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Dit is ze: de eerste Dorpskrant van Leest.  
De eerste, maar hopelijk niet de laatste. Een 
nulnummer, om te proberen. Door Corona 
hebben we geleerd dat een goede buur 
inderdaad soms belangrijker is dan een verre 
vriend. 
Vroeger kende in een dorp iedereen elkaar, 
de meesten waren zelfs op de één of andere 
manier familie. Vandaag kost het wat meer 
moeite om je dorpsgenoten te leren kennen.  
Corona leerde ons ook dat social media wel 

interessant zijn, maar dat je daarmee toch niet 
iedereen bereikt.  De Dorpsraad van Leest 
heeft daarom beslist aan te knopen met een 
oude traditie. 
Van de late jaren’ 
50 tot eind jaren 
‘80 bestond er een 
maandblad dat 
het leven in Leest 
documenteerde en voor verbinding zorgde: 
De Band.  Dat waren stencils met nieuwtjes 

als het teerfeest van een vereniging, brieven 
van missionarissen en opstelletjes over de 
schoolreizen van de lagere school. 

Maar het blad werd 
druk gelezen en het 
archief van De Band 
vormt nog steeds 
het geheugen van 
Leest. Wij hopen dat 

we met onze nieuwe Dorpskrant die traditie 
van verbinding kunnen voortzetten.  Een 

nietszeggende naam, zeg je? Dan heb je 
gelijk.  Dorpskrant is de werktitel van onze 
boreling: we zoeken een naam en hopen op 
jullie suggesties. 
Heb je een vlotte pen en journalistieke 
ambities, dan kan je misschien onze redactie 
komen versterken. Heb je nieuws voor ons, 
of wil je ons gewoon laten weten wat je van 
onze krant vindt?  We vernemen het graag op  
dorpskrant@leest.be .

De redactie

• BORELING •

Het eerste nummer van “De Band” was zeer 
povertjes, telde slechts 6 bladzijden en had 
een oplage van 30 exemplaren. Vijf jaren later 
was de oplage al gestegen tot 550 stuks. In de 
beginperiode nam de Leestse bevolking het 
maandblad schijnbaar niet al te serieus maar 
het bestuur en de redactie bleef ondanks de 
kritiek volharden en dwong later veel respect af 
met hun schrijfsels.

Leestenaars in Duitsland
In 1957 ontvingen de Leestse miliciens 
Kerstpaketten met boeken van Ernest Claes, 
tijdschriften, Kerst-en Nieuwjaarskaarten, 
briefpapier en 100 omslagen, sluitzegels, een 
fotoalbum, een wandplaat als kamerversiering, 
enz... Dat jaar stuurde men een MILAC-
delegatie naar Duitsland om de Leestse 
soldaten te verwennen met lekkers  en 
meegebrachte cadeaus van het thuisfront om 
de warme “band” met de jongens aan te halen. 
Dit had zoveel meer impact op het moreel dan 
het opsturen van een parochieblad. In de jaren 
’60 deed “De Band” een oproep aan de Leestse 
missionarissen om af en toe wat nieuws te 
mogen ontvangen. Van dan af publiceerde het 

maandblad ontelbare brieven van 
overzee. In 1970 vervoegde 
leger-almoezenier Georges 
Herregods de redactie. 
Het blad kreeg een heel 
andere lay-out toen hij 
zich begon in te zetten. Als 

veelzijdig kunstenaar fleurde 
hij de artikels op met zijn parels 

van tekeningen. Met zijn historische 
bijdragen over Leest, de parochie en de families 
gaf hij het blad een andere dimensie. Na de fusie 
met Mechelen werd er dan ook meer de nadruk 
gelegd op onderwerpen over het dorpsleven en 
haar verenigingen en werden streekgebonden 
verhalen geschreven om de Leestse eigenheid 
niet te verliezen.

Sussen en Blekken
Anselmus Jedrie (Jacob Albert Huysmans) 
puurde uit zijn magistraal geheugen en pende 
de prachtigste proza over Sussen en Blekken, 
verhalen uit de Eerste Wereldoorlog en 
mysterieuze dorpsgebeurtenissen neer. Ook 
Frans “Susse” Teughels toonde het tijdsbeeld 
van het interbellum, de Tweede Wereldoorlog 
en de periode erna. Poëzie van Kamiel De Wit 

en literaire bijdragen door Guido Hellemans over 
de grote Vlaamse schrijvers, kleurden “De Band”. 
“Het hoekje van de tuinman” van Toon Lamberts 
en de vele natuurbijdragen en interviews van en 
door Karel Soors smukten het maandblad nog 
meer op. Door de jaren heen verscheen het werk 
van een bataljon aan gelegenheidsschrijvers, 
de bijdragen van Leestse verenigingen en  de 
succesrubriek “De burgerlijke stand” waar 
iedereen naar uitkeek. Door de gedrevenheid 
van Herregods en onder het voorzitterschap van 
Luc Beterhams, de eerste en enige ere-voorzitter, 
kon in 1978 het zilveren jubileum geviered met de 
aankoop van een nieuwe stencilmachine. Nadat 
Georges Herregods als hoofdalmoezenier naar 
Duitsland verhuisde, werden Luc Verelst en Karel 
Duysburgh aangetrokken en werden “de troepen” 
gecoördineerd door Robert Verbruggen en Karel 
Soors.

Bonte avonden
De vereniging zorgde al die jaren voor 
filmvoorstellingen, bonte avonden en andere 
showavonden om banden te smeden en geld 
in de kas te krijgen om het maandblad op een 
kwalitatieve manier uit te brengen. Fanfares, 
cabaretgezelschappen en conferenciers, 
muziekensembles, clowns, hypnotiseurs en 
filmvoorstellingen, passeerden de revue.
In december 1987 verscheen er voor het 
laatst een “De Band”. De animo was er een 
beetje uit en door het drukke sociale leven 
binnen de verenigingen, en de invloed van de 
beeldbuis, hadden mensen geen nood meer 
aan MILAC en het soldatenblad. “De Band” 
zorgde voor een prachtig en rijk nalatenschap. 
Het hield de spiegel voor ons dorpsleven aan 

de Zenne en zorgde voor vele onschatbare 
historische bijdragen. Wie meer wil weten, 
struint maar eens door “De Kronieken van 
Leest” van Marcel Van Hoof (op seniorennet.
be) of gaat in het Stadsarchief op zoek naar de 
gebundelde werken van “De Band”. Wij zullen 

verder verbinden en alles blijven opschrijven 
en fotografisch en figuratief vastleggen voor 
ons nageslacht. Er zal wel altijd iets te vertellen 
vallen. Die verhalen brengen ons samen. (BL)                                                                                          

Bron: Marcel E. Van Hoof

“DE BAND”LEESTS MAANDBLAD DAT JAREN 
  VOOR VERBINDING ZORGDE:

De voorloper en het grote voorbeeld van 
onze nieuwe dorpskrant is ongetwijfeld “DE 
BAND”. Het was een uitgave van MILAC 
(Miliciens Actie) om de band met miliciens, het 
dorpsleven en het thuisfront te verstevigen. 
MILAC ontstond in 1945 binnen de Vlaamse 
Katholieke Jeugdbeweging. Men wilde wat 

terug doen voor de scouts–of chiroleiders die 
opgeroepen waren voor het bezettingsleger 
in Duitsland. De focus lag op morele en 
sociale begeleiding en ondersteuning. Met 
de afschaffing van de verplichte legerdienst 
in 1994 kwam ook een einde aan de MILAC-
werking. Op een bijeenkomst van KWB, BJB 

(Boerenjeugdbond) en CHIRO werden in Leest 
definitieve plannen gesmeed tot de oprichting 
van een “soldatendienst” voor Leestse jongens. 
Onderpastoor Stany De Decker en Jan De 
Decker, leider en medestichter van de CHIRO , 
besloten een soldatenblad uit te geven om “de 
band” tussen thuis en de kazerne aan te sjorren.

