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VERENIGING IN DE KIJKER
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“Bewust 
kiezen voor 
eerlijk eten”

OPENVELDDAG IN 
ZELFPLUKBOERDERIJ 
ONZEN HOF: 

GARAGEVERKOOP & 
VICTORY VOOR KIDS-TERRAS 

OP 18 SEPTEMBER

SLAGERIJ

SLUIT NA 
23 JAAR



World 
Cleanup 
Day

Op 
zaterdag 17 
september 
is het weer 
zover: World 
Cleanup 
Day, dat is 
de grootste 
wereldwijde 
opruimactie 
van het 
jaar. Maar 
er worden 
ook acties 
gehouden 
enkele 
dagen ervoor.
 
Zo fietste ik gisteren door mijn dorp 
en zag ik enkele schoolkinderen en 
gepensioneerden het zwerfvuil van 
de straat plukken. Een lovenswaardig 
initiatief. Al wandelend vuil oppikken. 
Vooral veel plastic flesjes en busjes. 
Ikzelf motiveer mijn kleinkinderen om 
mee de afvalberg te verkleinen. Zij 
snappen het wel. Maar het is soms 
dweilen met de kraan open, denk ik 
dan.
Want op weg voor een reportage 
naar de Batteliek in Battel, zie ik 
langs de bermen van de Zenne 
ontzettend veel zwerfvuil liggen. 
Papieren zakdoekjes, plastic flesjes 
en nog altijd veel mondmaskers. Als 
we alle mondkapjes die de voorbije 
maanden op en langs de rijbaan 
zijn gegooid, op een hoopje zouden 
leggen, ik denk dat die berg zelfs onze 
Mechelse trots, de Sint-Rombouts, 
zou overstijgen. 
Ik zie dikwijls genoeg hoe 
wielertoeristen, na een drinkstop, hun 
flesjes in de grasberm gooien. Ik heb 
onlangs iemand van die sneltrappers 
een opmerking gemaakt en gevraagd 
waarom hij dat eigenlijk doet. “Er staan 
niet genoeg vuilbakken, meneer”, was 
zijn antwoord. Straf, zeker als je dan 
toch met een rugzakje rondrijdt. 
De beste manier om plastic in het 
milieu te bestrijden is voorkomen dat 
het er überhaupt in belandt. Maar op 
deze manier gaat dat niet lukken. 
Vandaar de jaarlijkse wake-up call 
voor iedereen die nog een beetje 
respect heeft voor onze natuur. 
Daarom dat ik met bewondering de 
schoolkinderen heb gadegeslagen. 
Je kan het dweilen met de 
kraan open noemen, maar ook 
verantwoordelijkheidszin opnemen 
is hier het vermelden waard. 
De kinderen deden dat wel. De 
wielertoerist niet.

COLUMN

De “Mechelse Baan” ging van oost naar 
west, kwam van Mechelen, stak de Zenne 
over richting het dorp en ging over naar 
de vroegere Scheerstraat (Ten Moortele). 
Aan de grenslijn met Battel aan de 
Hoog Robbroekloop (de beek) staat de 
neobarokke kapel van Sint-Anna onder een 
flankerende lindeboom, een heilige boom 
bij de Kelten en de Germanen. Dergelijke 
bomen waren vroeger ijkpunten en 
werden ook gezet als schaduwboom. In de 
kapel stond oorspronkelijk een 16de eeuws 
gepolychromeerd Sint-Annabeeldje, 
in Mechelse stijl,  dat gestolen werd in 
1974. Het smeedijzeren hek is afkomstig 
van de vroegere koorafsluiting van de 
kerk. Er pronkt nu een keramiekmuur 
van Georges Herregods. Aan deze kapel 
start van oudsher de bedevaart naar 
Scherpenheuvel.
We vervolgen onze weg richting 
Zennebrug en rijden langs het tankstation 
van de familie Holemans. Het gebouw 
werd in 1892 door de familie Neefs 
gezet. Hier kwamen sinds 1910 de 
beerschuiten uit Antwerpen elke week met 
vruchtbaarmakend vocht dat opgehaald 
werd door de boeren. Er werd met paard 
en kar gekoerst om de eerste te staan. Er 
was altijd genoeg en was dat niet zo, dan 
lengde men de beer aan met Zennewater. 
Tot 1960 zag je hier dergelijke taferelen. 

Het wegje dat naast de boerderij liep, was 
een tragel. Hierop liepen de paarden die 
de schuiten met zelen verder trokken op 
de Zenne. 
Over de wispelturige rivier ‘de Zenne’ 
wil ik het later uitgebreid hebben. Er is 
al veel studiewerk, proza en poëzie over 
geschreven zodat ze zeker onze aandacht 
krijgt. We geraken er nu met de auto, te 
voet of met de tweewieler gemakkelijk 
over, maar dat was vroeger anders...
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de 
toenmalige Zennebrug gebombardeerd. 
Een houten noodbruggetje zorgde bij laag 
tij dat je naar de overkant kon. Bij hoog tij 
werd je voor een cent overgedragen door 
Louis “de Witte van” Nagels. Gedurende 
de oorlogen werden de verscheidene 
bruggen meermaals gekelderd. Aan de 
huidige brug zie je links de steigerplaats 
van de gemeente en rechts die van het 
Brughuis waar zelfs een kleine inham(dok) 
van de Zenne was. Daar werden de 
stenen gelost uit Rumst en Boom om de 
huizen in Leest te bouwen. In het Brughuis 
was er een herberg, winkel van bloem, 
veevoeders, meststoffen en steenkool. De 
feestzaal aan het huis was de trefplaats 
van de boeren-en boerinnengilde en de 
BJB (Boerenjeugdbond) tot er later een 
parochiehuis kwam. In 1889 werd hier 
de fanfare “Arbeid Adelt” gesticht. De 

