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“MIJN GEDACHT!”  
    Millimetersprint
De knips - ingevoerd om het sluipverkeer en snelrijders aan banden te leggen 
in de Vinkstraat en Ten Moortele - blijven. Dat heeft het stadsbestuur beslist 
na een online bevraging bij de bewoners. Het heeft er om gespannen. De 
voorstanders voor het behoud van de knip, die een jaar geleden als proef is 
ingevoerd, hebben het met 2 stemmen verschil gehaald. Een millimetersprint.

Ik was 40 jaar geleden de eerste bewoner in de Roekstraat, 
de woonwijk achter de Vinkstraat. Aan de overkant van 
de straat was nog een groot populierenbos. Later zijn 
de bomen gekapt voor woningbouw. Ook de woonwijk 
Esptweg – die van de Kleine Landeigendom – was er zelfs 
nog niet. Ik ken de Vinkstraat dus al langer dan vandaag. 

Ik was toen journalist en dagbladverslaggever voor het 
faits divers, de rubriek gebroken armen en benen. Voor 
elk ongeval moesten we uitrukken. In de Vinkstraat heb ik 
nooit één ongeval geweten.
Als reporter ben ik voor de krant de afgelopen maanden 
bij veel bewoners langs geweest. Ik heb nauwelijks 

iemand aan het woord kunnen laten die problemen had 
met het sluipverkeer, de hoofdreden voor het invoeren 
van de knips. Wel met hardrijders. Maar dat probleem 
stelt zich in Leest op véél meer plaatsen. Vraag dat maar 
aan bewoners in de Kouter, Kleine Heide, Juniorslaan of 
zelfs Elleboogstraat en Winkelstraat.   
Ik kan mij zeker neerleggen bij een democratische 
bevraging. Sommigen twijfelen, het was erg nipt en een 
fotofinish is in dit geval niet mogelijk.  Het bracht bij mij 
een aantal bewonersvergaderingen in de stad Mechelen 
uit de jaren tachtig in herinnering. Van online-bevraging 
was toen nog geen sprake. Een stemming gebeurde 
bij het opsteken van de hand. Enkele stadsbedienden 
werden toen ingeschakeld om ‘de handjes’ van de pro’s en 
contra’s te tellen. Op deze manier kon je nadien iedereen 
in de ogen kijken en smaakte een pint na afloop van de 
stemming altijd veel beter.

COLUMN

Vorige keer zijn we begonnen met de 
geschiedenis van het ontginningshof “Hof 
van den Broeck”. Dat leenhof lag dominant 
in sector B,  gesitueerd tussen de Zenne, 
de huidige Larestraat, Winkelstraat, 
Elleboogstraat en Aabeek. Eén van de 
oudste gekende adellijke families die er 
de plak zwaaide , noemde men “de Strata”. 
Die naam komt wellicht van het feit dat 
hun eigendommen aan de belangrijke 
Mechelse Baan grensden. Dit is de huidige 
Pastoor De Heuckstraat, die vanaf de 
Zennebrug richting Leest Dorp loopt. Het 
ontginningsgebied van sector B behoorde 
tot de Vrijheid Mechelen. Het bestond vooral 
uit beemden langs de Zenne en een oud 
koutergebied. Het kadastraal beeld bestaat 
uit ettelijke smalle kouters in lange percelen 
en stroken, omgeven door oude wegen. De 
omwaterde motte “Hof van de Broeck” lag 
vlakbij de rivier. Daar leidden rechte wegen 
naartoe, waardoor er grote rechthoekige 
blokken rond de Kerkenblokweg ontstonden. 
De noordelijke blokken kwamen tot tegen de 
kerk. Hieruit zal waarschijnlijk het toponiem 
“Kerken-blok-weg” ontstaan zijn. Dit kan je 
goed terugvinden op de Popp-kaarten uit 
1860. Op die Popp-kaart zie je ook duidelijk 
dat de loop van de hoofdweg naar Hombeek 
(de “Zenneweg”) enigszins anders lag dan 
vandaag. De Kouter liep toen van aan Leest-
Dorp (vanaf café Vivelamour) tot aan de 

Prinsenlaan (=de weg naar het Hof van den 
Broeck). Dat stuk werd toen de “Laerestraat” 
genoemd. Vanaf de Prinsenlaan ging je 
richting Hombeek tot waar de huidige 
veldweg naar 
wandelknooppunt 
59 begint. Die weg 
noemde men de 
“Groens traat ”.He t 
oudste deel van de 
“Zenneweg” loopt 
van aan de veldweg 
op de huidige Kouter 
door tot Hombeek 
en noemde men 
“de Hoge weg”. In de middeleeuwen was 
deze herleid tot een veldweg, omdat toen 
het meeste transport langs het klooster van 
Leliëndael ging. Later werd deze veldweg 
opnieuw een hoofdweg, en nu kennen 
we ze als Kouter en Hombekerkouter. De 
toenmalige grensstraat met Hombeek, 

de “Laerestraat” (= huidige Larestraat) 
liep van aan het klooster van Leliëndael 
richting “Capellen”, tot aan de Winkelstraat. 
In de bocht voor de Winkelstraat lag op 