De vereniging zorgde 
al die jaren voor 

filmvoorstellingen, bonte 
avonden en andere 

showavonden om banden 
te smeden en geld in de

kas te krijgen.

”

“
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STEUN EEN GEZIN IN ARMOEDE MET EEN GROENTE- EN FRUITPAKKET 

Het is ondertussen al meer dan tien jaar geleden dat Pajot-
tenaar Koen Asselman, samen met collega Dirk Pauwels, de 
Proxy Delhaize overnam van wijlen Willy De Nies. Een tijd van 
keihard werken. Vandaag pendelt Koen alle dagen met zijn 
bestelwagen tussen Liedekerke en Leest. “Een bewuste fa-
miliale keuze om in Liederkerke te blijven wonen. Misschien 
gek om te horen, maar de ritten naar Leest en Liedekerke zijn 
voor mij een moment van rust. Die neem ik er graag bij”, vertelt 
Koen mij bij aanvang van ons gesprek.
De zaak in de Dorpstraat wordt stilaan te klein. Maar ‘de Koen’ 
wil ten allen prijze een volkswinkel pur sang blijven. “De ‘Prox-
imiteitwinkels’, zoals wij ze noemen, zijn alsmaar belangrijker 
geworden. Corona heeft dat extra benadrukt. Daar waar de 
hypermarkten tot vijf jaar geleden nog boomden, stellen we 
nu een terugval vast. Ikzelf zit al 27 jaar in de voedingssector. 
Om je een gedacht te geven: vroeger was een AD Delhaize-
winkel zo’n 1.000m2 groot. Dan was je al bij ‘de groten’. Dergeli-
jke winkels nemen nu al 2.000 m2 in. Wij ambiëren een winkel 
van circa 1.100 m2. Dat geeft ons de mogelijkheid om alles aan 
te bieden wat de klanten nodig hebben om niet speciaal naar 
Mechelen-stad te moeten rijden. Daar willen we met onze 
nieuwbouwplannen op inspelen.”

Lokale winkel blijven
De keuze van de klanten voor voedsel is helemaal anders dan 
tien jaar geleden. “De tendens vandaag is méér vegetarisch, 
sushi en bio-voeding. Maar dat wil niet zeggen dat we ons 
aanbod van vlees, vis en gevogelte moeten gaan beperk-
en. Om aan de vraag van alle klanten te blijven voldoen is 
onze winkel vandaag te klein. De uitbreiding die we op het 
oog hebben zal meer ruimte bieden voor een veel groter as-
sortiment en zal winkelen veel aangenamer maken voor de 
klanten. Het is geenszins de bedoeling dat bewoners van de 
Mechelse binnenstad naar Leest komen om te winkelen. Ons 
cliënteel bestaat vandaag uit klanten uit Leest, Hombeek, Hef-
fen, Tisselt en Blaasveld. We blijven in deze gemeenten pro-
motie voeren want we willen een lokale buurtwinkel blijven”, 
gaat Koen verder.
De zaakvoerder wil ook het contact met de lokale landbouw-
ers/ondernemers nog versterken. De korte keten staat borg 
voor gezonde voeding. “Hun spruiten, boontjes, aardappelen 

en aardbeien komen recht van het veld in onze winkelrekken 
terecht. Verser kan niet en dat wordt door de klanten echt op 
prijs gesteld.”

Parking aanleggen
De plannen voor de verbouwing zijn niet over één nacht 
ijs gegaan. “Die rijpen al enkele jaren. Ze kwamen in een 
stroomversnelling toen we naast onze winkel drie panden 
konden aankopen: de vroegere bakkerij van Fons Hellemans, 
de bakkerswinkel Pistoleest en nog een kleine woning. We 
kregen van de bouwdienst van de stad Mechelen toelating om 
ze te slopen om een parking aan te leggen met nieuwbouw 
die een doorsteek maakt naar de 
bestaande winkelruimte. Het is 
nog wachten op de definitieve ver-
gunning om het plaatje volledig af 
te werken”, gaat Koen verder.
In de toekomst wordt de eigendom 
van de supermarkt volledig af-
gesloten. “Wanneer de bel van de 
Sint-Niklaasschool rinkelt , staan 
hier vandaag veel auto’s gepar-
keerd, zowel langs de kant van de 
schoolgevel als op onze oprit. De 
autobestuurders gebruiken onze 
oprit om weg te rijden, ook al zorgt dat dikwijls voor gevaarli-
jke toestanden. We tolereren dat allemaal omdat we zelf zien 
dat er vandaag geen andere mogelijkheden zijn om rond onze 
winkel te parkeren. In onze nieuwe plannen gaan we al het 
verkeer netjes gescheiden kunnen houden. Wie zijn kinder-
en naar school brengt, zal zijn auto op onze huidige parking 
kunnen achterlaten. Ook al komen de bestuurders nadien niet 
winkelen. Dat maakt niet uit. Klanten voor onze winkel kunnen 
dan terecht op de nieuwe parking die we aan het aanleggen 
zijn, en waar ook plaatsen voor personen met een beperking 
beschikbaar zullen zijn. Ook fietsenstallingen voor een dertig-
tal tweewielers komen eraan.”

Sociale rol
Corona heeft zwaar ingehakt op ons sociaal leven. “Geloof het 
of niet. De Proximiteitwinkels hebben in deze tijden ook een 

sociale rol te vervullen. Vroeger gingen de mensen naar de 
kerk om na de mis een babbeltje te slaan. Nu vang ik in mijn 
winkel zo’n gesprekken op. Zowel ikzelf als het personeel ne-
men soms de tijd om met mensen te praten. Dat moet kunnen 
want corona zorgt voor vereenzaming. Daar moet je geen ex-
pert voor zijn. Dat sociale karakter willen we behouden. Het 
maakt deel uit van de sterkte van de buurtwinkels”, zegt de 
uitbater vol overtuiging.
De sympathieke zaakvoerder is een zeer sociaal voelend 
mens en dat laat hij geregeld ook blijken. In zijn winkel 
werden onlangs meer dan duizend mondmaskers verkocht, 
die door Leestenaars zijn gemaakt en waarvan hij grotend-

eels de kosten voor zijn 
rekening heeft genomen. 
De opbrengst is naar een 
sociaal doel gegaan. “Ik 
denk na over een spaar-
actie waar de verenigin-
gen uit Leest de clubkas 
kunnen mee spijzen. 
Want ze hebben het al-
lemaal moeilijk omdat we 
in ons kot moeten blijven 
en hierdoor het sociaal 
leven is blijven stilstaan.”