familie Apers heeft hier lang vertoefd. Er 
werd soms een “bâche” (zeildoek) over 
de brug gelegd om er te “kermissen”. Het 
Brughuis is de oudste van de bestaande 
horecabedrijven van Leest. Af en toe trad 
de Zenne buiten haar oevers waardoor het 
water langs de voordeur binnen kwam en 
langs achter terug buiten vloeide. Sinds 
men de kaaimuren verhoogde, gebeurde 
dit niet meer.
We passeren rechts de beemden die in 
de 18de eeuw eigendom waren van het 
Leliëndaelklooster en de “Halfbergen” 
of “Halsbergen” werden genoemd.  Op 
die beemden heeft men in 1953 een 
cyclocross voor profs georganiseerd.
In het mooie kleine boerderijtje rechts van 
de baan woonde vroeger de volksverteller 
en melkboer Jan Verbergt. Vroeger trok 
hij met paard en kar melk te venten in 
Mechelen en omstreken. Er was veel 
concurrentie want in Leest waren toen 
al 5 melkventers actief. Op zijn laatste 
toeren deed hij zijn ronde met de fiets. Zijn 
verhalen bleven grotendeels leven in “De 
Band” , de voorloper van “Iedereen Leest”. 
Langs de linkerkant duikt de pastorij op. 
”Het pastoreel huys der parochie van 
Leest is in den jaere 1627 gebouwd met 
de penningen van de Fabrique van Leest” 
luidde 100 jaar later de aanhef van het 
proces tussen de pastoor en de abdij van 
Kortenberg, toen gediscussieerd werd 
over wie de hoogdringende reparaties van 
de pastorij moest financieren.
In de wintereditie hebben we het hierover 
en rijden daarna op klein verzet de 
“Klaasberg” op! B.L.

“Oep trot deu teurp!”

Nu we sinds het vorige krantje weten waar de naam van de 
Pastoor De Heuckstraat vandaan komt, rijden of wandelen we 
deze straat vanaf de grens met Battel tot in het dorp af.

Aflevering 6: KRONIEK VAN EEN DORP“MIJN GEDACHT!”  

door Leo De Nijn



Onzen Hof maakt deel uit van het grotere 
domein De Scherpen Horinck. Jarenlang 
graasden er dieren van de edelhertenfarm 
Parcoplus, waar de zelfplukboerderij ook 
deel van uitmaakt. “Ik heb tien jaar een 
kantoorjob gedaan, maar stond op de 
rand van een burn-out. Daarom koos ik 
voor een carrièreswitch. Eerst ben ik een 
jaar opleiding biologische landbouw gaan 
volgen bij Landwijzer. Daarna heb ik twee 
jaar als seizoenarbeider gewerkt in een 
biolandbouwbedrijf in Lier. Ondertussen 
heb ik ook veel stages doorlopen bij 
andere plukboerderijen die aangesloten 
zijn bij Community Supported Agriculture 
(CSA)”, zegt Patricia Top.

Toekomst ligt in Leest
“Ik droom ervan in de toekomst te kunnen 
wonen bij een veld dat ik kan bewerken 
én waar ik van kan leven. Hier in Leest ligt 
mijn toekomst”, zegt de veertiger.
Het gaat Top voor de wind. “Ik had mij 
voorgenomen om aan de klanten 
een 70-tal soorten groenten aan 
te bieden. Het zijn er maar 60 
geworden, maar mijn plukkers 
komen allemaal goed aan 
hun trekken. We hebben een 
zeer warme zomer achter de 
rug. Niet evident om dit als 
alleenstaande onder controle 
te houden. Maar de tomaten, 
komkommers, aubergines 
en meloenen hebben het 
uitstekend gedaan. Ik ben al 
bezig met de voorbereiding van 
het aanplanten van wintergroenten 
als meerdere koolsoorten, wortels, 
schorseneren, pastinaak, slaatjes, 
enzovoort. Ik heb in deze opstartfase 
ook veel geleerd”, legt Patricia uit.
De voorbije weken kwam, door de 
aanhoudende warmte, de waterput in 
Onzen Hof droog te staan. “Dankzij de 
hulp van een landbouwer uit de buurt 
kreeg ik een tank met 6.000 liter water. 
Die meneer is zo vriendelijk om die ook 
geregeld bij te vullen, zodat mijn groenten 
het noodzakelijk water kunnen opnemen. 
Het leerde mij ook, zeker met de 
klimaatverandering die boven ons hoofd 
hangt, dat ik moet investeren in irrigatie. 
Het staat, samen met de aanleg van een 
extra tunnelserre en de aanschaf van wat 
kleine machines, op mijn planning.”