Hombeeks grondgebied 
het “Hof Scheur Capruyn”. 
In de Winkelstraat zullen 
we links ook een hoeve 
tegenkomen die de naam 
“Scheurcappruyn” droeg. 
De naam van beide 
hoeves sloeg op het 
naaldbos dat grotendeels 
op Hombeeks 
grondgebied lag en er 

aan grensde. Als we doorrijden, verzeilen 
we in de Elleboogstraat, waar vroeger de 
“Koeystraat” begon, die richting Leest Dorp 
slingerde. Terug naar het Dorpsplein! Van 
hieruit maakte de Mechelse Baan een grote 
bocht langs Ten Moortele. Deze straat heette 
voor 1977 de “Scheerstraat” en stond veel 

vroeger als “’s Heerenstraat” bekend. Die 
bocht moest men maken omdat de Dorpstraat 
toen nog een voetweg was, bekend als de 
“Kapellekensstraat” en het koutergebied zich 
uitstrekte tot de “Koeystraat”. 
Aan de samenloop van “Koeystraat” 
(huidige Vinkstraat) en de “Scheerstraat” 
treffen we een dries aan, een driehoekig 
pleintje. Het ontstaan van die dries moet 
gekoppeld worden aan de verlenging van 
de “Koeystraat” naar de “Zenneweg” (de 
huidige Molenstraat). Op die verlenging, die 
eindigde aan de huidige St. Apolloniakapel, 
stond vroeger het “Hof ten Moortere”. De 
“Koeystraat” volgen we over de huidige 
Vinkstraat richting Juniorslaan om via de 
Wagenmakersstraat (voor 1977 was dit de 
“Tisseltbaan”) ofwel richting Tisselt te gaan 
(=”Oude Tisseltbaan”) of verder richting 
Winkelstraat. Tussen de Molenstraat, de 
Aabeek en de “Koeystraat” lagen enkele grote 
blokken die verwijzen naar oud bosland.   B.L

Als verwoed lezer van deze 
rubriek weet u ondertussen 
dat de Zenne de ruggen-
graat van ons dorp vormt 
en het dorpscentrum be-
paald werd door het kruis-
punt van twee hoofdwegen, 
waardoor je Leest in drie 
secties kan onderverdelen. 

Aflevering 4: 
De kouters

KRONIEK VAN EEN DORP

door Leo De Nijn

Het ontginningsgebied 
van sector B bestond 

vooral uit beemden langs 
de Zenne en een oud

 koutergebied
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BURGEMEESTER OP BEWONERSVERGADERING: 

Veldkapelletjes
Leest heeft nogal wat veldkapellen, maar het gros 
verkeert in slechte staat. Ze zijn voor het dorp onroerend 
erfgoed. De stad stelt voor dat de Dorpsraad een 
inventaris maakt van alle veldkapellen. De meeste staan 
op privégronden, maar de stad engageert zich om na 
de ingezamelde informatie er één of twee per jaar in ere 
te herstellen. 

Onderhoud voet- en fietspaden
Het openbaar domein in Leest is zeer slecht onderhouden. 
Voet- en fietspaden, straten, het dorpsplein, je komt overal 
putten tegen. “We kunnen niet alles tegelijk vernieuwen. 
Er is een nieuwe accommodatie voor de voetbalclubs 
in Leest in het verschiet. De trajectcontroles vergen een 
budget van 300.000 euro en het fietspad in de Kouter 
wordt breder gemaakt. Ook voor de doortrekking van 
het fietspad Juniorslaan is 250.000 euro uitgetrokken. 
Het is een misvatting dat er in Leest minder zou worden 
geïnvesteerd dan in andere dorpen, of zelfs dan in de 
binnenstad. Het onderhoud van wegen-, straten en 
voetpaden in onze stad kost 9.000 euro per kilometer 
per jaar. Die budgetten moeten we spreiden over 
heel Mechelen. En dat is vooral keuzes maken”, zei de 
burgemeester. Kleine herstellingen mogen gemeld aan 
het fiets- en voetgangersteam. “Op 2,5 jaar zijn 1.300 
knelpunten vrij snel opgelost. Hang aan de bel in het 
Huis van de Mechelaar of via de Dorpsraad van Leest.”