“Ik leef mee met collega-ondernemers die het minder goed 
hebben dan ikzelf. Er is hier keihard gewerkt. Maar mijn ver-
koop mag zich ‘normaliseren’, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik 
heb op corona niet geroepen. Het doet pijn als ik collega’s 
hoor zeggen dat de veiligheidsmaatregelen hen elke dag 50 
euro kosten. Deze rekening wil ik niet maken. Dat vind ik be-
lachelijk. Wees blij dat we aan de slag kunnen blijven.” Koen 
wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de Leestenaars 
een pluim te geven. “Alle klanten volgen in mijn winkel de re-
gels perfect op. Leestenaars zijn gedisciplineerde mensen. De 
eindejaarsfeesten zullen er helemaal anders uitzien. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar bij de opening van onze vernieuwde 
winkel onze klanten weer een schouderklopje geven. Ja, daar 
kijk ik écht naar uit. Dat beestje zullen we klein krijgen. Nog 
allemaal even op de tanden bijten en doen wat de experten 
van ons vragen”, sluit Koen Asselman onze babbel af. (LDN)

Zowel ikzelf als het personeel 
nemen soms de tijd om met mensen 

te praten. Dat moet kunnen want 
corona zorgt voor vereenzaming. 

Vroeger werd na de mis gepraat, 
      nu tussen de winkelrekken

”
“

Uitbater Koen Asselman

PROXY DELHAIZE WACHT OP GROEN LICHT UITBREIDING WINKELPAND
Proxy Delhaize in de Dorpstraat heeft 
uitbreidingsplannen. Er komt een ruime parking 
voor 70 auto’s, nieuwe fietsenstallingen en een extra 
winkelruimte van circa 350m2. “De inkom van onze 
winkel wordt verplaatst naar de linkerzijde, aan de 
kant van de vroegere bakkerswinkel Pistoleest. Onze 
huidige parking wordt volledig ter beschikking gesteld 

van ouders die hun kinderen aan de Sint-Niklaasschool 
komen afzetten en ophalen. Op die manier wordt het 
voor iedereen een stuk veiliger. Bedoeling is dat we ons 
bouwproject eind volgend jaar afronden”, zegt 
zaakvoerder Koen Asselman.

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

+32 15 499 502
hello@designworks.be
www.designworks.be

let’s work

SINTERKLAAS 
GAAT DIGITAAL

Voor de KWB van Leest is het al decennia lang een traditie dat ze rond 6 
december de Sint en Zwarte Piet vergezellen op zijn tocht langs tientalen 
woningen in Leest. Voor het bestuur van de KWB is dat zelfs een van 
de hoogtepunten van hun activiteiten in het werkingsjaar. De pandemie 
houdt dit jaar zelfs de Sint en zijn gevolg ‘in hun kot’. “Maar we willen deze 
traditie door het virus niet helemaal laten verloren gaan. De komende 
dagen zullen Sinterklaas en Zwarte Piet digitaal in de Leestse huiskamers 
gebracht worden”, zegt Alfons Leemans van KWB-Leest. De KWB is dezer 

dagen, samen met de Sint, druk bezig om filmpjes 
te maken waarbij Sinterklaas de kinderen/
kleinkinderen zal toespreken, alsof ze die dag 
echt aanwezig zijn. De voorbije dagen kreeg 
Sinterklaas heel wat persoonlijke wensen en 
andere boodschappen binnen over kinderen 
uit ons dorp.	(LDN)

De helpers van Sinterklaas, Bart en Peter, 
verwerken alle boodschappen en 

bezorgen ten laatste op 4 december 
de fimpjes aan de deelnemers. De 
Sint en zijn gezelschap kijken al 
uit naar volgend jaar om weer 
zelf aan de deuren in Leest te 
gaan aankloppen. Omdat het 
de komende dagen druk gaat 
worden, vraagt Sinterklaas om 
vooraf contact op te nemen 
met zijn helpers. Dat kan per 
mail: kwb-leest@outlook.
be of bij Bart Van den 
Bussche, Juniorslaan 70 
en Peter De Neve, Kouter 
20, Leest. 

Zaakvoerder Koen Asselman op 
wat straks een nieuwe parking 
voor 70 auto’s gaat worden. In 
de achtergrond komt de aan-

palende nieuwbouw van 350 m2 
met doorsteek naar de huidge 

Proxywinkel. 

Op zaterdag 10 oktober reikte 
de “Vlaamse Vereniging 
Dorpsbelangen” de jaarlijkse 
“GoeBezig-prijzen” uit. In de 
categorie ‘bewonersgroepen’ viel 
Leest in de prijzen. De Dorpsraad 
van Leest had een dossier 
ingediend waarin de talrijke 
initiatieven in Leest tijdens en na 
de lockdown werden beschreven. 
De jury gaf de eerste prijs omdat 
handelaars, verenigingen en 
vrijwilligers in Leest echt hebben 
samengewerkt om corona het 
hoofd te bieden en de moed erin te 
houden. Er werden boodschappen 
aan huis geleverd, tekeningen 
gemaakt, bloemetjes en t-shirts 
gekocht, maaltijden besteld, 
wandeltochten uitgewerkt... 
Iedereen deed mee. Ook het 
volhouden, door in de maanden 
na de lockdown op creatieve 
wijze coronaveilige evenementen 
te organiseren, werd door de jury 
geprezen. We weten nu al dat ook 
in de volgende maanden solidariteit 
tussen de Leestenaars belangrijk 
zal zijn. Leest heeft bewezen dat 
het een warm en solidair dorp is. 
Ook deze winter wordt op dat elan 
verder gegaan. 

LEEST WINT GOEBEZIG-PRIJS VAN DE 
VLAAMSE VERENIGING DORPSBELANGEN

parts of the working group

let’s work

we 
design.

top-notch
graphics
translated into
any type of 
print media.

Juniorslaan 57
2811 Leest

part of 
the working group

Corona treft gezinnen in armoede 
het meest. De Leestse webwinkel 
Versengezond.be maakt het mogelijk om 
een ‘uitgesteld’ groente- en fruitpakket 
te bestellen. Een uitgesteld pakket 
bestel je niet voor jezelf, maar voor 
een onbekend gezin in Vlaanderen 
waar kinderen opgroeien in zeer moei- 
lijke omstandigheden en een gezonde 
maaltijd niet vanzelfsprekend is. Vers en 
Gezond stelt de webshop beschikbaar 
voor deze goede doel actie in het kader 
van de Warmste Week. Om de privacy van 
de gezinnen te waarborgen gebeurt de 
levering door kinderarmoedeorganisatie 
BiJeVa vzw, die de gezinnen heeft 
geselecteerd en die ze ook verder 
ondersteunt. 

Meer info op 
https://www.versengezond.be/nl/info/uitgesteld-pakket.html
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CORONAWEETJES
• Bestellingen bij apotheker Annaert-Storme 
kunnen net zoals in de eerste golf opnieuw 
thuis worden geleverd. Vraag hiernaar bij uw 
telefonische of online bestelling: 015/27 75 24 of  
www.apotheek-leest.be  .
• Bart en Jill van Frituur Leest laten jullie deze 
winter niet in de kou staan. Om buiten wachten aan 
de frituur te vermijden kan je op vrijdag/zaterdag/
zondag een bestelling plaatsen via Whatsapp 
( 0490/19 42 74). Vermeld je bestelling (kijk eerst 
nog eens op www.frituurleest.be) en vergeet niet je 
naam en je nummer. Je krijgt een berichtje wanneer 
je bestelling klaar is. Gewoon aanschuiven kan 
natuurlijk ook nog. 