Financieel 
haalbaar?
Of ze met de zelfplukboerderij kan 
overleven? “Ik heb nu 75 equivalente 
klanten. Bedoeling is om naar honderd 
te gaan. Dan kan ik er van leven. 
Ik leef bewust sober. Ik zit in een 
begeleidingsproject om ondernemer te 
worden. Hierdoor kan ik anderhalf jaar 
mijn werkloosheidsvergoeding – nu nog 
tot augustus 2023 - behouden. Dat houdt 

de druk, om het financieel 
gezond te houden, een 

beetje van mijn schouders”, legt 
Patricia uit.

Plukkers dienden een jaarabonnement 
van rond de 400 euro aan te schaffen. 
“Daarvoor kunnen de leden een jaar 
lang alle groenten oogsten die ze nodig 
hebben. De mensen kopen maar groenten 
in de supermarkt, maar weten niet van 
waar die komen. Hier plukken ze het 
vers van het veld. Wat we eten, is wie 
we zijn. De klanten kennen het verhaal 
achter de groenten die ze plukken. Er 
is hier voldoende ruimte aanwezig om 
nog bijkomende agrarische activiteiten 

uit te bouwen. We willen ook een 
ontmoetingsplek zijn via meewerkdagen, 
workshops en barbecues.”

Zondag 18 september kunnen 
geïnteresseerden tijdens de 
openvelddag kennismaken met het 
systeem en de boerin op het veld in 
de zelfoogstboerderij Onzen Hof, Grote 
Heide, ter hoogte van nummer 21, te 
Leest. Er zijn rondleidingen (11 en 14u) 
en vanaf 14.30u is er een optreden van 
BAM (percussie). Doorlopend kan je 
genieten van een hapje en een drankje en 
er is kinderanimatie. www.onzen-hof.be, 
0496.26.11.47   (LDN)

Zelf groenten oogsten zonder 
ze te moeten telen. Op de 
ecologische zelfplukboerderij 
Onzen Hof in Leest heeft 
de 46-jarige Patricia Top uit 
Aartselaar de eerste droge 
zomer achter de rug. Het aantal 
zelfplukkers groeit aan. “Het 
belangrijkste is de verbinding 
met wat je eet. Bewust kiezen 
voor eerlijk eten”, zegt de boerin, 
die zondag 18 september 
iedereen uitnodigt om zelf eens 
rond te lopen op het veld in de 
Grote Heide. 

Openvelddag in zelfplukboerderij Onzen Hof: 

    “Zeer veel smaak  
in wat ik pluk”

Sylvie Manzi uit Hombeek komt elke week naar de plukboer-
derij. “Ik kom wanneer ik wil en tijd heb”, zegt Sylvie die met 
haar kindjes Ki (5) en Zen (8 maanden) bessen komt pluk-
ken. “Plukken en de pot in. Verser kan niet. Onlangs kocht 
ik in de supermakt een bakje aardbeien. Wat een smaak-
verschil met wat ik hier in Onzen Hof zelf heb geplukt. Dat 
geldt niet alleen voor de bessen en aardbeien, maar voor alle 
groenten die mijn gezin, via deze korte keten, dagelijks op hun 
bord krijgen.”  

(LDN)

Sylvie (26):

“Bewust kiezen 
voor eerlijk eten”



Welke groente is 
alomtegenwoordig in haast elk 
gerecht en heeft ieder van ons 
standaard wel in huis liggen? 
De ajuin natuurlijk! Waarom 
dan de ajuin als groente van 
dit specifieke seizoen, de herfst 
kiezen? Omdat ze tot midden 
september geoogst worden, 
en omdat op een herfstige dag 
een kom ajuinsoep dés te beter 
smaakt! 

 
Ook in Leest worden ajuinen 
geteeld. Onder meer door Koen 
Verbruggen, landbouwer uit de 
Tiendeschuurstraat. Vijftien jaar 
geleden zette hij het familiebedrijf 
voort , na het overlijden van 
zijn vader. Al is Koen het 
landbouwersleven altijd deeltijds 
blijven doen, hij combineert het 
met een job als teeltadviseur, ook 
in de agrarische sector dus. Een 
combinatie die hij graag tot aan 
zijn pensioen zou voortzetten!
“Het landbouwleven is mijn grote 
passie, de boerenstiel zit me nu 
eenmaal in het bloed”, vertelt 
Koen ons. “Er is niks mooier dan 
een zaadje in de grond steken, 
om het te zien uitgroeien tot een 
mooie oogst!” Koen teelt niet 
alleen ajuinen, maar ook wortelen, 
en een klein aandeel granen en 
maïs. Met die gewassen kan hij 
aan teeltrotatie doen: “We streven 
naar een teeltrotatie van 1/5, dit 
wil zeggen maximum eens om 
de 5 jaar uien of wortelen op 
eenzelfde perceel zetten. Dit om 
de  grond niet te veel uit te putten 
en ziektes te voorkomen. 
“Als mensen denken aan het telen 
van ajuinen, gaan ze er meestal 
van uit dat je een klein bolletje 
ajuin, het plantgoed, in de grond 
steekt en dat dat uitgroeit tot de 
grote ajuin. Dat klopt voor een 
deel van onze oogst, maar het 
grootste deel van onze ajuinen 
wordt gezaaid! We vertrekken 
dus van een zaadje, en dàt wordt 
uiteindelijk de volwaardige ajuin”, 
legt Koen uit. “We zaaien in maart , 
met een precisiezaaimachine die 
de zaadjes op de juiste afstand 
van mekaar in de grond steekt. 
Die ajuinen worden geoogst van 
midden augustus tot midden 
september. De ajuinen die 
groeiden vanuit het plantgoed, 
kunnen we iets vroeger oogsten: 
van eind juni tot half augustus.”  
Waar kunnen we de ajuinen van 
Koen Verbruggen vinden? “Ik 
werk meestal met vaste afnemers. 
Zowat 85 % van mijn uien zijn 