Masterplan feestzalen
Een feestzaal van de stad, zoals het Dorpshuis van 
Hombeek of De Kettinghe in Heffen, is er in Leest niet. 
Een gelijkaardige nieuwbouw ziet de stad niet zitten. 
“Dat zou ten koste gaan van andere zaken in Leest. Wel 
willen we deze legislatuur een masterplan voorbereiden 
voor de toekomst van de zalen Ter Coose en Sint-
Cecilia, dat dan  in de volgende legislatuur kan worden 
uitgevoerd”, legt Vandersmissen uit.  Er klonk kritiek in 

de zaal. “De verenigingen in Leest worden financieel 
benadeeld doordat ze meer moeten betalen voor de 
huur van een zaal. Wij betalen hier ook stadsbelasting. 
Kunnen onze zalen geen subsidies krijgen wanneer 
ze door een vereniging worden gebruikt?” Volgens 
Vandersmissen is dat onmogelijk, maar de aanzet geven 
voor een masterplan, ziet de burgervader wel zitten.

Levenslang wonen
Wie als Leestenaar droomt om in eigen dorp zijn 
‘oude dag’ te slijten, kan het vergeten. “Hét probleem 
in vele landelijke gemeenten. Een woonzorgcentrum 
is op dergelijk beperkte schaal niet haalbaar”, zegt de 
burgemeester. Schepen Princen ziet thuiszorg als de 
beste oplossing om zo lang mogelijk thuis te wonen. Die 
initiatieven wil de stad zeker ondersteunen.

Asbest melden
In Leest ligt asbest gewoon langs de kant van de straat 
of in veldwegen. Heeft de stad een oplossing? “Dat is 
sluikstorten. Het is van belang de locaties door te spelen 
aan het stedelijk meldpunt, want die zaken kunnen daar 
niet blijven liggen”, zegt schepen Princen. 

Leest is ideaal voor sluipverkeer
In de Vinkstraat heeft het stadsbestuur knips 
ingevoerd om snel- en sluiprijders aan banden te 
leggen. Maar het is in veel andere straten minstens 
even erg of nog gevaarlijker. Bewoners uit de Kouter, 
Juniorslaan, Kleine Heide klagen vooral de snelheid 
van de vele vrachtwagens aan. Kleinere straten zoals 
de Elleboogstraat of Winkelstraat kreunen onder het 
sluipverkeer naar Hombeek. Gevreesd wordt dat de 
trajectcontrole in sommige straten de druk op de 
andere straten nog zal verhogen. Kan de trajectcontrole 

uitgebreid worden om deze ‘moordenaars van de weg’ 
een halt toe te roepen? In de Winkelstraat vielen in 
het verleden al twee dodelijke slachtoffers. Kan er dan 
niet minstens een snelheidsbeperking of -controle 
komen in deze straten? “Leest leent zich voor sluipen”, 
legt de burgemeester uit. “We verwachten dat de 
trajectcontroles in de zone 30 toch wel een impact gaat 
hebben op snelrijders. De beste manier is die gasten 
pakken in hun portemonnee. We hebben onvoldoende 
volk om overal te controleren.” 

Windmolens
De geruchten doen in Leest de ronde dat er plannen zijn 
om windmolens te bouwen op ’t Hoogveld in de buurt 
van de Alemstraat en Kleine Heide. De meeste bewoners 
vinden dat de bouw ervan niet past in een landelijk 
dorp. “Er zijn vooralsnog geen concrete plannen voor de 
bouw van windmolens aan ‘t Hoogveld in Leest”, zegt 
Vandersmissen. “Maar Leest is wel één van de mogelijke 
pistes die worden onderzocht. Bouwers van windmolens 
contacteren daarom proactief landbouwers om gronden 
te verwerven”. “Klopt”, beaamt schepen Princen. “Er 
wordt bij grondeigenaars en landbouwers aan de deur 
geklopt. Maar het stadsbestuur heeft nog niets beslist. 
Dat we voor de bouw van windmolens in Mechelen 
wel gewonnen zijn, is juist. Maar over een locatie 
gaan speculeren, is voorbarig. Alle wettelijke regels en 
procedures, onder andere over afstand tot bewoning, 
zullen worden gevolgd.” Burgemeester Vandersmissen 
zei zelfs dat het past in de klimaatambities van 
Mechelen om via windmolens deels in eigen energie 
te voorzien. “Niet evident omdat dat de locatie aan vele 
normen moet voldoen. Onze voorkeur gaat uit naar de 
industriezone Mechelen-Noord. Ik zou het spijtig vinden 
dat we de kans voor de bouw van windmolens aan 
onze neus zouden zien voorbijgaan. Maar er is nog niets 
beslist”, beweren de twee stadsbestuurders. (LDN)

Wil je een probleem met het openbaar domein 
melden (putten, gevaarlijke situaties, sluikstorten, ...), 
dan kan dit op het telefoonnummer 0800/ 20 800 of 
digitaal via www.mechelen.be/melding.  
Je kan ook de Dorpsraad op de hoogte brengen via 
info@leest.be 

Een zestigtal bewoners legden op 
donderdag 24 maart in Ter Coose 
burgemeester Alexander Vandersmissen en 
schepen Patrick Princen (Vld-Groen-m+) 
op de rooster. De stadsvaderen werden 
overstelpt met vragen, niet iedereen nam 
vrede met de antwoorden. We lopen in een 
notendop door de vergadering.