In december organiseert Oxfam-Wereldwinkel Leest 
haar traditionele Cadeaudagen. Het Dorpshuis wordt 
dan omgetoverd in een sfeervolle winkel met eerlijke 
geschenken uit het Zuiden. “Maar het coronavirus houdt 
de deuren van het Dorpshuis nu gesloten en daarom 
hebben we een mooi alternatief uitgewerkt. We stellen 
grote en kleine geschenkpakketten samen om ze zelf 
in Leest en omgeving aan huis te leveren. Het gaat om 
kant-en-klare pakketten met onder meer een ontbijtmand, 
chocolachocola, wereldkeuken, koffiepauze, wijnduo’s, 
kennismaking, een biergeschenkset, enzovoort”, vertelt 
Frie Verbruggen van de Leestse Oxfam Wereldwnkel.
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Geïnteresseerden 
kunnen hun eigen pakket samenstellen met de vele 
producten die terug te vinden zijn op de webshop. 
“Wij maken er dan een mooi feestelijk pakket 
van. Ook de kalenders van 11.11.11. zijn bij ons 
verkrijgbaar. Meer info is ook te bekomen via 
een mailtje: wereldwinkelleest@gmail.com of 
belt naar 0478/37.02.92”, geeft Frie nog mee. 
(LDN)

Hoe kijk jij nu als specialist volksgezondheid en 
veldepidemioloog naar de gezondheidscrisis die wij 
beleven?  
Je kan niet buiten de vaststelling dat wij hier eenheid van 
commando missen. Ik vrees dat het overlegmodel, dat in 
normale tijden veel oplevert, hier tegen zijn grenzen aanloopt. 
Als het brandt, heb je geen tijd om te vergaderen over welke 
brandslang we gaan gebruiken, aan welke kraan we die zullen 
aansluiten, enz.   
Als het brandt heb je een commandant nodig die het blussen 
coördineert en de nodige beslissingen neemt. Het lijkt erg 
moeilijk voor beleidsmakers om tot het besef te komen dat 
we met een urgentie te maken hebben en dat snel handelen 
vereist is, en dat voor even flexibiliteit belangrijker wordt dan het 
minutieus volgen van de standaardprocedures. Mogelijk is de 
vertraging door die overleg- of compromiscultuur de oorzaak 
dat wij hier bij de top van de Coronagevallen wereldwijd 
zitten.  Daarnaast stel ik vast dat velen en zeker ook politici 
niet begrijpen hoe een epidemie, en een exponentiële curve 
verlopen.  Ze zijn dan verrast, door iets dat perfect voorspelbaar 
was. 

Niet alleen de politici maar ook de experten liggen onder 
vuur? 
In een epidemie spelen vele belangen: niet alleen 
volksgezondheid, maar ook bv. ook het belang van onderwijs 
of economie.  Het is aan de politici om te beslissen wat het 
evenwicht tussen al die belangen is. Ik zie in de media dat aan 
de biostatisticus wordt gevraagd of we nog naar het voetbal 
mogen. Ik denk niet dat dat de juiste vraag is. Biostatistici 
kunnen zeggen wat het potentiële effect op de epidemie 
is, wanneer we naar het voetbal gaan. Of wat het effect is 
als de scholen heropenen. Maar niet of we naar het voetbal 
mogen, of hoe belangrijk het is dat we de scholen openen. Een 
beslissing hierover is altijd een compromis tussen verschillende 
belangen. Ik zie vele experten die i.p.v. enkel een duidelijke 
wetenschappelijke opinie te verkondigen, zelf een compromis 
tussen verschillende belangen verdedigen. Dat lijkt me de taak 
van de beleidsmakers, niet van de wetenschap. 
Ik mis in elk geval onder de experten die we in de media zien, de 
veldepidemiologen. Een viroloog kan zeggen hoe een virus zich 

EXPERT VOLKSGEZONDHEID EN VELDEPIDEMIOLOOG STEFAAN VAN DER BORGHT

Hoe word je eigenlijk epidemioloog? 
Mijn vrouw Mit en ik hebben na onze studies geneeskunde 
in ’85 nog een postgraduaat gedaan aan het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Daarna zijn we samen 
vertrokken met Artsen zonder Grenzen. We hebben in veel 
Afrikaanse landen gewerkt: Tsjaad, Soedan, Ethiopie, Angola, 
Kenia, maar ook in Azië, in Cambodja bijvoorbeeld. Begin jaren 
’90 heb ik dan aan de London School for Hygiene and Tropical 
Medicine een master in Public Health (Volksgezondheid) 
behaald.  Door ons werk hebben wij veel met epidemieën te 
maken gehad, zowel in vluchtelingenkampen als in steden: 
mazelen, cholera, dysenterie, HIV, ... 
Mijn vrouw is voor Artsen zonder Grenzen blijven werken, 
ook toen we in 1996 naar Congo gingen waar ik aan de slag 
ging als medisch directeur voor Heineken in Afrika. Heineken 
heeft brouwerijen in veel Afrikaanse landen en de toename 
van de HIV sterfte was toen een groot probleem. Als de lokale 
gezondheidszorg onvoldoende is, dan zie je dat bedrijven die 
lacune proberen te vullen, net zoals ze zelf een weg zullen 
leggen als er onvoldoende infrastructuur is. Er is nog geen 
vaccin tegen HIV, maar we hebben ons gericht op preventie 
en behandeling.  We hebben toen een programma voor onze 
werknemers en hun families opgezet waarvan sommigen 
dachten dat het niet mogelijk was, maar het werkte dus wel. 
Die medicijnen tegen HIV hebben een soort Lazarus-effect: 
binnen enkele weken zie je verbetering. Dat gaf heel veel 
voldoening.

Hoe kwam je dan in Leest terecht?
De oorlogen in Afrika aan het eind van de jaren ’90 maakten 
het heel moeilijk om daar te werken. Ik was gebaseerd 
in Kinshasa en van daaruit bezocht ik de vestigingen in 
buurlanden Rwanda en Burundi.  De oorlog maakte dat ik van 
Congo naar Rwanda moest reizen over Brussel. Ondertussen 
hadden we ook kinderen, de oudste Eva was tien jaar oud 
en dan worden zaken zoals scholen natuurlijk ook belangrijk. 
Ik werkte voor Heineken in Amsterdam, twee dagen per 
week ginds en drie dagen van thuis uit. We streken neer in 
Leest omwille van zijn uitstekende ligging.  Ik behaalde in die 
periode aan de Universiteit van Amsterdam ook mijn doctoraat 
in de medische wetenschappen, met een thesis over het HIV-
programma dat we met Heineken in Afrika hadden uitgerold. 
In 2012 begon ik als expert projectverantwoordelijke 
voor onderzoeksprojecten in de gezondheidszorg bij de 
Europese Commissie.  Dat was interessant, maar ook wel 
vrij bureaucratisch en weinig praktisch.  In 2015 werd ik dan 
gevraagd als hoofd gezondheid te werken voor het Britse 
mijnbedrijf AngloAmerican. Zij exploreren over de hele wereld 
grondstoffen, van koper over ijzererts tot diamant. Ik was 
er verantwoordelijk voor de gezondheid van zo’n 100.000 
werknemers. Bij een bedrijf in het noordelijk halfrond zou zich 
dit vaak beperken tot arbeidsgeneeskunde, maar in een ‘failed 
state’ moet je verder gaan en valt algemene gezondheidszorg 
voor alle werknemers daar ook onder. In landen waar 
bijvoorbeeld malaria woedt is toegang tot goede geneeskunde 
via de werkgever echt wel een belangrijk sociaal voordeel. 

in een proefbuis gedraagt, een infectioloog kan zeggen hoe 
ziek de mensen ervan kunnen worden. Maar een epidemioloog 
weet hoe een epidemie zich onder de mensen verspreidt en 
hoe die kan worden gestopt. Een epidemie heeft immers ook 
met communicatie, vertrouwen en menselijk gedrag te maken. 
Ik vind het problematisch hoe er tot nu toe is gecommuniceerd 
over de pandemie. Er is veel fout gelopen en je krijgt dat dus 
niet meer teruggedraaid. 