voor de 
binnenlandse 
markt. Via 
verpakk ingsbedr i j ven 
worden de ajuinen verdeeld naar 
verschillende supermarktketens. 
Daarnaast verdelen we ook 
ajuinen aan enkele lokale 
hoevewinkels in de streek. Zo 
zitten er bijvoorbeeld ajuinen van 
ons in de aardappelautomaat aan 
de Expoelstraat!” Koen teelt een 
aantal verschillende variëteiten, 
waaronder gele en rode ajuinen, 
en een klein aandeel sjalotten. 
“Vroeger waren de rode ajuinen 
een nicheproduct, maar je ziet de 
vraag daarnaar wel stijgen!” 
Hoe eet ajuinteler Koen 
Verbruggen de ajuin het liefst? 

“Een ajuin kom je natuurlijk 
in bijna elk gerecht tegen. 
Ajuinsoep wordt tegenwoordig 
misschien minder klaargemaakt 
door de jongere generatie, maar 
een slaatje met rode ui vindt 
iedereen lekker!” Zelf eet Koen 
het ook graag bij rauwe groenten, 
bijvoorbeeld bij tomaten, en liefst 
zo puur mogelijk , zonder peper, 
zout of olie. Zo proef je de ajuin 
natuurlijk het beste! 

K.V.

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 rubriek!

De groente van het seizoen: 

DE AJUIN!
herfst

Niets mooier dan een zaadje  
dat je in de grond steekt, te zien 
uitgroeien tot een mooie oogst!



Yves Cremie (53) en Nadia Op de Beeck (55) hebben de deuren 
van hun slagerij die ze al 23 jaar runnen op het Dorpsplein in 
Leest, definitief gesloten. “De hoge energiekosten en de almaar 
stijgende vleesprijzen, doen ons de das om. Als we niet sluiten, 
bouwen we een schuldenberg op en dat willen we niet”, zegt 
het koppel met de tranen in de ogen.

Slagerij Cremie: het levenswerk van Yves en Nadia. “Dat mag je wel zeggen. 
Ik ben als zestienjarige beginnen werken in de slagerij van Walter De Prins in 
Leest. In supermarkt “de Vets” in Sint-Katelijne-Waver heb ik de knepen van ’t 
vak geleerd. Daarna ben ik 10 jaar in de zaak van mijn vader, Leon Cremie, in de 
Sint-Katelijnestraat in Mechelen, gaan werken. Ondertussen had ik Nadia leren 
kennen en toen het pand in Leest vrijkwam, zijn we hier in 1999 met de zaak 
begonnen”, vertelt Yves.
Corona en en energiecrisis
Normaal zou Yves Cremie binnen 6 jaar met pensioen gaan. “Daar hadden 
we stilletjes al naar uitgekeken. Maar toen kwam corona, dan de oorlog in 
Oekraïne en de explosieve energieprijzen. De factuur van de energiekost ging 
van 1.000 naar 3.000 euro per maand. We zagen het niet meer zitten. Na een 
bezoek bij onze boekhouder leek er maar één uitkomst: meteen stoppen of een 
schuldenberg opbouwen”, legt Cremie uit.
“Een beslissing waar we alle twee kapot van zijn. Maar één ding is zeker: we 
willen in schoonheid stoppen, zonder schulden. Yves zijn levenswerk, 10 jaar in 
Mechelen en 23 jaar in Leest, over de kop laten gaan met een schuldenberg, 
dat zagen we beiden niet zitten. Er zijn tranen gevloeid, niet alleen bij ons maar 
ook bij heel veel klanten toen we ons afscheid aankondigden”, zegt Nadia.
Op zoek naar nieuwe job
Wat nu? “We moeten nu alle twee op zoek naar een job. Ik moet nog langer 
werken dan Yves voor ik met pensioen kan gaan. Maar opnieuw in een 
beenhouwerij gaan werken, dat zien we niet zitten. Dat is té emotioneel. Dat 
kunnen we niet aan. We gaan werk zoeken, want we willen zo snel mogelijk 
weer aan de slag. We gaan hier ook de slagerij verkopen en de kans is groot 
dat we niet langer in Leest blijven wonen”, zegt Yves Cremie.
“Veel kleine handelszaken gaan het moeilijk krijgen. Bedankt alle klanten en 
verenigingen uit het dorp. We hebben mooie tijden beleefd, maar hier stopt 
het”, geeft Nadia mee. 