“Leest leent   
   zich voor 
sluipverkeer”

Het is een misvatting dat er in Leest minder 
zou worden geïnvesteerd dan in andere 
dorpen, of zelfs dan in de binnenstad.



4 IEDEREEN      LEEST

DE LEESTSE TERROIR, BESTAAT DAT? 
Lokaal kopen wordt alsmaar populairder, en met reden! Je weet 
wat je eet, want de verse producten belanden rechtstreeks 
van het veld op je bord. Ze worden lokaal geproduceerd, 
vaak nog dichter dan je denkt! De producenten leveren aan 
buurtwinkels en restaurants en hebben vaak zelf ook een 
winkeltje, of verkopen hun producten misschien wel online. 
Hoewel ze het beste van zichzelf geven, blijven sommige 
ambachten onder de radar. Heeft of kent u zo een lokaal, 
kleinschalig bedrijfje dat met passie produceert en graag wat 
aandacht heeft? Contacteer ons via dorpskrant@leest.be en 
wie weet siert u één van onze volgende edities! 

Luc (alias ‘De Gied’) Selleslagh (Witveld 2, Leest) 
vertelt ons wat er nu op zijn akkers geteeld wordt: 
bloemkolen! En het ziet er goed uit , wat de oogst 
betreft. Het is namelijk niet zo koud geweest: “De 
winter is geen goed seizoen voor bloemkolen, want 
als het heel koud is, moet je ze allemaal bedekken 
tegen de vorst.” Je hebt ook wel de ‘winterbloemkool’, 
een soort die iets meer bestand is tegen de koude 
temperaturen. 
De beste periode om bloemkolen te oogsten, is in 
het voorjaar, vanaf april en mei, vertelt Luc, maar de 
oogst gaat nog heel de zomer door. Om bloemkolen 
te oogsten, is het belangrijk een goede rug te 
hebben! Ze worden geoogst met een oogstwagen 
met een transportband, maar de landbouwer moet 
zich wel telkens bukken. 

Waar kan je de bloemkolen van Luc Selleslagh 
vinden? 
De bloemkolen worden verkocht op de Mechelse 
veiling en nadien verdeeld over winkels, maar als je 
zéker wil zijn dat je bloemkool van bij Luc komt, kan 
je ook rechtstreeks bij hem terecht, op adres Witveld 
2, Leest. De prijs varieert al naargelang het aanbod, 
en kan dus liggen tussen €0,50 en €2,5. “Als er teveel 
bloemkolen zijn, smijten ze ermee naar uwe kop” 
vertelt Luc nog al lachend.

Hoe eet Luc nu z’n bloemkolen het liefst? 
Dan denkt hij toch meteen aan de traditionele 
manier: met worst en aardappelen, en dan lekkere 
witte saus over de bloemkolen. Al apprecieert hij 
zeker ook een koude bloemkool, bijvoorbeeld bij een 
koude schotel. 
Wil je toch de bloemkool eens op een àndere manier 
klaarmaken? Probeer het dan eens als volgt: meng 
de bloemkoolroosjes met olijfolie en kruiden naar 
keuze (knoflook, tijm, peper & zout, ...), verspreid 
ze over je bakplaat en rooster ze 20 minuten in 
de oven, op 200°C. Desgewenst kan je er nog wat 
kaas overheen strooien en die nog even mee laten 
smelten. Heerlijk! 

Wat is de groente van dit seizoen? Wat 
groeit er op onze Leestse velden en ligt 
even later op ons bord? Dat zoeken we 
uit in deze gloednieuwe rubriek!

DE GROENTE VAN HET SEIZOEN: 

BLOEMKOOL!
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De Kristelijke Werknemersbond is een in 1946 
gestichte christelijke socio-culturele vereniging 
voor werknemers met een 70.000 leden die 

vandaag onder het voorzitterschap staat van de 
oud-Leestenaar Jo De Smet.

VERENIGING IN DE KIJKER:

Na een aanloop van een jaar werd in 
1949 ook een afdeling in  Leest boven 
de doopvont gehouden. Onderpastoor 
De Schutter was de eerste proost en na 
één jaar telde men al 36 leden, met in 
Leest bekende namen als Albert Van den 
Brande, Rik Spoelders, Gust Mollemans, 
Emiel Somers, Gerard en Louis De 
Mesmaecker, Karel van Den Branden, 
Frans Lamberts, Willem De 
Schoenmaeker, Louis 
Solie, Richard Van Praet 
en Louis Verbruggen. 
Het voornaamste doel 
van de Katholieke 
Werknemersbeweging 
was om haar leden 
de nodige informatie 
te verschaffen en hun 
belangen te behartigen. 
Zo werd er gepleit 
voor de toekenning 
van een gemeentelijke 
bouwpremie, bekwam 
men een wachthuisje 
bij de treinhalte op de 
Heide, kwamen er op hun 
vraag verbeteringen aan 
fietspaden en straatverlichting...  
Het was ook door tussenkomst van de 
KWB dat de Leestenaar een gemeentelijke 
geboortepremie ontving vanaf het derde 
kind. 

