen kan naar: devlijtigevliesjes@gmail.com  

!

mailto:devlijtigevliesjes@gmail.com
mailto:devlijtigevliesjes@gmail.com


ELSTERSE GESCHIEDENIS

Wist je dat er in Elst ooit een tramlijn liep ?   !!!
Op 20 juli 1902 verscheen in het weekblad De Beiaard het 
volgende artikel : “de plans voor den buurtspoorweg van 
Geraardsbergen op Oudenaarde, liggen ter inzage van het 
publiek, ten gemeentehuize, tot 28 juli.  Elst krijgt ook eene 
statie” .   !
Vanaf 1 april 1905 reed de stoomtram op het baanvak 
Geraardsbergen - Leupegem . Enkele maanden later werd de 
verbinding doorgetrokken tot het station van Oudenaarde. 
De postkaart dateert uit 1906 en toont naast de stoomloc 
van het type 4 (100 pk, 16,5 ton), een open bakwagen met 
schutborden, een reisgoedwagen, rijtuig eerste klasse en 
gemengd rijtuig eerste/tweede klasse. 

Ter hoogte van Oorloge (pal op de grens met Elst) 
poseert schaapherder Remi Hanskens met zijn 
kudde. Deze kaart werd verstuurd in 1920 (de 
vermelding Kleiberg is fout).

Heirweg te Nederbrakel.  De gebouwen bevonden zich op 
de huidige rotonde te Nederbrakel. Ver voor die tijd, was 
dit al een knooppunt van steenwegen.

De dienstregeling van de stoomtram Geraardsbergen - Oudenaarde uit het Officieel Treinboek van de Belgische 
Spoorwegen - tweede deel (editie 1 juli tot 30 september 1913). Achter de plaatsen waar de stoomtram enkel stopt op 
aanvraag, staat de letter F. In elke richting waren er 6 ritten voorzien. Op maandag werd vanuit Geraardsbergen later 
vertrokken om de marktgangers toe te laten hun inkopen te doen.  
De tramlijn opende op 1 april 1905 en werd voor het laatst gebruikt op 15 april 1943. !
Bron : www.spoorwegknooppuntfgra.be 

http://www.spoorwegknooppuntfgra.be
http://www.spoorwegknooppuntfgra.be


ELSTERSE GESCHIEDENIS

Sluiting Huis De Wolf !
Op 31 december  was Huis De Wolf een laatste keer open …	                                 

Waarmee een einde komt aan meer dan een eeuw handelsbedrijvigheid van 
de familie De Wolf in het centrum van Elst ! 

Het was de grootvader van Christiane, die in 1907 (!) een smidse begon op de 
hoek van de Sint-Apolloniastraat en de Ommeganstraat in Elst. Vader Marc 
De Wolf en zijn echtgenote Renée De Wolf bleven inwonen en zetten de zaak 
voort. Beiden bleken trouwens een gezamenlijke voorvader te hebben …in ‘t 
jaar 1500 !  

nieuwbouw in 1945 

Net na de Tweede Wereldoorlog werd de nieuwe winkel gebouwd, het gebouw 
dat er nu nog steeds staat. Huis De Wolf specialiseerde toen in 
huishoudproducenten en ijzerwaren. Later werden ook stoven, kookvuren en 
verwarming te koop aangeboden. 

Officieel nam Christiane, die in 1939 geboren werd, de winkel van haar ouders over in 1994. In de praktijk hielp ze al 
mee in de zaak vanaf 1955, toen ze als 16-jarige van school thuis 
bleef. 

Een eenvoudige rekensom leert ons dan ook dat Christiane niet 
minder dan 60 jaar winkel gehouden heeft in Elst … 

hard werken 

In die zes decennia heeft Christiane uiteraard heel veel zien 
veranderen, in het dagelijkse leven van Elst. Zo vertelde ze vol 

genegenheid 
o v e r 
G e o r g e s 
Herregods, 
E l s t e r s 
m o n u m e n t 
op rust. En hoe ze haar ouders “uitleefde”, tot ze op een erg 
respectabele leeftijd van 85 en 89 overleden. Jammer genoeg 
veel te vlug gevolgd door haar echtgenoot, die ook al 20 jaar 
geleden stierf. 