(LDN)

CROSSWEEKEND  
OP 8 EN 9 OKTOBER

Op de chiroterreinen in de Kouter zijn 
de voorbereidingen voor het traditionele 
crossweekend gestart. Dit jaar is er 
cyclocross op zaterdag, een crosslunch 
op zondagmiddag en de traditionele 
loopcross op zondagnamiddag. Meer info 
en inschrijven op crossweekend.be . 

Yves en Nadia sluiten slagerij na 23 jaar: 

“Het is dit of 
stoppen met 
schulden”

LEESTSE KUNST IN LIER
In Lier wapperen de schapenkoppen 
boven de straten. Niemand minder 
dan beeldend kunstenaar Chris 
Dewals, uit de Elleboogstraat, stond in 
voor het ontwerp.

Zondag 18 september

Ferm Leest en KWB Leest pakken 
op zondag 18 september uit met 
de eerste garageverkoop in Leest. 
Een garageverkoop is een soort 
van rommelmarkt waar mensen 
hun eigen garage, oprit of voortuin 
openstellen en zelf spullen 
verkopen die ze niet langer nodig 
hebben. 
Voor wie het fenomeen 
‘Garageverkoop’ nog niet kent. 
Deze hype is overgewaaid 
vanuit Amerika. Daar maken 
particulieren van hun straat voor 
één of meerdere dagen een grote 
winkelstraat. De bezoekers vinden 
dit een heel aangename manier 
om koopjes te vinden.
“De inschrijvingen voor onze 
eerste editie zijn een succes. 
We zijn geland op liefst 130 
deelnemers. Zowat heel Leest is bij 
de deelnemers vertegenwoordigd: 
van de dorpskern tot de 
grensstraten, ideaal voor een 
fietstocht of wandeling om 
de standen te bezoeken. De 
deelnemende adressen zullen 
herkenbaar zijn aan een affiche 
en ballonnen op hun garage, oprit 
of voortuin”, klinkt het bij Katrien 
Verstraeten van Ferm Leest en 
Fons Leemans van KWB Leest.
Het aanbod gaat van klassiekers 
zoals antiek, vintage, baby- en 
kinderspullen, boeken, strips, 
fietsen, kledij tot juwelen, decoratie, 
militaire gadgets, paardengerief, 
om er enkele te noemen.
Diezelfde dag is er ook een pop-
up terras in Ten Moortele 16, van 12 
tot 18u ten voordele van het goede 
doel Victory for kids. (LDN)

EERSTE GARAGEVERKOOP IN LEEST 
TELT 130 DEELNEMERS



OKRA staat voor OPEN, KRISTELIJK, RES-
PECTVOL en ACTIEF (Trefpunt 55+) en 
is de grootste seniorenvereniging van 
Vlaanderen. Ze telt bijna 200.000 
leden en ongeveer 1000 lokale 
groepen of trefpunten. Het is een 
beweging van en voor gepensio-
neerden of mensen in dezelfde 
levensfase. Het wil 55-plussers 
een zinvolle tijd bezorgen en 
doet dit door een gigantisch 
groot en gevarieerd aanbod 
aan socio-culturele activiteiten 
(sport, crea, ontmoeting, spel, 
culturele uitstappen, reizen, 
voordrachten,...). De vereniging 
komt ook op voor de belangen van 
55-plussers. “Onze stem telt ook 
mee!” luidt het.

Met Fons Huysmans babbelen we even bij over 
OKRA-LEEST. 
Hoe is deze vereniging hier ontstaan? 
Daarvoor moeten we 60 jaar teruggaan. Onder impuls van 
Stan De Clerq is in december 1962 de K.G.B.-afdeling van 
Leest gesticht. De gepensioneerden kenden een indruk-
wekkende start want er werden direct 120 leden ingeschre-
ven. Constant Buelens werd voorzitter, Jozef Leemans was 
secretaris en Jan Lauwens was schatbewaarder. Onderpas-
toor Verbist was de eerste proost. Activiteiten en feestmaal-
tijden in de Parochiezaal werden afgewisseld met bede-
vaarten, uitstappen en plezante activiteiten.

60 jaar, dat betekent een jubileum? 
Op maandag 10 oktober van dit jaar vieren we dit. Een uit-
gebreid programma vind je terug op onze website. We star-
ten om 12u en naast een lekker diner bieden wij de mensen 
animatie aan met het Carrousel Theater.

Hoe ben je hier actief geworden als bestuurslid? 
In mijn jonge jaren was ik vooral actief bij CHIRO en 
VEVOC. Na je actieve loopbaan ga je dan een alternatief 
zoeken. Toen voorzitter Sjarel Lauwens stierf, is Herman De 
Neve voorzitter geworden en heb ik zijn taak van sportver-
antwoordelijke overgenomen. Ik heb een fulltime bezigheid 
hiermee en ik denk dat we goed bezig zijn in Leest!