Mariakapelletjes, kaarten en 
Sinterklaas
Ook het godsdienstige, het sociale 
en de vrijetijdsbesteding werden niet 
vergeten. In 1959 kende de zogenaamde 
“Kapellekensactie” veel succes. Voor 100 
frank konden de Leestenaars bij de KWB 
kapelletjes met de Maagd Maria bestellen 
om ze aan hun gevels te bevestigen. Hier 
en daar zie je nog altijd zo’n kapelletje in 
het straatbeeld. 
KWB was ook erg sportief: rond 1969 werd 
een volleybalploeg in het leven geroepen 
die in 1974 in competitie ging. In de jaren 
tachtig ontstond een zaalvoetbalploeg. 
Enkele andere traditionele activiteiten in 
die periode zijn de kaartprijskamp tijdens 
de winter, de KWB-reis in september, het 
teerfeest in oktober en in december de 
rondgang Sint-Niklaas gevolgd door een 
‘bal’.

Actieve gezinsvereniging 
Ook in de 21ste eeuw blijft KWB één van 
de meest actieve verenigingen in Leest 

en vandaag telt ze een 70-tal leden. De 
activiteiten liggen nog steeds in dezelfde 
lijn. Sinds 2003 zorgt KWB voor de  kerststal 
op het dorpsplein en organiseert men een 
sfeervolle adventswandeling. Het gevulde 
jaarprogramma bevat verder kaartavonden, 
kookavonden, wijn- en bierproeverijen, 
rijbewijscursussen, bedrijfsbezoeken, 

gezinsfietstochten, kwissen, ... 
Een hoogtepunt is elk jaar de 
komst van de Sint bij de Leestse 
kinderen thuis, waarbij KWB-leden het 
bezoek organiseren en de Sint begeleiden. 
Als gezinsbeweging zijn ze een troef om 
Leest te leren kennen en je er thuis te 
voelen. In deze paastijd organiseren ze een 

paastocht voor jong en oud 
(vertrek aan Ter Coose) 
en in september staat 
een LEGO-namiddag 
op het programma. Heb 

je  echter meer zin in een dartstornooi 
of een fietstocht, dan kan dat ook! Volg 
KWB-Leest op Facebook of surf naar 
de website https://korpus.kwb.be/
page?orl=292&ssn=&lng=1&pge=767 1 
om meer te weten over hun ruim 
aanbod aan activiteiten. (BL)

KWB-LEEST

Een échte troef 
om Leest te leren 

kennen!
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HUIS VAN DE 
MECHELAAR

EEN NIEUWE IDENTITEITSKAART, KIDS-ID, RIJBEWIJS, 
REISPAS … NODIG?
Hiervoor kan je terug terecht in het Dorpshuis van Leest.
Plan je bezoek wel eerst via www.mechelen.be/afspraak 
of 0800 20 800 (gratis).

elke dinsdag van 9 tot 12.30u en van 13.30 tot 16.30u 
Ten Moortele 1

OOK MET ONDERSTAANDE DIENSTEN HELPEN WE JE IN 
LEEST VERDER:

• Verhuis 
• Eénmalige activatiecode
• Tijdelijke afwezigheid melden 
• Aanvraag referentieadres 
• Gedeeld verblijf kind (co-ouderschap) 
• Aanvraag schrapping van adres
• Aanvraag tegemoetkoming handicap 
• Pensioen - inkomensgarantie (IGO) 
• Parkeerkaart personen met handicap 
• Registratie orgaandonatie
• Registratie laatste wilsbeschikking
• Slachtvergunning
• Wilsverklaring euthanasie 
• Huisvuilzakken
• Rookmelders
• Taxicheques
• Wettigen handtekening
• Eensluidend verklaringen documenten
• Reistoelating minderjarigen

+32 15 499 500
hello@theworkinggroup.be
www.theworkinggroup.be

let’s work

parts of the working group
the working 
group is een 
marketingmachine 
met één enkel doel: 
u als bedrijf helpen 
groeien.

generaal de wittelaan 15
2800 mechelen



7NR.4    •    LENTE-EDITIE  2022IEDEREEN      LEEST

‘t Is te zeggen, daar woont Wim Van Engelgem. Misschien 
doet zijn naam bij sommige lezers nog wel een belletje 
rinkelen, ook al vertrok hij jaren geleden uit ons dorp? Zijn 
zus Ann geeft les in Sint-Niklaasschool, en zijn ouders zijn 
Vera Huysmans en Roger Van Engelgem. Ook Constant 
Huysmans, de grootvader van Wim, was vroeger een erg 
gekende Leestenaar, want hij was hoofdonderwijzer in de 
jongensschool van Leest. 