Daar waar haar man bij Belgacom werkte, voedde Christiane ook 
nog eens haar vijf kinderen op, gecombineerd met de winkel en 
de zorg voor haar ouders. Christianes vijf kinderen bezorgden 
haar zeven kleinkinderen … 

Al werd Christiane inmiddels 76 jaar jong, toch heeft ze nog veel mooie jaren in ‘t verschiet, wanneer ze in de 
voetsporen van haar ouders treedt. De Elstenaar wenst haar dan ook het allerbeste toe ! 



ELSTERSE KUNST

Veiling werk Georges Herregods !
In ‘t begin van ‘t schooljaar ging juf Ann van basisschool van Elst op bezoek bij pastoor Georges Herregods, met een 
bijzondere vraag : “of Mr. Pastoor een schilderij wou maken, dat zou kunnen worden geveild op het schoolfeest te 
Elst“. 

Georges Herregods, die zijn voormalige parochieschool nog in het hart draagt, ging graag op dit verzoek in. Het 
mooie resultaat ziet u onderaan. 

De veiling zelf zal plaats vinden op 6 juni, vanaf 16 uur 30. Hieraan voorafgaand kan u op 4 en 5 juni, van 11 uur 30 
tot 12 uur 30, het werk bezichtigen in de school op Terwalle. U zal dan ook al kunnen bieden op dit meesterwerkje … 

Het typisch Elsterse tafereeltje zal u wel bekend voorkomen !  

De opbrengst van de veiling gaat volledig naar de school. 

!



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Z I E K E N V E R P L E G E R

2 A N A R C H I E E A A L E

3 I D R A H A N B E R E S

4 R E A E G I D O N S L T D

5 E N F I L A D E S T S O A O

6 H A L E N G O L G R

7 G E U T E L I N G E N D O R P

8 A N N E I N E R T E I A S

9 U G A R I T N E G R M Z

10 W S W A S T E K E N S A

11 E T A A N J H R U S T I C A

12 R G L B R S T I E H L

13 D A A L P A D E A A S A

14 D E E L S T E N A A R P O

15 O Z O O T G E B R A L M

OPLOSSING  : HERREGODS

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL 
APRIL 2014

Uit de juiste inzendingen werden door een onschuldige 
hand 2 winnaars geselecteerd die op zondag 11 mei 
2014 gratis mochten aanschuiven aan ons gekende 
dorpsontbijt: 
I. Roland Devriese 
II. Vicky Hutse !
Proficiat vanwege de redactie !



We zijn toe aan alweer een nieuwe 
fotozoektocht.  !
Weet ons exact te vertellen waar 
deze foto genomen is en win een 
mooie prijs u aangeboden door de 
redactie.  
!
Antwoorden sturen vóór 30 juli 2015 
naar redactie-deelstenaar@telenet.be 
o f n a a r D e E l s t e n a a r , 
Ommegangstraat 33A, 9660 Elst. !
Uit de juiste inzendingen zal een 
winnaar worden gekozen door 
uitloting !

FOTOZOEKTOCHT

Winnaars vorige fotozoektocht!