Moet je dan zelf niet aan de slag gaan?
Omdat ik wel wat ervaring heb met epidemieën zocht ik hoe 
ik actief kon bijdragen. Gedurende de eerste golf heb ik enkele 
woonzorgcentra ondersteund met focus op preventie van 
infecties. Toen Antwerpen gedurende de zomer zwaar getroffen 
werd, heb op vraag van de directeur van het Tropisch Instituut, 
waar ik in de Raad van Bestuur zit , en van de gouverneur 
mevr. Cathy Berx gedurende enkele weken de coördinatie 
van het vrijwilligersteam voor contactopsporing overgenomen.  
Ondertussen ben ik nog enkel adviseur bij dit initiatief. Dat was 
alleszins een heel leerzame ervaring.

Wat betekent de pandemie voor jou persoonlijk? Hoe ga 
jij Kerstmis vieren? 
Dat is jammer genoeg vrij duidelijk. In normale tijden hebben 
we een groot familiefeest, maar zelfs bij een spectaculaire 
verbetering van de cijfers gaan we dat dit jaar niet doen. We 
zullen vieren in onze bubbel, dus met degenen die nu onder 
mijn dak wonen. Mijn moeder is overleden maar mijn vader is 

88. Normaal vieren we samen met mijn broer die in Nederland 
woont, maar dit jaar even niet. Generaties of huishoudens 
mengen voor feesten is voorlopig echt een slecht idee. Ik denk 
dat mijn vader zich op dit moment ook niet comfortabel zou 
voelen bij een feest waar ook studenten aanwezig zijn, en hij 
heeft gelijk.
 
Heb je nog een goede raad voor de Leestenaars?
Binnenshuis samenkomen met mensen van verschillende 
huishoudens of van verschillende generaties raad ik tot we 
gevaccineerd zijn echt af. Hou nog even vol. Ik zou nog niet te 
veel toekomstplannen maken voor de volgende zes maanden, 
zo vermijden we om achteraf erg ontgoocheld te zijn. Dit doe 
je om je naasten te beschermen, maar het is vooral ook nodig 
om de verspreiding van de infectie te stoppen. Je kan immers 
ook bijdragen tot de epidemie zonder het zelf te beseffen. Of 
de epidemie wordt gestopt hangt echt af van het gedrag van 
mensen. Laten we zorgen voor elkaar en nog enkele maanden 
ons best doen. (MV)

In de media zien en horen we dagelijks experten allerhande. Wij vonden in Leest onze eigen 
expert. Stefaan Van der Borght (62) woont in de Heirstraat en dus technisch gesproken in Heffen, 
maar sinds deze Kempenaar uit Herselt er in 2004 met zijn gezin neerstreek, richtten ze zich toch 
vooral op Leest. Kinderen Simon (25) en Iris (22) liepen school in de Sint-Niklaasschool en waren 
lid van de Chiro en speelden voetbal bij SK Rapid Leest.

Binnenshuis samenkomen met mensen 
van verschillende huishoudens of van 
verschillende generaties raad ik tot we 
gevaccineerd zijn echt af.

”

“

Expert Volksgezondheid en veldepidemioloog Stefaan Van der Borght

ALS HET BRANDT HEB JE EEN 
COMMANDANT NODIG DIE HET 
BLUSSEN COÖRDINEERT EN 

BESLISSINGEN NEEMT

Er zijn verschillende manieren om voor elkaar te zorgen. 
Het installeren van de Coronapp is er één van. Als je 
een smartphone hebt van minder dan 5 jaar oud dan 
kan je de app ‘Coronalert ’ installeren. De app voor 
contactopsporing houdt anoniem - via bluetooth - bij 
met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op 

het moment dat een dokter een test voorschrijft , 
kan de gebruiker een code in zijn app genereren 
zodat dit gelinkt kan worden aan de code 
van zijn test. Als de test positief is, wordt een 
anonieme melding verstuurd naar iedereen 
die in zijn buurt is geweest. Zo weet je of 
je een hoogrisicocontact hebt gehad, en 
kan je je laten testen. Zowel Testaankoop 
als privacyexpert Matthias Dobbelaere-
Welvaert zijn lovend over de app, die zeer 
goed de privacy respecteert. Er worden 
centraal geen gegevens bewaard en 
na 14 dagen worden sowieso alle 
gegevens verwijderd. .  Installeren 

dus, die app. 

Het Team Openbare Netheid van de stad 
Mechelen maakt van de herfstdagen gebruik 
om het openbaar domein van nieuw plantgoed 
te voorzien. Het gaat om duizenden bloemen 
of planten op bestaande perkjes die aan een 
vernieuwing toe waren. “Aan Battelbrug zijn 
400 vierkante meter prairieweide aangelegd. 
In de Esptweg in Leest gaat het om 1900 stuks 
hertshooi en glansmispel. En in verschillende 
straten in Leest en Hombeek worden 2400 
haagbeuken geplant, goed voor 400 meter 
haaglint. Het groen maakt onze stad en de 
deelgemeenten gewoon veel aangenamer om 
in te leven”, aldus Patrick Princen, schepen van 
Natuur- en Groenontwikkeling en Openbare 
Werken. (LDN)

LEEST 
FLEURT OP

Oxfam Wereldwinkel 
levert “PAKKETTEN OP 

MAAT” aan huis

Installeer de Corona-app! 

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/leest 
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Karel Verbeke en Marij De Backer, beide 39 jaar, 
kwamen hier in 2015 wonen, in het huis van Frans 
D’Hollander, die helaas in 2013 door een tragisch 
verkeersongeval om het leven kwam. Voordien 
woonden ze al enkele jaren in Hombeek, maar 
met drie opgroeiende kinderen gingen ze op 
zoek naar een iets grotere woning mét tuin. En 
zo kwamen ze hier terecht. “We wilden ook heel 
graag een mooi uitzicht. Dat is zeker de reden dat 
we voor dit huis gevallen zijn: zowel vooraan als 
achteraan kunnen we over de velden uitkijken.” 
Karel vertelt: “Ik ben zeker niet opgegroeid in zo’n 
groene omgeving als hier, ik kom van de stad.” 
Karel groeide namelijk op in de Oost-Vlaamse 
provinciestad Sint-Niklaas, Marij komt dan weer 
van het groenere Buggenhout. “Hier vinden we 
beiden de rust in het groen.” Ook de drie kinder-
en, Janne (12), Stan (11) en Jakobe (7), genieten 
van een tuin waarin ze naar believen kunnen ra-
votten. 
Naast Karel en Marij en hun drie kinderen wo-
nen Raf Emmeregs (44) en Martine Schellekens 
(40), met kinderen Tijs (12) en Saar (10). “Tijs en 
Saar zijn de vierde generatie van onze familie die 
op deze plek woont”, vertelt Raf. “Mijn overgroot-
vader, Baptist Emmeregs, kwam begin jaren 1900 
vanuit Zemst-Laar naar Leest.” Eerst woonde 
de familie in de Tiendeschuurstraat, maar Rafs 
grootvader ging uiteindelijk in de Winkelstraat 
wonen. Ook Rafs ouders bleven lang in het huis 
wonen, al bouwden ze al in de jaren zeventig een 
huis in de Kapelseweg in Hombeek. Daarheen 
verhuisden ze pas jaren later, toen Raf en Martine 
in 2005 begonnen met de verbouwing van de 
woning in de Winkelstraat. “Het was altijd mijn 
droom om hier te blijven en dit huis te verbou-
wen zoals ik het in mijn hoofd had, met respect 
voor het landelijke karakter.” Er was best veel 
werk aan het huis toen hij eraan begon, gaat Raf 
verder, maar ze zijn erin geslaagd er iets moois 
van te maken. 
Raf en Martine hebben echt hun roots in dit dorp. 
“Martine is zelfs een afstammeling van één van 
de burgemeesters van Leest”, vertelt Raf trots. 
“Heel ons leven speelt zich af in Leest. Ik ben 
wel geboren in het ziekenhuis van Duffel en ging 
naar school in Hombeek, omdat mijn tante daar 
les gaf, maar verder ben ik altijd actief geweest 
in het dorp.” Raf ging in Leest naar de Chiro en 
Martine en hij zijn lid van VEVOC vzw (de Ve-
reniging Van Oud-Chiroleden, nvdr), waar hij ook 
enkele jaren in het bestuur heeft gezeten. Hij was 
vroeger ook nog betrokken bij de Bedevaart tus-
sen Leest en Scherpenheuvel. Sinds enkele jaren 