Wim voelt al op jonge leeftijd dat zijn toekomst niet in 
Leest zelf ligt. Als hij achttien is, gaat hij hoger agrarisch 
onderwijs studeren in Nederland. Na z’n studies, als 
Wim begin twintig is, trekt hij voor een jaar naar Nieuw-
Zeeland en Australië, als backpacker. Daar proeft hij van 
een andere wereld. Hij keert terug naar België, maar dient 
al vrij snel een aanvraag in om definitief daarheen te 
emigreren. 

Wat trok Wim dan zo aan in Australië? “De vrijheid, de 
ruimte die hier is, de mogelijkheden om hier aan land-
of tuinbouw te doen. Hier is tenminste nog zoveel plaats! 
Zeker als je dat vergelijkt met de ruimte in België.” 
Ondanks het feit dat Wim niet uit een landbouwfamilie 
komt, heeft dat leven hem toch altijd aangetrokken. En zo 

belandt Wim uiteindelijk in Donnybrook, een stad in het 
zuidwesten van Australië. De plek staat hem erg aan, het 
klimaat is er ideaal. Dankzij de hulp van zijn ouders lukt 
het hem in die buurt een boerderij te kopen, en zo begint 
voor hem het leven als landbouwer. 

Wim woont 6 jaar in Donnybrook, maar verhuist vervolgens 
toch naar het oosten van het land, waar een nieuwe fase 
in zijn landbouwersleven aanbreekt: hij begint met het 
kweken van koeien, voor het vlees. Maar na enkele jaren 
krijgt hij te maken met tegenslag: door aanhoudende 
droogte sterven z’n koeien! Ondertussen is Wim niet 
langer alleen: hij heeft zijn vrouw leren kennen, de 
Australische Estelle (uit Perth), en het koppel heeft op dat 
moment al kleine kinderen. Ze beslissen na de tegenslag 
om anderhalf jaar rond te trekken met het ganse gezin. 
Met de caravan rijden ze doorheen heel Australië! 

Wim en z’n vrouw Estelle hebben drie kinderen: Elke (22), 
Seppe (20) en Ines (17). Wanneer ik opmerk dat dat wel 
heel Vlaams klinkende namen zijn, moet Wim lachen: “Daar 
had ik wel iets beter over moeten nadenken. De mensen 
kunnen hun namen hier helemaal niet goed uitspreken!” 
Hij heeft nooit Nederlands met hen gesproken, want dat 

leek niet echt relevant in Australië. Enkel met z’n Belgische 
familie spreekt Wim nog Nederlands. “Ik dacht dat je een 
taal niet echt kon verliezen, maar ik merk toch dat ik soms 
al op woorden moet zoeken!” 

Na het rondreizen met het gezin komen ze, nu zo’n 
twaalf jaar geleden, terecht op hun huidige woonplaats: 
Ravenshoe, in Queensland, het noordoosten van het 
land. Het is een plek die omgeven is door natuur: “De 
dichtstbijzijnde stad is toch al op meer dan 2,5 uur rijden!” 
Na werk op een boorplatform en in de houtkapsector, 
begint Wim uiteindelijk met het kweken van appels en 
peren, een echte uitdaging: “Veel mensen denken dat je 
op een tropische plek geen appels kunt kweken, maar 
er zijn genoeg variëteiten die je kan kweken in deze 
omstandigheden.” Zelf kweekt hij een aantal variëteiten, 
waaronder ‘golden dorset ’ en ‘tropical sweet ’. Hij heeft 1 
hectare boomgaard en haalt daar heel veel plezier uit. 
“Nochtans blijft het hier een uitzondering: de meeste 
landbouwbedrijven in de omgeving kweken avocado’s en 
bananen, of suikerriet.”

Een afwisselend leven is het al zeker geweest, dat van 
Wim Van Engelgem! “Ik wil zoveel mogelijk ervaringen 
opdoen in het leven. Altijd hetzelfde doen, daar kan ik niet 
zo goed tegen.” Wim geeft aan dat hij zijn interesse in de 
dingen snel verliest , én dat hij houdt van uitdagingen. “Dit 
blijf ik ook weer doen, zolang ik er nog plezier in heb.” En 
daarna volgt er misschien weer iets anders op zijn pad! “Ik 
blijf altijd bezig. En op dit moment is mijn werk mijn hobby, 
mijn passie!” Wat wil een mens nog meer, nietwaar. 