Zowel Wim De Clercq uit de Boekelstraat 13a als Delphine 
Depreux uit de Geutelingestraat 11 wisten dE precies te 
vertellen waar het ‘voorwerp’ uit vorige fotowedstrijd zich 
bevindt.  Inderdaad, het betreft de deurkruk van de kapel 
naast zaal ‘Ter Elst’. !
En belofte maakt schuld: Wim en Delphine  winnen een 
gratis kaart voor het dorpsontbijt op 14 juni 2015.  De 
kaarten werden reeds bezorgd door de redactie.

mailto:redactie-deelstenaar@telenet.be?subject=
mailto:redactie-deelstenaar@telenet.be?subject=


ERFGOED IN ELST

!
Nadat de toren van de Sint-Apolloniakerk in 
2014 volledig in de steigers werd gezet, kon 
de restauratie worden aangevat.  Uit de 
inspectieverslagen van Monumentenwacht 
kwam duidelijk tot uiting dat er dringend 
herstellingswerken dienden te gebeuren om 
mogelijke schade of stabiliteitsproblemen te 
voorkomen.  De toren verkeerde in slechte 
staat, hij was aangetast door de tand des tijds.  
De dakstructuur (gording en kaperstructuur) 
was zodanig verweerd dat die volledig 
vernieuwd is of polymeerchemisch hersteld. 
Ook de dakbedekking in natuurleien is 
volledig vernieuwd.  De toren en de westgevel 
is gereinigd en waar nodig werden stenen 
vervangen of geretoucheerd.  De voegen 
werden, waar nodig, uitgeslepen en terug 
opgevoegd.  De westgevel is conserverend 

behandeld (o.a. tegen mos) en geïnjecteerd 
tegen opstijgend vocht. !

Binnen in de toren is de plankenvloer volledig 
hersteld en werden zwambestrijdingswerken 
u i t g e v o e r d ( n o d i g d o o r v r o e g e r e 
waterinsijpeling in de toren).  De monelen  
van het doksaalraam waren op meerdere 
plaatsen gebarsten en een gevaar om beneden 
te vallen.  Het glasraam en de monelen zijn 
volledig hersteld en het glasraam werd 
voorzien van voorzetbeglazing.  Tegelijk 
werden de galmgaten afgeschermd met 
d u i ve n w e r i n g ( ny l o n n e t t e n ) e n h e t 
t o r e n u u r w e r k h e r s c h i l d e r d .  D e 
torenuurwerkverlichting werd eveneens 
vervangen.  De torenhaan werd opnieuw 
verguld zodat hij opnieuw schittert in de zon 
en om de bescherming naar de toekomst toe 

te verzekeren werden vochtbestrijdingswerken uitgevoerd.   !
Deze restauratie gebeurde volgens het plan van architectenbureau Bressers uit Gent.  !!

Ter gelegenheid van het afronden van de 
eerste fase van de restauratie werd het 
heuglijke feit op zondag 8 februari gevierd 
met een aperitiefconcert, verzorgd door 
Jan Van Caenegem aan het orgel en de 
muzikale familie Mertens.  !!!

Met dank aan Eric Capiau



Onderstaande foto verscheen in één van de 
vorige edities van ‘de Elstenaar’ (meer 
bepaald november 2012). Van de 104 
personen op deze foto, konden we dank zij 
jullie hulp ondertussen 100 personen 
identificeren en de namen van deze 
mensen werden dan ook gepubliceerd (zie 
voormelde editie en die van mei 2013). !
Intussen kregen de redactie opnieuw 
ontbrekende namen en rechtzettingen. 
Volledigheidshalve voelen we ons dan ook 
verplicht een laatste maal de namen te 
publiceren op de volgende pagina...

Met dank aan : Marcel DE BLEECKER  !
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BOERINNENGILDE ELST 1961 
ONTBREKENDE NAMEN



JUBELDAG BOERINNENGILDE ELST

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 Anna Naessens Kleiberg (toen)

10 Maria De Ridder Muizenveld

11 Godelieve Van Den Broeke Zottegem

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 Tack !!!!! 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 Alma Tronquo Twaalfbunderstraat

25 Madeleine Troncquo Heringstraat

26 Lisa Seghers Ommegangstraat

27 Julia Van Oorteghem Lepelstraat

28 Leona Aubeke Klein Kapittel

29 Marie Meerschaut Twaalfbunder

30 Sara Gezels Smisstraat
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 Marie Vanderlinden Gentsestraat

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 Pottenberg
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 Goethals Boekelstraat