Wat zijn de gewone activiteiten van OKRA? Elke eer-
ste maandag van de maand kan je je inschrijven voor de 
Warme Maaltijd in Ter Coose. Niet alleen gepensioneerden, 
maar elke Mechelaar is welkom. Aansluitend is er een bin-

go en gedurende het samenzijn projecteren we foto’s van  
onze werking en activiteiten. Elke tweede maandag van de 
maand is er een gezellig samenzijn en kan je kaarten of je 
ontspannen. Elke woensdag ondernemen we een fietstocht 
die om 14 uur start aan de sporthal. Elke vrijdag komen we 
bij elkaar achter de chiropleinen voor een potje petanque. 
Er zijn 4 pleinen waarop je tussen 13u30 en 15u30 kan spe-
len. Er is geen competitie maar af en toe doen we mee met 
het Zennebekertornooi tussen  de trefpunten van Heffen,  
Hombeek, Muizen en Leest. Elke zondagavond tussen 18u 

en 20u werpen we ook een balletje. Op donderdag-
avond gaan de dames zwemmen in Mechelen. In de 
winterperiode wandelen we elke woensdag en star-
ten dan om 14u aan de sporthal. In dat seizoen spe-
len we overdekt petanque in sporthal “De Ploan” te 
Mechelen. We gaan ook een 8-tal keren wandelen 
bij trefpunten in het omliggende.

Een druk programma, Fons?  
Als “gepensioneerde” moet je je tijd nuttig gebrui-
ken. Ik voel dat al die beweging wel nodig is. Je ont-
moet mensen en voor sommigen onder ons die door 
het overlijden van hun partner alleen komen te staan, 

is dit het ideale opvangnet om actief te blijven en erbij 
te horen. Iedereen kan vrij kiezen wat hij meedoet, zon-

der verplichtingen. Als je het nationaal lidgeld betaalt dan 
ben je verzekerd. Als je met de sportactiviteiten meedoet, 
dan kan je via CM een deel terugtrekken. Je wordt lid vanaf 
55 jaar en door een klever van je Mutualiteit af te geven aan 
één van de bestuursleden (zie website). 
Laat je niet afschrikken door het woord “gepensioneerde”, 
want als je niet meer werkt dan ben je dat ook en dan kan 
je best je vrije tijd op een gezonde en sociale manier in-
vullen. Je amuseert je op jouw eigen tempo en je hebt so-
ciaal contact binnen onze dorpsgemeenschap en binnen 
een beweging met waarden. De universele rechten van de 
mens, het Evangelie en de fundamentele, democratische  
waarden zijn het richtsnoer van onze vereniging.
Als ik dat allemaal hoor en zie in Leest, dan ga ik zo vlug 
mogelijk mijn pensioen aanvragen! Wie meer wil weten kan 
naar de website gaan: okraleest.be   

B.L.

In deze rubriek stellen we de verenigingen 
voor die mensen bij elkaar brengen en ons 
dorp maken. Nieuwe Leestenaars kunnen 
zich via deze gemeenschappen inleven en 
sociaal engageren. 

VERENIGING IN DE KIJKER:

Fons Bruno



Hoe is het om je roots in dit dorp te hebben? Wat is typisch voor een 
Leestenaar? En waarom komen mensen in Leest wonen? Dat kom 
je te weten in deze reeks ‘Binnen zonder bellen’. Wij brengen buren 

samen, mensen die naast mekaar wonen en van wie de ene kant hier 
z’n wortels heeft, de andere kant hier misschien nog maar enkele jaren 
woont. Hoe kijken beide kanten naar wonen en leven in ons dorp?

Het is zondagavond, half zes, en ik word 
verwacht in de Kleine Heide. Dat is sinds drie 
jaar een bijzonder tijdstip geworden voor 
enkele bewoners van de landelijke straat.

Binnen 
zonder 
bellen!

de buren van de Kleine Heide
Van aperitieven op de oprit in coronatijden naar samen op reis gaan:

TIPS VAN DE BUREN VAN DE KLEINE HEIDE

• Kies een vast moment. De zon-
dagavond is echt van de buren. 
Vera: “Onze kinderen weten dat 
ook. We zeggen: je màg komen, 
maar om half zes is het voor de 
buren.”

• Hou de groep vrij klein: probeer 
niet met alle buren in je straat 
samen te komen. Begin met de 
buren van de huizen om je heen. 
Marc: “Als je dit wil organiseren, 

kan je niet met 20 of 30 mensen 
zijn. Want dan hou je het niet elke 
week vol. En waar zet je zo’n grote 
groep? Eigenlijk is 6 à 8 mensen 
ideaal.”

• Breng je eigen drank mee. Na 
drie jaar is het nog altijd zo: ieder 
brengt zijn of haar eigen drankje 
mee naar het aperitiefmoment. De 
locatie wisselt tussen de verschil-
lende tuinen, maar steeds brengt 

iedereen mee wat hij of zij liefst 
wil drinken. “Alleen begint het qua 
hapjes wel te evolueren. Eerst ie-
der met z’n eigen kommetje chips, 
maar vorige week waren we bij 
Walter en Linda, en had Linda 
zelfs burgers voorzien!” Enthousi-
ast toont Marc foto’s van het eten 
van vorige zondag. En het moet 
gezegd, dat ziet er zeer smakelijk 
uit! 