In ons hele gesprek is België, of specifieker Leest, nog 
niet vaak gevallen. “Ik kan me niet voorstellen dat ik in 
Leest zou gebleven zijn. Ik wou sowieso weg, uit België en 
eigenlijk ook uit Europa. Ik wou echt vér weg, iets anders 
zien.” België is voor Wim te vol, te druk, en hij vond het niet 
altijd fijn om met de sociale druk van onze maatschappij 
om te gaan. Weggaan was voor hem dus de enige optie. 
“In België zit iedereen in mekaars nek te ademen. Dat is 
gewoon niets voor mij! Ik zocht een plek om mezelf te 
kunnen zijn.” 

In Leest komt hij niet vaak meer: “Mijn thuis is nu hier, in 
Ravenshoe. Mijn ouders komen wel elk jaar op bezoek, 
dat vind ik zeer fijn”, geeft Wim aan. “En als we op reis 
willen, dan blijven we binnen Australië: alles is hier binnen 
handbereik. De kust is hier maar enkele uurtjes van, en als 
we het droge opzoeken, rijden we richting het westen, naar 
de woestijn. Ook het regenwoud is hier niet veraf. Dit land 
heeft echt alles! KV

Zangkoor Korile  
in pre-Coronatijden 

Hoe vergaat het 
Leestenaars in 
het buitenland?
We vragen het aan Wim Van Engelgem, 
die in Australië woont. 
In deze rubriek laten we Leestenaars die uitgeweken zijn naar het buitenland 
hun verhaal doen. En voor deze aflevering zetten we de blik ‘down under’, 
naar een land dat we vaak zien als ‘letterlijk aan de andere kant van de 
wereld’, onder onze voeten. Want gaat zo niet de legende, dat als je hier een 
gat in de aarde begint te boren, je uitkomt in Australië? Jawel, daar zijn we!  

We hebben anderhalf jaar 
rondgetrokken, mét de kinderen, met de 

caravan doorheen heel Australië
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PUZZEL
WOORD

Wa we al wete: de Sjarel en de Swa geun een gat dweis deu 
de weireld grave en vroege de Lieësteneirs en oemliggenden 
oem die ouëtgegrave jeir te komme aale.
Mense, bedankt oem dië grond te komme ale bouë de Sjarel. 
En d’r is nog eh!
Jaa, d’r emme oeëk nogal wa mense gereageed oep da zieël 
da maa tot in den helft van de weireld ga. Die emme min of 
mieër gelaoëk, maa, de Sjarel en de Swa emme daa goe over 
na gedoecht eh. Da zieël mu ni langer zên: ne kieë as de Swa 
verbouë de center van de weireld is dan werkt de zwaarte-
kracht mee eh. ‘t is te zegge: oep dieë moment gaa de Swa 
nemieë zakken, maar klimme. Dus de jeir dat ‘m dên afgraaft 
ga dên lêk as altouëd naa beneeë valle, naa ‘t middelpunt van 
de weireld.

Oem da gat dên ni te verstoppe mut ‘r dus ieëne in ‘t midden 
van de weireld gaan staan oem daa die kouëp te vulle zoeëda 
de Sjarel da dan mê da zieël van 6.878 km naa bove kan trekke 
en ouëtkappe in zenne ‘n ‘of.
Normaal ging de Swa zênne schoeënzoon da doen, maar dieë 
kan ni, dieë zit nog in den bak. Jaa, dieë jong ei wa tegeslag 
g’ ad eh. Dieë was al aan ‘t oefene oem te grave en na wilt da 
lukke da dieë tunnel onder deu de KBC liep, em ad daa echt 
gieën attense oep gedaan. ‘z emmen em toen oepgepakt toen 
da de brandkas in da gat gezoenke was. Edde ‘t ma veu.
Dus ge wêt ‘et eh, as ‘r iemand van ale goesting ei oem mee 
da gat te grave, ge leut maar iet wete eh.
Oei, ons Marie roept, ‘t ete staa kaat te weurre, allee, saluu.
 VeeWee

Meer en meer mensen in Vlaanderen, 
van jong tot oud, hebben belangstelling 
voor dialect. Misschien heeft het te ma-
ken met de hevige veranderingen waar 
de mensen de voorbije jaren mee gecon-
fronteerd zijn? In tijden van globalisering 
wordt dialect sterker dan ooit aange-
voeld als iets eigens, iets onvervreemd-
baars, een stukje taal-DNA als uniek in-
grediënt van je identiteit als individu en 
als gemeenschap. Wie in Vlaanderen Ne-
derlands spreekt, kan moeilijk verbergen 
waar hij of zij vandaan komt. Het is dan 
nog maar een kleine stap om het dialect 
te gaan waarderen als erfgoed, immateri-
eel erfgoed dan, want het bestaat niet uit 

kunstwerken, kastelen of landschappen, 
maar uit woorden, wendingen en klan-
ken.
Je kan ons helpen om jouw kennis van 
het Leest dialect door te geven. Spreek 
eens met je ouders en grootouders over 
allerlei onderwerpen zoals: landbouw, 
huishouden, onderwijs,enz…. Stuur je 
bevindingen en ontdekkingen door! 
Hieronder vind je al enkele woordjes 
en uitdrukkingen. We hopen met deze 
rubriek u op weg te helpen om “Lieëst 
voor gevorderden” van onze hoogleraar 
emeritus Van Wabelen te kunnen lezen 
en begrijpen. 