64 Celine Van Den Driessche Ommegangstraat

65 Martha (boerderij Mincke) Lepelstraat

66 Meerschout (moeder André De Cubber)

67 Gerarda Driegelinck St-Apolloniaplein

68 Camilla De Cubber Heringstraat

69 Elodie Liedts Boekelstraat

70 Maire-Thérèse Meerschaut Winkelweg (toen)
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 Pottenberg

82 Pastoor E. H. Bogaert Pastorij

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 Maria De Wolf Twaalfbunderstraat
90 Verda Depré (zus burgemeester Depré) Smisstraat

91 Irma Van De Mergel Smisstraat

92 Christine Cruypelinck St-Apolloniaplein

93 Cyrilla Dutranoix Blomveld

94 Lucie De Weder Twaalfbunderstraat

95 Marie-Paule Van Den Dooren St-Apolloniastraat

96 Marie-Thérèse Joos St-Apolloniastraat

97 De Weder Twaalfbunderstraat

98 Anna Van der Meulen Twaalfbunderstraat

99 Marieke Van Gansbeke Blomveld

100 Nelly Troncquo Lepelstraat

101 Lea Troncquo Gentsestraat

102 Cecile De Weder Twaalfbunderstraat

103 Anais Dutranoix Blomveld

104 Marie-Antoinette Seghers Ommegangstraat



!!!!!!

!

FOTO UIT DE OUDE DOOS

RECHTSTAAND (van links naar rechts) 

Marc Van Den Broeke, onderwijzer Albert Van Hauteghem, Marnic Boussard, Geert Loterman, Peter De 
Langhe, Jean-Marie Van Den Berghe, Filip Verpoest, Patrick Dewaele !
GEHURKD (van links naar rechts) 

Luc Ysebaert, Ronny Volckaert, Gilbert Watté, Danny Deprez, Johan Piens, Christian Minnebo !!
Met dank aan Marie-Claire Uytterhaegen en Albert Van Hauteghem

Schooljaar 1971   -   1972



!!!!!!!!!!!!! WIST U DAT …

… in oktober 2014 de Geschied-en Heemkundige Kring Triverius 
(Brakel – Lierde – Horebeke ) de ‘Kroniek van een dorpspastoor’ 
publiceerde over het leven van priesterkunstenaar Georges 
Herregods uit Elst (onze dorpsherder op rust, ondertussen 89 
lentes jong). 
Tussen de lijnen door schetst de auteur, historicus Koenraad De 
Wolf, ook een indringend beeld van de mentaliteitsgeschiedenis 
van de voorbije eeuw.  Het boek werd gedrukt in een oplage van 
500 ex. en was zoals verwacht in een mum van tijd uitverkocht. 
Wie het boek niet kon te pakken krijgen kan van een 
voorsmaakje proeven op de site van de auteur : http://
www.koenraaddewolf.be/nl/dorpspastoor_nl.html 

…de vierkantshoeve Hof ter Walle gelegen 
Terwalle, Elst (schuin over de school) 
wellicht wordt afgebroken.  De hoeve 
dateert uit de 18de eeuw en werd volledig 
herbouwd omstreeks 1870. Hoewel het 
advies van Onroerend Erfgoed en van de 
gemeente ter zake ongunstig was voor 
sloop en verkaveling, omwille van het 
uitzicht van de dorpskern en het 
omliggende landschap, heeft de deputatie 
ten slotte een positief advies verleend 
voor zes open bebouwingen.