is hij ook kookouder op kampen van Chiro Leest. 
“Ik heb nooit gedacht om elders te gaan wonen, 
om Leest te verlaten”, zegt Raf. “Ik ben hier vast-
geroest, zou je wel kunnen zeggen!” (lacht) Hij 
heeft het dorp wel langzaam zien veranderen. “Er 
zijn gaandeweg meer en meer mensen van buit-
en Leest komen wonen”, vertelt hij. “We zitten hier 
dan ook op een ideale plek, voor veel mensen is 
dit ontzettend goed gelegen.” 
Dat is ook wat Karel en Marij naar deze regio 
bracht: “Je kan hier geografisch niet beter zitten, 
in het midden tussen Antwerpen en Brussel, veel 
grote wegen dichtbij, bovendien is het station van 
Mechelen ook niet al te ver.”  Kortom: ideaal voor 
mensen die in Antwerpen, Brussel of natuurlijk 
het Mechelse zelf werken. Al is daar ook een 
kanttekening bij te plaatsen, vindt Raf: “Je merkt 
dat de vastgoedprijzen in de streek daardoor om-
hoog gaan. Je moet het wel kunnen betalen, als 
je in Leest wil blijven wonen. Dat maakt dat som-
mige Leestenaren misschien andere contreien 
moeten opzoeken, als ze minder kapitaalkrachtig 
zijn dan de mensen die van elders komen en hier 
een huis kunnen kopen.” 

Leest leeft 
Voor een Leestenaar is het sociaal leven erg bel-
angrijk. “Leest heeft altijd geleefd”, zegt Raf, “zeker 
voor corona”. Er zijn enkele levendige cafés, je 
hebt de fanfare, de jeugdbeweging, ... Dat is vol-
gens hem ook de manier om als ‘nieuwe Leeste-
naar’ een weg te vinden in het dorp en contact 
te leggen met andere dorpsbewoners. “Vroeger 
was het bijvoorbeeld de gewoonte om naar de 
voorstellingen van de toneelkring te gaan, om 
met de oud-chiroleden samen te komen, of je zat 
in de fanfare.” Maar hij merkt ook dat inwijkelin-
gen moeilijker toegang vinden tot dat verenig-
ingsleven. Karel beaamt dat: “Je hebt toch het 
gevoel dat dat vaak de ‘echte Leestenaren’ zijn 
die daarin actief zijn, en dan is het niet altijd ge-
makkelijk om daar als buitenstaander in te stap-
pen. De drempel is dan toch soms nog hoog.” Hij 
merkt dat vooral de school voor hen een manier 
is om nieuwe mensen te leren kennen. “Onze kin-
deren gingen hier alledrie naar school in Leest 
(Janne zit nu al in het middelbaar in Mechelen, 
nvdr.), en dankzij de activiteiten van de school 
leer je andere ouders kennen.” Voor mensen 
zonder kinderen lijkt het hem meteen een pak 
moeilijker: “ik denk dat je dan meer moet zoeken 
naar alternatieve manieren om mensen van het 
dorp te leren kennen”. En dan stoot je misschien 
al snel weer op die drempel. 

Toen Karel en Marij in 2015 naar de Winkelstraat 
verhuisden en dus naast Raf en Martine terechtk-
wamen, hadden ze onmiddellijk een goed con-
tact met elkaar. “De tuin was erg overwoekerd 
toen we het huis kochten”, herinnert Karel zich. 
“En Raf is hier dan nog mee het gras komen af-
doen en in de tuin komen helpen.” Het was ook 
fijn dat de kinderen rond dezelfde leeftijd zaten en 
mekaar ook op school tegenkwamen. Over wat 
een goede buur is, hebben Raf en Karel eigenlijk 
dezelfde mening: “Je hoeft elkaars deur niet plat te 
lopen, als je weet dat je wel bij elkaar terecht kunt 
wanneer het nodig blijkt.” De dieren verzorgen 
en een oogje in het zeil houden als de ander op 
reis is, bijvoorbeeld. Of ze wisselen tips uit: “Ik ben 
nu een kerselaar aan het planten, en dan hoor ik 
van Raf wel dat we er best een net overspannen, 
als we niet willen dat alle vogels met onze kers-

en gaan lopen!” In de Winkelstraat wordt in de 
zomer ook een straatfeest georganiseerd, al was 
dat in dit coronajaar natuurlijk niet mogelijk. “Dat 
straatfeest is heel fijn, omdat je zo al eens praat 
met mensen in je straat die je misschien anders 
niet meteen tegenkomt”, zegt Karel. “Zo leer je 
toch wat meer mensen in je buurt kennen.” 

Eens Leest, altijd Leest?
“Ik weet niet of we hier heel ons leven zullen 
wonen”, zegt Karel. “Wij zijn niet echt honkvaste 
mensen. Misschien, als de kinderen het huis uit 
zijn en wij alweer wat ouder, verhuizen we ooit 
nog wat meer richting de stad, naar het centrum 
van Mechelen bijvoorbeeld.” Maar de eerste twin-
tig jaar ziet hij zichzelf hier toch niet weggaan. 
Ook Raf heeft geen plannen om Leest te verlaten. 
Uiteraard niet, zouden we bijna schrijven. (KV)

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?

In de eerste aflevering van deze rubriek starten we in de 
Winkelstraat, de straat tussen de Leestse Elleboogstraat en 
de Hombeekse Kapelseweg. Bewoners van de Winkelstraat 
weten dat veel mensen deze straat (helaas) ook weten te 
vinden als er wat te veel file is door het dorp zelf of op de N16. 

Karel en Marij (onder) 
zijn de buren van 

Raf en Martine in de 
Winkelstraat

Tijdens de eerste golf leverden 
de handelaars in Leest aan huis. 
Maar met donkere en soms 
eenzame wintermaanden in het 
vooruitzicht zijn niet alleen de 
boodschappen, maar ook de 
babbel erbij belangrijk. Daarom 
zijn we op zoek naar ‘zorgzame 
buren’. Een zorgzame buur is 
iemand die een boodschap voor 
een ander kan doen, maar vooral 
ook die (veilig, op afstand, met 
masker) een babbeltje slaat 
met een buur. Die af en toe 
eens opbelt om te vragen hoe 
het gaat. Ook als je in isolatie 
of quarantaine zit kan je voor je 
boodschappen beroep doen op 
een zorgzame buur.
Werk je bv thuis en doe je ‘s 
middags een wandelingetje, dan 
kan je wellicht ook eens stoppen 
bij iemand in de buurt. 