Bij aankomst is het al meteen gezellig: de chips staat op 
tafel, bier wordt in de glazen geschonken. We bevinden 
ons in de tuin van Erwin Van Nobelen. Rond de tuintafel 
zitten naast Erwin ook Marc Verschueren en zijn vrouw 
Vera Verschueren,  Linda De Kunst en haar man Walter 
Heijlen, en Marc Roggeman. (Afwezig is Frie De Prins, de 
vrouw van die laatste Marc, want zij is in Mechelen de 
Belgian Cats gaan aanmoedigen, nvdr.). Allemaal buren 
van de Kleine Heide, die op enkele honderden meters 
van mekaar wonen. 

“Het is allemaal begonnen tijdens de eerste lockdown, in 
maart 2020”, vertelt Marc Verschueren. “Met het mooie 
weer zaten we wat meer vooraan in de tuin. En we merk-
ten al snel dat de andere buren óók in hun tuin naar de 
passerende mensen zaten te kijken.” De buren sloegen 
een praatje met mekaar, riepen vanuit de tuin wat over en 
weer, en dachten toen: waarom spreken we niet af om op 
hetzelfde moment buiten te komen? Vera Verschueren: 
“We hebben altijd strikt de geldende coronamaatregelen 
gevolgd. Soms was het dus ieder vanuit de eigen tuin, 
dan weer allemaal samen op één oprit , op anderhalve 
meter afstand van mekaar,... Ons samenzijn veranderde 
mee met de regels.” Maar het voornaamste was: vanaf 
dan kwamen de buren iedere zondagavond vanaf half 
zes even samen. Walter: “Eerst was het natuurlijk mooi 
weer, maar ook in de herfst en de winter bleven we ons 
moment organiseren.” Erwin maakte zelfs speciaal een 
vuurkorf voor het gezellige samenzijn! 

Nochtans is het niet zo, vertellen ze, dat ze voorheen al 
veel contact met mekaar hadden. Erwin Van Nobelen: 
“We zeiden wel dag tegen mekaar, of hadden vroeger 
ook wel de burenbarbecue, maar dat werd al enkele ja-
ren niet meer georganiseerd. Dus er was niet zo’n nauw 
contact tussen de buren onderling.” Het zondagavondse 
aperitiefmoment, want al snel was het natuurlijk mét een 
hapje en een drankje, zorgde ervoor dat de buren weer 
veel nauwer naar mekaar toe groeiden. Vera  Verschue-
ren: “Het contact overstijgt ondertussen het vaste mo-
ment op zondagavond. Zo zijn we al eens samen naar 
de nieuwe cremerie in Leest geweest (El Gusto, nvdr.), of 
spraken de vrouwen samen af op de markt in Mechelen.” 
En daar blijft het niet bij! Linda De Kunst: “We zijn onder-
tussen zelfs samen op reis geweest: we trokken samen 
naar Verona!” Op drie jaar tijd van een drankje op de 
oprit naar samen op reis gaan? Wat is het geheim van dit 
gezellige burensamenzijn? Dat proberen we te verklaren 
aan de hand van enkele tips

Hoe zien ze dit verder evolueren? 
“We houden het al drie jaar vol, en we hopen dat dat blijft 
duren!” geven de buren aan. Vera: “Ook als we ouder wor-
den, zou het ideaal zijn als dit voortgezet wordt. Meer zelfs: 

waarom gaan we, als we hulpbehoevend worden, niet alle-
maal samenwonen in één groot huis, met verpleging erbij?” 
Wie weet wat de (verre) toekomst brengt! 

ERWIN VAN NOBELEN

MARC VERSCHUEREN

WALTER HEYLEN

MARC ROGGEMAN VERA VERSCHUEREN

LINDA DE KUNST
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Wa w’ al wete: de Sjarel en de Swa geun 
een gat dweis deu de weireld grave en vra-
ge nog altouëd ieëne oem mee da gat te 
grave.
Seg, na emme de Sjarel en de Swa wa veu 
ga ‘t seh. ‘t is al efkes geleeë gebeurt, maa 
ze emme ‘t wa stil gave eh. Z’ adde schrik 
van te veul pottekouëkers eh, en da is ni 
goe ‘d eh, want as ‘r te veul volk oem da 
gat staa dên za da kunne inschaoëte eh 
en dên komt de Swa ieëlemaal vast te zit-
te. Ge mu da begroaëpe eh, ‘t mut voaëleg 
bloaëve ‘n eh.
Wa was ‘r gebeurd: de Swa ad oep 12 me-
ter een aar gevonne. En ni zoeëmaa een 

aar. Da ‘d aar woog mieër dan voaëf kilo, ... 
vaoëf kilo eh. ‘t was zoeëwa blieëkbrouën 
mê vaalgeile plêkskes, echt schoeën.
W’ emme d’r tunst ne gelieërde bouë ge-
roepe en dieë wist te zegge da da ‘d aar 
van ne Zennosaurus was. Ja, ne Zenno-
saurus, da was een bieëst da een paar du-
zend jaar geleë geleifd ei in de moerasse 
rond de Zenne. Da bieëst kon 7 meter lang 
werre en 3 ton wege. Dieë pee zaa oeëk 
da ta nen insecteneter was dieë veural 
mugge ‘n at, ... ieël veul mugge. 
En da was nog ni alles. W ‘adde da ‘d aar 
efkes onder ‘t afdak gelei tot dieë gelieër-
de kwam. Da hadde we beiter ni gedaan, 