…het in oktober 2014 reeds 25 jaar 
geleden is dat er in Elst aan heel wat 
vensters “NEEN AAN DISTRIGAS” hing.  
Er waren immers plannen om een 
h e r c o mp r e s s i e s t a t i o n t e b o u we n 
langsheen de Gentse straat . Het 
toenmalige gemeentebestuur had een 
besluit ondertekend waarbij Distrigas het 
fiat kreeg om enkele ha grond te 
onteigenen tussen de Pottenberg en de 
Leberg.  Er werd een actiecomité 
opgericht, waarvan Bert Broos, Carla De 
Meuleneire, Dirk Vanderstichelen en 

Roger Meerschaut de spilfiguren waren.  
Tijdens de 2de zondag van oktober had er een protestwandeling plaats door Elst 
waarop niet minder dan 300 sympathisanten aanwezig waren.  VTM bracht verslag uit 
in het journaal van 19u.  De ganse toenmalige Brakelse oppositie waaronder Herman 
De Croo liep mee in de protestmars. 
Het gasstation kwam er niet in Elst maar werd ten slotte gevestigd in Opbrakel aan de 
Riebeke-Gauwinkel.

http://www.koenraaddewolf.be/nl/dorpspastoor_nl.html
http://www.koenraaddewolf.be/nl/dorpspastoor_nl.html


!!!!!!!

100 JAAR GELEDEN

Wereld
!
Op 26 februari 1915 vond bij de Franse plaats Malancourt een 
gebeurtenis plaats die diepe indruk maakte op de Franse soldaten. 
Op de Duitsers ook trouwens. Klokslag 12 uur spoten 12 straalpijpen 
een moordend vuur op de Franse loopgraven over een breedte van 
700 meter. In angst en paniek viel men terug op de tweede stelling. 
De eerste vlammenwerperaanval was een feit.  
!

!
Wanneer de Duitsers op 22 april 1915 in de buurt van Ieper voor het eerst een 
chloorgasaanval uitvoeren, verandert de oorlog voorgoed. Een rode lijn wordt 
overschreden, waarbij het 'eerlijke' gevecht plaatsmaakt voor een anonieme en 
gruwelijke dood. Al snel zijn alle strijdende partijen verwikkeld in een totale 
oorlog met gifgas als sluitstuk van de ultieme vernietigingsmachine.  !!!!!

Tot de meest vergeten misdaden uit de geschiedenis behoort 
de Turkse genocide op het Armeense volk in 1915. In de 
schaduw van de eerste Wereldoorlog werd door de Turkse 
machthebbers een jihad uitgeroepen over alle 4 miljoen 
Christenen die toen in Turkije woonden. De christelijke 
Armeniërs in Oost-Turkije werden het grootste slachtoffer 
van de volkerenmoord: tussen de een en de anderhalf miljoen 
Armeniërs verloren het leven. !!!!!

De Panama-Pacific International Exposition was een 
wereldtentoonstelling die van 20 februari tot 4 
december 1915 in San Francisco, in de Amerikaanse 
staat Californië, gehouden werd.  Het Bureau 
International des Expositions heeft de tentoonstelling 
a c h t e r a f e r k e n d a l s d e 2 0 e u n i v e r s e l e 
wereldtentoonstelling. 
Het doel van de tentoonstelling was de opening van 
het Panamakanaal in 1914 te vieren, maar voor San 
Francisco was het vooral een kans om het herstel na 
de verwoestende aardbeving van 1906 te tonen. De 
expo vond plaats op een 2,6 kmƱ grote site langs de 
noordkust van San Francisco, een gebied dat nu 
bekend staat als de Marina. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1915
http://nl.wikipedia.org/wiki/1915


!!!!!! !

100 JAAR GELEDEN

België

!
!!!
Wegens de oorlogsdreiging droogde vanaf het voorjaar 1914 het netwerk van de lokale 
correspondenten op.  Na het losbarsten van de oorlog tussen Servië en Oostenrijk eisten de 
krijgsverrichtingen in Europa alle aandacht op.  Het laatste “vrij” maar afgeslankt nummer dateerde 
van 10 oktober 1914 en na een onderbreking van vier weken verscheen De Beiaard op 7 november 
1914 onder Duitse censuur.  Na twee nummers volgde een volledig publicatieverbod. 
Het zal tot 1 februari 1919 duren vooraleer De Beiaard terug heropstart.   
Bij gebrek aan echt “streeknieuws “ uit onze gemeente zien wij ons derhalve ook genoodzaakt om de 
onderhavige rubriek gedurende een tijdje stop te zetten.  Bij leven en welzijn, tot binnen vijf jaar, tot 
na de Groote Oorlog. 