Succes!

• Dweis = dwars
• Zieël = zeel , koord
• Kouëp = kuip
• Attense = het opletten, aandacht
• Veudel = wendakker, topeinde 

(=landbouwbegrip)
• Jeir = aarde , grond
• Miezeiker = mier
• Vjeis = vaars
• Zjat = tas , kopje
• Wasangke = washandje
 
En nu is het aan jullie!
Stuur uw lijstjes met woorden en uit-
drukkingen of naamverklaringen naar  
bart.lauwens@skynet.be

’T GAT VAN DE WEIRELD.
DIEËL DROUË.

Marc Lamberts, echtgenoot van 
Simone Vervloessem werd geboren 
in Leest op 10 februari 1951 en is thuis 
overleden op 10 december 2021. Hij was 
de vader van Veerle en Kathleen en 
woonde met Simone in Juniorslaan 27. 
Henriette Lauwers, weduwe van Frans 
Verbruggen (+2010), werd geboren in 
Leest op 6 januari 1937 en ging stilletjes 
heen in Mechelen in woonzorgcentrum 
Rembertus op 22 december 2021.  
Ze was de moeder van Bea, Patrick, 
Ingrid en Hilde en woonde in de 
Tiendenschuurstraat 6.  
Jeanne Van Den Broeck, weduwe van 
Toon Lamberts (+2009) werd geboren 
in Breendonk op 14 december 1928 
en is zachtjes overleden omringd door 
haar naasten in residentie Paaleyck te 
Kapelle-op-den-Bos op 7 januari 2022. 
Ze was de moeder van een kroostrijk 
gezin: Lisette, Rosette, Gerda, Dirk, 
Christine, Jozef, Godelieve en Frans. Ze 
woonde in de Kouter op nummer 16, 
waar nu haar zoon Frans woont.
Paula Verschueren, weduwe van Jef 
De Rooster (+2012), werd geboren te 
Mechelen op 29 september 1926 en 

overleed er in het AZ Sint-Maarten op 
28 januari 2022. Zij was de moeder van 
René De Maeyer en woonde vroeger in 
Leestsesteenweg 165. 
Hilda Van Steenwinkel, weduwe 
van Joseph Broothaerts (+2000), werd 
geboren in  Leest op 7 november 1931 
en overleed in Kapelle-op-den-Bos in 
het woonzorgcentrum “Akapella” op 30 
januari 2022. Ze was de moeder van 
Josse en Michel en woonde in Kouter 
56. 
Karel Duysburgh, echtgenoot van 
Suzanne Broothaerts, werd geboren 
in Beveren op 15 juli 1932 en is thuis 
in Leest omringd door zijn geliefden 
heengegaan op 2 februari 2022. Hij was 
de vader van Joost, Els, Katelijne, Sara 
en Dries. Karel woonde met Suzanne in 
Juniorslaan 102 . 
Theo van Staveren, echtgenoot van 
Monique Vergult, werd geboren in 
Haarlem op 15 februari 1935 en ging heen 
in Mechelen in het woonzorgcentrum 
Rembertus op 4 februari 2022. Hij was 
de vader van Natacha en woonde met 
zijn echtgenote in Ten Moortele 34.
Philemon Fonteyn, echtgenoot 
van Frieda Voet, werd geboren in 
Hombeek op 28 maart 1947 en is 

WORDEN GEMIST
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thuis in Leest omringd door zijn geliefden 
heengegaan op 8 maart 2022. Hij was de vader 
van Jurgen en Bart.
Veel te jong overleed Nick Van den Sande. Ze 
werd geboren in Mechelen op 20 september 1967 
en is thuis overleden op 14 maart 2022 . Ze was 
de partner van Jan Casteels, dochter van (Çois (+) 
en Bertha Keulemans, omie voor Sarah en Laura 

Casteels en zus van Rit, Chris, Bart en Else. Juf Nick 
stond jarenlang in het vierde leerjaar van de Sint-
Niklaasschool. Ze woonde met Jan in Kouter 71B. 
Wil u het overlijden van een familielid 
melden dan kan dit door het zenden 
van een overlijdensbericht naar 
iedereenleest@leest.be of p/a Kouter 116 
2811 Leest. 

Welk heilig bier staat er op de sokkel?

1.	 Dans-	en	muziekstijl.
2.	 Pikhouweel.
3.	 HOpschrift	op	kruis.
4.	 Vulkaan	op	Sicilië.
5.	 Raap	je	met	Pasen.
6.	 Landbouwtuig	voor	dit	seizoen.
7.	 Vergadering	chiroleiding	(afk.)

Succes !