ons kiekes adde da ‘d aar gevonne en die 
zên da direct beginne ouëtbroeie. Al goe 
da we da oep touëd gezien emme en ons 
kiekes daar af g’ euld emme, ge ‘t wet wa 
was er anders gebeurd.
Allee, da ‘d aar is deu dieë gelieërde mee 
genome veu onderzuuk aan d’ univer-
sitouët. Maar ondertusse legge ons kiekes 
gieën are nemieë. ‘k wee ni wat ‘r schilt , 
die zên sins da veuval precies depresief.
Wacht is efkes, ons Marie roept iet, ‘k zal 
maar is gaan oeëre wat ‘r na weeal schilt.

 
VeeWee

We hebben nog maar weinig reacties ge-
had op onze vraag naar Leestse dialect-
woorden en jullie kennis van het Leestse 
dialect? Waarschijnlijk lezen en begrijpen 
jullie vlot de teksten van VeeWee en zijn “’t 
Gat van de weireld”. Misschien moeten jul-
lie deze kennis eens met ons delen? Stuur 
gerust jullie woordenlijsten, uitdrukkingen 

en naamverklaringen naar bart.lauwens@
skynet.be dan proberen we dat te verwer-
ken in een echte “Liëstse diktjioneir”. We 
helpen jullie op weg met het volgende om 
deel 4 en 5 te begrijpen:

• Meute/meutte : kalf of in sommige 
gevallen : dommerik!

• Schup : schop of spade
• Are : eieren 
• Een aar: is niet de “spica” of bloeiwijze 

maar gewoon een ei.
• ’s mêrges, snoenens en ’s aves: in de 

morgen, op de middag en ’s avonds
• Brouën broeëd : bruin brood
• Kên kaffe : een kan koffie

• Dweis: dwars of contrair. Iemand die 
“dweis” doet , is nen “dweizerik”!

• Inschaoëte : inschijten,instorten. Iets 
kan scheef ingescheten zijn. 

• Nemieë: niet meer

In afwachting van jullie medewerking 
groet ik u ! Sallodder!

’T GAT VAN DE WEIRELD. DIEËL VOUËF.

Marcel Peeters werd 
geboren in Leest op 15 
februari 1935 en overleed 
in het AZ Sint-Maarten op 
2 augustus 2022. HIj laat 
zijn zus Maria Peeters en 
petekind Werner Huys na. 
Jozefine Solie werd 
geboren in Leest op 13 
april 1931 en overleed in 
WZC Akapella in Kapelle-
op-den-Bos op 8 augustus 
2022. Ze was  e weduwe 
van René Spoelders en de 
moeder van Vera. 
Pieter Jozef Beullens  werd 
geboren in Leest op 23 
oktober 1928 en overleed 
in Kapelle-op-den-Bos 
in het woonzorgcentrum 
“Akapella” op 28 augustus 
2022, voorzien van de 
Sacramenten.  Hij was de 
weduwnaar van van Lea 
Van der Auwera (+ 1980), de 
partner van Jeanne Moens 
(+2013) en de vader van 
Rosa en Frans. 
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. 
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LIËSTS VEU GEVORDERDEN

LIËSTS VEU BEGINNERS

In 2023 vieren de Chirojongens hun 75 jaar bestaan, de Chiro-
meisjes hun 60 jaar bestaan en VEVOC blaast 50 kaarsen uit. De 
loopcross is ook aan zijn 50ste editie toe, waardoor er heel wat 
te vieren valt.  LEEST GEWEEST zal tijdens Posse Leest 2023 een 
tentoonstelling organiseren rond deze jubilarissen. 
We zoeken dus foto en filmmateriaal van vroeger tot nu. Allerlei 
aandenkens of affiches, boekjes, uniformen, muziekinstrumenten, 
vlaggen enz... zijn welkom. Hoe vroeger, hoe beter!
Stuur uw materiaal liefst gedigitaliseerd door naar LEEST GE-
WEEST via leestgeweest@gmail.com of neem contact op met 
bart.lauwens@skynet.be of 0479/359413

We zijn op zoek naar de dia’s die de Pater 
heeft achtergelaten. Wie deze ziet passeren, 
laat het dan weten. Zijn verzameling bevat 
unieke beelden van de Chiro en Vevoc, van pa-
rochiale manifestaties en vieringen. We zouden ze 
graag digitaliseren om te bewaren voor het nageslacht. De dia’s 
verliezen in waarde naarmate ze ouder worden. In uw kast heb-
ben ze geen enkele waarde!

Heb je ze in bezit, laat het dan weten dan kunnen we aan de 
slag! leestgeweest@gmail.com

OPROEP! 
Foto en film over Chiro en Vevoc gezocht! OPSPORINGSBERICHT!