!
Van het Zwin Knokke tot de voorsteden van Aken werd in april en 
mei 1915 gestart met de werkzaamheden van de dodendraad.  De 
dodendraad was een elektrische versperring aan de grens tussen 
België en Nederland tijdens WO I.  Het was de grens tussen oorlog 
en vrede.  Het was geen banale improvisatie of een experiment.  
Het aanwenden van dit wapen 
s t e u n d e o p m i l i t a i r -
wetenschappelijk onderzoek 
en op technische ervaring te 
velde.  De versperring werd 

niet van west naar oost of omgekeerd opgetrokken.  Op diverse 
plaatsen werd begonnen met de bouw van losse stroken.  Sommige 
stukken waren volledig klaar in juni of juli 1915.  Andere volgden 
pas in augustus 1915.  De dodendraad werd opgericht in opdracht 
van het Duitse bezettingsleger.  Eerst werd het traject bepaald en het terrein ontbost.  Daarna werden 
Duitse geniesoldaten en vrijwillige Belgische werklieden aangevoerd.  De dodendraad kwam er omdat 
Duitse soldaten er niet in slagen om de kilometerslange rijksgrens hermetisch af te sluiten. !

Toen de Eerste Wereldoorlog nog geen 5 maanden had 
geduurd publiceerde   een gerenommeerd Amerikaans 
weekblad (Harpers Weekly), dat van 1857 tot 1916, 
militaire en sociale opiniestukken publiceerde, een 
opmerkelĳk vredesvoorstel. 
Als de oorlog zou uitlopen op een uitzichtloze 
patstel l ing en steeds meer slachtof fers en 
economische schade zou veroorzaken, dan zou het 
instellen van een neutrale zone een goede oplossing 
voor alle partĳen kunnen betekenen. 
De neutrale zone had zich moeten uitstrekken van de 
Noordzee tot de Middellandse zee en zou een ideale 
tussenhandelszone vormen en de basis kunnen zijn 
voor verdere vredesonderhandelingen. 
Duitsland was (uiteraard) niet akkoord en de rest is 
geschiedenis. 

Uit De Beiaard

Elst
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REDACTIE  
Freddy Blondelle, Hugo Conderaerts, Peter De Langhe en Karel Van den Berghe

Tweemaal per week, maandag en donderdag, op schooldagen, rijd ik naar 
Nederbrakel, ik ga er dan zwemmen met de 55-plussers, van 16 tot 17 uur en ga 
ook even langs in de winkel aan de overkant, ik heb 3 plaatsen …. 

Ingrid 

Interesse om met Ingrid af te spreken. Bel haar op 055 42 80 24 

Alle andere carpool ideeën zijn welkom op :  redactie-deelstenaar@telenet.be! 

Aan alle Elstenaars!      -       Carpool ideeën 

Een man belt in ‘volle koleire’ naar de hotelreceptie: “Wilt u dringend komen a.u.b. Ik heb een discussie met mijn 
vrouw en zij wil uit het raam springen”. 
Antwoord van de hotelreceptie: “Sorry, mijnheer, dit is een relatieprobleem en daar kunnen wij niet tussenkomen”. 
Antwoord van de man: “Ja maar, zij krijgt het venster niet open en dat is duidelijk een onderhoudsprobleem…” !
Over stress gesproken.. Je pikt een liftster op, een mooi meisje. Plotseling valt ze flauw in jouw auto en je brengt 
haar naar het ziekenhuis. Daar wordt je gestrest van. Maar in het ziekenhuis hoor je dat ze zwanger is, en ze 
feliciteren je dat je vader gaat worden. 
Jij zegt dat je niet de vader bent, maar het meisje zegt van wel. Dit begint erg stressvol te worden. Dus dan eis je 
een DNA-onderzoek om te bewijzen dat je de vader niet bent. 
Nadat de test gedaan is krijg je van de arts te horen dat je onvruchtbaar bent, en dat waarschijnlijk al vanaf je 
geboorte. Je bent wel heel erg gestrest maar enorm opgelucht. 
Onderweg terug naar huis denk je na over je drie kinderen thuis. Dát is pas stress!