Wil	je	een	zorgzame	buur	zijn, dan 
kan je je aanmelden via www.
mechelen.be/coronavirus/hulp-
voor-mijn-buur-t . 

Zoek	je	zelf	hulp	of	ken	je	iemand	
die	 hulp	 zoekt? Geef dit dan 
door via www.mechelen.be/
coronavirus/hulpnodig.

Doe	 je	 dit	 niet	 graag	 digitaal	 of	
blijf	je	liever	korter	bij, contacteer 
dan iemand van de dorpsraad, 
via 0474 92 01 64 (Machteld 
Verbruggen) of via info@leest.be. 

Via al deze kanalen wordt er 
gezorgd voor een match op 
wandel- of fietsafstand. 

Ook in Leest veroorzaakt de 
tweede lockdown bij veel mensen 
een gevoel van eenzaamheid 
en isolatie. Leerlingen van de 
Leestse basisscholen maakten 
daaarom tekeningen, brieven, 
gedichtjes en knutselwerkjes. 
Deze worden enkele dagen in 
quarantaine geplaatst en daarna 
bezorgd aan mensen die hier 
behoefte aan hebben. 
Ben	 je	 of	 ken	 je	 iemand	 die	
ook	 graag	 zo’n	 attentie	 zou	
ontvangen?	
Meld dit aan Evelinne Van Der 
Poel op 015/71 25 74 of via  
evelinne@okraleest.be . 

ZORGZAME 
BUREN 

GEZOCHT

TEKENINGEN 
ZOEKEN  
MUUR

Binnen 
zonder 
bellen!

Op 26 augustus 1899 werd de 
“muziekmaatschappij” Sint-Cecilia gesticht. 
Ze gingen door het leven als “De Blekken”. 
De andere fanfare “Arbeid Adelt” werden “De 
Sussen” genoemd. Omstreeks de eeuwwisseling 
hadden deze laatsten de meeste notabelen 
van de gemeente in hun rangen en beschikten 
ze over grotere financiële middelen om 
kwaliteitsinstrumenten van koper aan te kopen. 
De muzikanten van “St. Cecilia” konden zich die 
luxe niet permitteren en speelden op “blikken” 
instrumenten waardoor zij het etiket “Blekken” 
kregen aangemeten. In de dorpspolitiek stonden 
beide groepen t.o.v. elkaar maar na de fusie 
met Mechelen hield  de dorpspolitiek op met 
bestaan. Toen de dynamische Rik De Bruyn 
in 1938 de dirigeerstok overnam, begon hij de 
fanfare op een hoger niveau te tillen. Onder 
zijn muzikaal beleid behaalde Sint-Cecilia vele 
prijzen ,titels en trofeeën. 
In 1951 kreeg de fanfare de titel 
van “Koninklijke” en bleven ze 
stijgen op de muzikale ladder. 
In 1978 en 1981 werd de KF St.-
Cecilia uit Leest met Jan Piet 
Leveugle Wereldkampioen 
te Kerkrade in Nederland. 
Met hun blijvende muzikale 
successen en het organiseren 
van het ICW zetten ze zich aan 
de top van de wereld van de 
amateurblaasmuziek. Talrijke 
befaamde dirigenten zorgden 
voor een continue progressie. 
Met hun jarenlange investering 
in eigen jeugd kon men deze 
kwaliteit blijven leveren. Omdat 
men de klassieke bezetting van 
een fanfare niet verder kon handhaven, werd 
enkele jaren geleden overgegaan naar een 
brassbandformule. Binnen deze veeleisende 
vorm van koperblaasmuziekbeleving werden 
ondertussen al verschillende successen behaald. 

Dag Jurgen, ik kan me voorstellen dat al die 
afgelastingen een serieuze impact hebben op 
de brassband, op de muzikanten? 
Toen in maart de eerste lockdown werd 
afgekondigd, hebben we meteen alles 
moeten stilleggen. Dat betekende geen 
Palmzondagconcert , maar helaas ook geen 
repetities meer. Ook de instrumentlessen aan 
onze leerlingen werden tijdelijk opgeschort. Dat 
was even heel moeilijk want met het schrappen 
van een concert valt het muzikale perspectief 
tijdelijk helemaal weg.
Ook in het bestuur hebben we ons moeten 
reorganiseren. Zo hebben we de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de vzw in mei 

digitaal georganiseerd om toch op tijd onze 
jaarrekening te kunnen neerleggen.
We merkten ook dat onze leden, niet-muzikanten, 
wat op hun honger bleven zitten, want zij keken 
natuurlijk uit naar ons Palmzondagconcert. Wij 
hadden zo graag onze twee nieuwe dirigenten 
aan hen voorgesteld: Lode Violet en Michel 
Leveugle. Beide muzikale toppers zijn sinds 
januari bij ons aan de slag, en ze deden er alles 
aan om ons orkest op vrij korte tijd klaar te 
stomen voor het Palmzondagconcert. Maar het 
heeft niet mogen zijn, en ook voor hen was dat 
een bittere pil.

Hoe proberen jullie de leden en muzikanten te 
motiveren? Is er bijvoorbeeld al zicht op een 
nieuwe datum voor een concert?
Het bestuur en de twee dirigenten waren het 
er meteen over eens dat we zo snel mogelijk 

een nieuwe datum voor een concert moesten 
prikken, om de muzikanten en bij uitbreiding de 
hele vereniging een nieuw perspectief te bieden. 
We reserveerden dus in maart meteen al de kerk 
voor een najaarsconcert op zondag 25 oktober. 
De naam ‘Bubbelconcert ’ is er later gekomen, 
na een oproep aan onze leden om mee na te 
denken over een goede naam voor het concert. 
In juni hebben we op basis van het protocol 
van het Departement Cultuur van de Vlaamse 
overheid een draaiboek uitgewerkt om in juli, 
zodra het weer toegelaten was, opnieuw te 
kunnen repeteren. Dat kon immers alleen onder 
strikte voorwaarden: muzikanten moesten 2 
meter van mekaar zitten, iedereen moest zijn 
eigen doekje bijhebben voor het opvangen van 
de condens uit het instrument, ... Dat allemaal 
bovenop het strikt naleven van de algemene 
hygiënemaatregelen uiteraard! In augustus 
moesten we de repetities alweer enkele 
weken stilleggen vanwege de aangescherpte 

maatregelen in de provincie Antwerpen, maar 
in september zijn we met volle moed en vooral 
veel goesting beginnen te repeteren voor ons 
Bubbelconcert.
Bubbelconcert was trouwens een zeer geschikte 
naam, eentje die de lading perfect dekte. 
We zouden ons publiek immers in bubbels 
ontvangen, helemaal conform de richtlijnen van 
het Covid Event Risk Model (CERM). We hebben 
er heel wat tijd in gestoken om een coronaproof 
concert te organiseren. En het was ons bijna 
gelukt... tot we dus na de veiligheidsraad van 
16 oktober helaas ook dit concert moesten 
afblazen.
Nu staan we weer bij af, zo voelt het toch: de 
repetities liggen stil en ook alle muzieklessen 
staan weer even ‘on hold’. Zaal Ter Coose heeft 
ondertussen ook ons jaarlijks Aperitiefconcert 
in januari geschrapt, wat we natuurlijk zeer 

goed begrijpen. Daarmee 
is het nu uitkijken naar het 
Palmzondagconcert van 2021. Het 
lijkt alsof een heel jaar verloren 
gegaan is. Geen concerten, geen 
herinneringen, maar natuurlijk ook 
geen inkomsten, en dat laatste 
begint nu te wegen. We zijn een 
gezonde vereniging, dus we 
kunnen wel een tijdje overbruggen 
maar dat mag natuurlijk niet te 
lang duren. Dat zal vermoedelijk 
voor veel verenigingen het geval 
zijn! 

