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Lebbeke

Steakfestijn. Ongeveer zo’n 1.100 à 1.200 steaks 
bakten de vrijwilligers van Incar Dansspektakel 
afgelopen weekend in zaal Ons Huis. De vereniging 
mag sinds eind vorig jaar ook de titel Koninklijk dra-
gen. Na haar gouden jubileumjaar, volgt nu een iets 
rustiger programma. “We wassen flink af, maar af en 
toe eens lachen mag toch ook, hé?”, grappen de dan-
seressen in de keuken. FOTO RaMo

AppeLs

Vive La Fuif. Tijdens de jaarlijkse fuif van de ’Chiromeiskes’ 
van Chiro Ejo uit Appels (Dendermonde) zat de kassa goed vol. 
Ook leden van naburige Chiro’s zakten naar ’Vive la fuif’ af om 
een danspasje te plaatsen. “Dit weekend verzorgen onze Aspi’s 

ook nog een volksdansnamiddag”, vertelt groepsleidster Elke 
Merckx terwijl ze haar stapel afwasbare bekers de baas probeert 
te blijven door ijverig af te wassen. FOTO RaMosint-giLLis-wAAs

Eetfestijn. Volkskunstgroep Drieske Nijpers organi-
seerde voor de vierde keer hun jaarlijks eetfestijn in 
zaal de Kwakzalver. Het eetfestijn is vier jaar geleden 
gestart om hun zaal de Kwakzalver te bekostigen. Dit 
jaar waren er ongeveer vierhonderd mensen inge-
schreven over de vier maaltijden. Alle leden werkten 
mee aan het eetfestijn, de jongeren bedienden de zaal 
en de oudere namen de bereiding voor hen rekening. 
FOTO SvdB

wintAm

Valentijnsconcert. De Koninklijke Fanfare Sint-Margarita 
van Wintam (Bornem) speelde zaterdag een eerste Valentijns-
concert met daarin enkele liefdesmelodieën. “Het was acht 
weken hard zwoegen om dit programma muzikaal rond te 

krijgen. Een proficiat aan alle muzikanten, want dit concert is 
toch ons eerste muzikale hoogtepunt van het jaar”, zegt dirigent 
Philip Segers. Het volgende project is een concert voor de min-
dervalide bewoners van Huize Eyckerheide. FOTO TF

kruibeke 

Kunstschatten op zolder. Groep Signaal wil 
kunst dichter bij de mensen brengen en organiseert 
allerlei activiteiten rond kunst. Voorzitter André 
Roelant is docent Schilderkunst aan de Academie en 
taxeert de werken. ”Dit schilderij is nog van ons moe 
en zeker zestig jaar oud”, vertelt Liliane Claessens. “Ik 
ben benieuwd wat dit waard is.” Jammer genoeg voor 
Liliane is de schilder Poulet niet bekend. “Ik was 
nieuwsgierig naar de waarde maar verwachtte er niet 
veel van.” Ze zal het schilderij wel houden omdat ze 
het mooi vindt en het voor haar een emotionele 
waarde heeft. FOTO AVer

Lokeren Kunst en liefde. Tijdens de 
Dag van het Deeltijds Kunston-
derwijs toonden de leerlingen 
van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord wat zij in hun 
mars hebben in de vorm van 
toonmomenten. Het schattigst 
waren de leerlingen van het 
eerste jaar die Grenzeloze Dieren-
liefde brachten. De volwassenen 
Muzikale Vorming schitterden 
met fragmenten uit Sister Act.
Indrukwekkend mooi was het 
samenspel dwarsfluit. Voor de 
vrolijke nooit zorgde dan weer 
de klas Dramatische Expressie. 

FOTO DVR
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aalst

Whisky proeven. Op algemene vraag van de leden organiseerde Anam Cara onlangs nog 
eens een tasting voor beginnende whiskyproevers. Het werd een succes. “We mochten 26 
deelnemers verwelkomen in het Zaaltje van Babel. De proeverij was in de goede handen van 
Geert De Bolle, zaakvoerder van The Whisky House en dé whisky-specialist van Anam Cara”, 
aldus voorzitter Jan Verhulst. FOTO LVDB

EksaardE

Liefdevol valentijnsconcert. Vijfhonderd muziekliefhebbers waren getuige van een 
schitterend valentijnsconcert waarbij de lokale solisten Anneleen Van Lancker (blokfluit) en 
Lies Vandewege (sopraan) voor het waw-effect zorgden. De parochiekerk was passend 
aangekleed en nababbelen kon met champagne. “Het concert was geslaagd en we kregen 
heel veel lof van het publiek”, blikt coördinator Marc Duym terug. FOTO DVR

bornEmSaint-Amour. Circa 
achthonderd bezoekers 
daagden op voor de 
open dag van de lokale 
muziekacademie onder 
de slogan Saint-Amour 
naar aanleiding van 
Valentijn. Vele ouders 
kwamen luisteren naar 
de muzikale vorderin-
gen van hun spruiten, 
maar ook volwassenen 
zelf leren nog muziek. 
“Ik leer mijn eerste jaar 
trompet en ik durf 
bekennen dat ik van-
daag toch met een 
beetje meer zenuwen 
dan anders speel met al 
die bezoekers”, zegt 
Davy Croket die een 
open klas volgde bij zijn 
leraar Paul Lauwers. 

FOTO TF

HammE

Debuutroman. Anne
Baaths maakt een veelbe-
lovend debuutroman. 
“Het is een familiesaga 
verdeeld door vier 
opmerkelijke vrouwen. 
De geromantiseerde 
autobiografie speelt zich 
af in het decor van het 
twintigste-eeuwse 
Europa. Ik liet mijn 
studies en carrière achter 
mij om mij fulltime te 
storten op het schrijven.” 
Daarmee treedt Anne 
Baaths in het spoor van 
andere bekende Hamse 
schrijven als Amaat Joos, 
Filip De Pillecijn, Do Van 
Ranst en Wally De Donc-
ker. FOTO WO

sint-amands

Hand tegen geweld. De lagere graadleerlingen van de lokale tekenschool, filiaal van de 
kunstacademie van Temse, grepen de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs aan om de 
plaasteren hand van kunstenaar Enca Caen te beschilderen met onder meer gedichtjes. De 
hand is symbool voor  ‘85 burgemeesters tegen geweld’. “Proficiat aan de leerlingen die zo het 
geweld overwinnen”, zegt kunstenaar Martin Uvijn. FOTO TF

dEndErmondE

Zesdesfuif. De zesdes van het Koninklijk Atheneum Dendermonde gebruikten Valentijn als 
inspiratie om hun zesdesfuif in Jeugdhuis Zenith extra kleur te geven. “We hebben hier 
vandaag drie Cupido’s die vandaag zelfs hun verjaardag vieren, zij geven een vat”, vertelt 
Ester Joosten, die de honderddagenshow regisseert. “Je zal hier vanavond ook wel wat 
knalroze pruiken spotten tijdens ’A shot at love’.” FOTO RaMo
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