Een professor wil bewijzen dat blonde mensen dom zijn. Hij roept een hele groep blonde mensen op om naar een 
zaal te komen. Hij zegt: 'Ik ga bewijzen dat jullie dom zijn. Daarvoor heb ik een vrijwilliger nodig.' Een man roept 'ik' 
en mag naar voren. 'Ik ga jou een vraag stellen. Hoeveel is 4+4?' De man: 'uhhhh, 7! Het publiek roept: 'Geef hem 
nog een kans! Geef hem nog een kans!' 'Nou vooruit, hoeveel is 4+4? De man: 'uhhhh, 9! En weer roept het publiek: 
'Geef hem nog een kans! Geef hem nog een kans!' Nou, de laatste dan. Hoeveel is 4+4? De man: 'uhhhh, 8! Het 
publiek roept: 'Geef hem nog een kans! Geef hem nog een kans!’ !
Een blondje komt juichend haar stamcafé binnen. Ze bestelt een bacardi-cola en begint na elke slok te glunderen, 
terwijl ze tegen zichzelf hardop zegt: “Wauw…binnen 30 dagen…'t is niet te geloven!!!” De barman kijkt haar 
vreemd aan en vraagt: “Wat bedoel je met 30 dagen?” “Nou,” zegt het blondje, “ik heb een legpuzzel binnen 30 
dagen in elkaar gezet, terwijl op de doos staat ’3 tot 5 jaar’!”

Een man in een café helpt een dronken man van de grond af en biedt aan om hem thuis te brengen. Onderweg naar 
de auto valt de man drie keer en later, van de auto naar het huis nog vier keer. De man belt aan en zegt tegen de 
vrouw die opendoet: “Hier is uw man!” “Oh”, zegt de vrouw: “waar is zijn rolstoel?” !
Een dronkenlap was trots op zijn nieuwe appartement en na een avondje uit toonde hij het aan enkele vrienden. Zo 
kwamen ze op de slaapkamer en daar hing een grote koperen gong. ‘Wat gebeurt er met die gong?’ vroeg een van 
de vrienden. ‘Het is geen gong. ‘t Is een sprekende klok,’ antwoordde de dronkaard. ‘Een sprekende klok? Eerlijk 
waar?’ vroeg zijn verbaasde vriend. ‘Jaaa,’ bevestigde de eigenaar. ‘En hoe werkt zoiets dan?’ vroeg de vriend met 
een achterdochtige blik. ‘Kijk,’ zei de zatlap. Hij nam het bijhorende slaghout, gaf de gong een oorverdovende klap 
en deed een stap achteruit. De drie gasten stonden verbaasd naar elkaar te kijken, tot plots… Iemand aan de 
andere kant van de muur schreeuwde, ‘Jij, vervelende zak! Het is godverdorie kwart voor vier in de morgen!

Blondjes

Dronken

ELSTERSE MOPJES

Stress

mailto:redactie-deelstenaar@telenet.be?subject=
mailto:redactie-deelstenaar@telenet.be?subject=




V.U.: Dorpsforum Elst vzw

DORPSONTBIJT ELST 
 14 juni 2015 vanaf 8u00 

Zaal ‘Ter Elst’

Kaarten 10,00 EUR (volw.) en 5,00 EUR (kind < 12 jr.) 

ontbijt-dorpsforum@telenet.be              GSM 0499 19 20 56 
Argentakantoor Martens                          Apotheek Sint-Apollonia 
Bakkerij Roovers                                        Slagerij De Koekelaere