Zoals vele verenigingen spijsden 
jullie de kas met eetdagen en 
allerhande activiteiten. Wat zijn 
de gevolgen voor jullie werking?

Gelukkig hebben we in februari onze 
Restaurantdagen nog gehad. Maar Posse - 
ons ballekes met kriekskes en pensen met 
appelmoesfestijn - zagen we aan onze neus 
voorbijgaan. Om toch wat geld in het laatje 
te krijgen, dachten we de Leestenaars een 
Sinterklaasontbijt aan huis aan te bieden, maar 
ook dat is niet toegelaten. We hopen dat het tij na 
Nieuwjaar keert , zodat we stilaan weer de draad 
kunnen oppakken. Onze sympathisanten mogen 
gerust zijn: wij komen terug! Al kan niemand met 
zekerheid zeggen wanneer. Ondanks de vele 
beperkingen en opgelegde regels merkten we 
op dat iedere muzikant genoot van elke noot die 
geblazen werd en van het samenzijn achteraf. 
We kijken ernaar uit om opnieuw wat cultuur op 
te snuiven in ons mooie dorp. De BRASSBAND 
SINT-CECILIA uit Leest zal haar zeker van haar 
taak als muzikaal ambassadeur kwijten. 
Tot op het Palmzondagconcert... en hopelijk 
vroeger! 

BRASSBAND SINT-CECILIA LEEST 
VERENIGING IN DE KIJKER:

Corona hakt zwaar in op de cultuursector, dat is algemeen geweten. Ook Brassband Sint-Cecilia moest helaas 
zijn jaarlijkse Palmzondagconcert, aan de vooravond van Posse Leest, opdoeken. Hoopvol keken we uit naar hun 
alternatief Bubbelconcert in de Sint-Niklaaskerk, dat gepland stond op 25 oktober. De nieuwe dirigenten Lode Violet 
en Michel Leveugle stelden een aangepast repertorium samen, met enkele mooie hymnes en brassbandklassiekers. 
Opnieuw werd hun bubbel echter doorprikt, toen de nieuwe lockdown werd afgekondigd. Voor de brassband is het 
dan ook koffiedik kijken hoe het verder moet met toekomstige concertplannen. Dat vertelt Jurgen Verschueren ons, 
de voorzitter van de Leestse brassband. 

Thomas Verbruggen
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De Dorpsraad organiseert een wed- 
strijd, met drie categorieën:

1.	 Mooiste	kerstverlichting
2.	 Mooiste	kerststal		

(in	de	tuin	of	voor	het	raam)
3.	 -Voor	kinderen-		

Mooiste	tekening/	knutselwerkje	
(in	tuin	of	voor	het	raam)

Hoe neem je deel? 
Neem een foto van je kerstverlichting, 
kerststal, tekening of knutselwerkje. 
Stuur die met vermelding van naam en 
adres naar wedstrijd@leest.be . De jury, 
met als voorzitter Mechels schepen Bjorn 
Siffer, komt kijken op 22 december, maar 
je hoeft natuurlijk zo lang niet te wachten 
om aan de slag te gaan. 

Deelnemers maken kans op mooie 
prijzen geschonken door onze lokale 
handelaars:
Geschenkmand en snoeppakketten 
van Proxy Delhaize, wijn van Vinoteka 
Xpertvinum, groentemand van 
Hoevewinkel ’t Hertsveld, groente -en 
fruitmand van webwinkel Versengezond, 
gourmetschotel van Keurslagerij Cremie.  

• COLOFON • 
Deze Dorpskrant is een intiatief van de 
Dorpsraad van Leest, met steun van stad 

Teksten: Leo De Nijn 
 Bart Lauwens 
 Karen Vandermeulen 
 Machteld Verbruggen 

Tekeningen: Bart Lauwens

Foto’s: Paul van Roy

Vormgeving:  Designworks

V.u. Machteld Verbruggen, Kouter 116, 
2811 Leest. 

Zoek de verticale woorden onder de vo-
gels en je weet waar je op zondag naar-
toe kan als de overheid het toelaat! Vul 
daarvoor de antwoorden in op het bord!

1.	 Kan	of	kon	je	bij	“De	Pater”	kopen.
2.	 Wordt	gemaakt	op	een	“leest”.
3.	 Iemand	die	graag	zijn	of	haar	duim		

opsteekt.	(in	het	Engels)
4.	 Deze	activiteit	wordt	elk	

tweede	weekend	van	oktober	
georganiseerd.

5.	 Een	hoofdstraat	in	ons	dorp.

Succes !

MAANSTANDEN 
December 2020 – Januari 2021

Eerste kwartier 22 november 2020  
 06:08:54u 364.518 km
Volle maan 30 november 2020  
 10:32:04u 401.475 km
Laatste kwartier  8 december 2020  
 01:37:59u 369.764 km
Nieuwe maan 14 december 2020  
 17:18:45u 369.453 km
Eerste kwartier 22 december 2020  
 00:42:31u 401.055 km
Volle maan 30 december 2020  
 04:30:24u 393.694 km
Laatste kwartier 6 januari 2021  
 10:38:35u 364.700 km
Nieuwe maan 13 januari 2021  
 06:02:37u 377.530 km
Eerste kwartier 20 januari 2021  
 22:03:35u 405.203 km
Volle maan 28 januari 2021  
 20:18:35u 383.977 km

ZO
EK

ER
WEDSTRIJD:   Maak van Leest een sfeervol Kerstdorp! MOOIE PRIJZEN 

GESCHONKEN DOOR 
ONZE LEESTSE 
HANDELAARSDit jaar vieren we Kerstmis niet zoals anders, zoveel 

is duidelijk.  Om toch te kunnen genieten van veel 
kerstsfeer willen we ons dorp omtoveren tot een 

echt kerstdorp.  Wie gaat wandelen ziet dan overdag 
mooie kerststallen en tekeningen of knutselwerkjes 
en ’s avonds sfeervolle kerstverlichting. 

Weerspreuken
1. Blaast de noordenwind met decembermaan 

dan houdt de winter vier maanden aan

2. Decemberwind uit oost 
brengt zieken weinig troost.

3. December zacht en dikwijls regen 
geeft weinig hoop op rijke zegen.

4. Donder in de decembermaand 
belooft veel wind voor ’t jaar aanstaand.

5. Droge december 
droog voorjaar 
droge zomer.

6. Is december veranderlijk , mijn vriend, 
dan wordt de winter slechts een kind.

7. December koud en welbesneeuwd 
zo maak maar de schuren gereed.

8. December koud en in sneeuw gewaad 
een jaar vol vruchtbaarheid verraadt.

9. Decembermist 
geeft goud in de kist.

10. Zijn er eind december al veel mollen 
dan laat de winter met zich sollen.

MUZIEKTIP
Song	to	the	Moon - Dvorak


