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SCHUIFERSKAPELLE / AARSELE

Schuiferskapelle wintert al op vrij-
dagavond 15 december met een
show van Piv Huvluv om 20.30
uur in de Club 77. “Piv staat intus-
sen al twintig jaar op de planken
als comedian. Het grote en brede
publiek kent hem als een geboren
verteller en een gepassioneerd
muziekliefhebber, die altijd een
song klaar heeft bij een verhaal.
De herkenbaarheid van zijn hu-
mor zorgt voor een onweerstaan-
bare meerwaarde.”
De traditionele kerstmarkt heeft

voor de 19de keer plaats op zater-
dag 16 december. “Het wordt ook
dit jaar weer een gezellig en ge-
moedelijk samenzijn”, weet Klaas
Carrette, voorzitter van het Bewo-
nersplatform. 

KERSTFOTO’S

Nieuw dit jaar is de arreslee van
de school De Dorpsparel. “Ook
het onderwijzend personeel doet
een bijzondere inspanning. Be-
doeling is onder meer dat er in

een mooie kerstsfeer foto’s kun-
nen worden gemaakt.” 
Verder zullen de sfeervolle kerst-
standjes op het Kapelse dorps-
plein weer jong en oud verwen-
nen. “We laten de kraampjes nu
beter aansluiten bij ‘t Een en ’t
Ander.” 
Voor een veilige omgeving en
oversteek wordt de aanpalende
straat ook verkeersvrij gehouden.
Naast de kerstmarkt is er ook ker-
mis. De kerstmarkt begint rond

17 uur en eindigt rond 23 uur. Er
is zowel een ballenworp voor kin-
deren, als een ballenworp voor
volwassenen.

AVOND MET COMEDIANS

Daarmee is het winterfeest in
Schuiferskapelle nog niet voorbij.
Op vrijdagavond 22 december is
er nog in het kader van de Warm-
ste Week van Studio Brussel de
avond Comedy4Life.
“Vijf Kapelse locaties zetten hun

deuren open voor evenveel stand-
upcomedians. Het publiek blijft
op de gekozen locatie, terwijl de
comedians telkens doorschuiven.
De opbrengst gaat naar het goede
doel: de ALS-liga en Boom2. De
toegangsprijs bedraagt 15 euro.
De optredens beginnen om 19
uur. Comedians zijn Ygor uit Po-
peringe, Steven Mahieu, Bars Bir-
ker, Koen Dewulf, Erhan Demirci
en Wouter Monden.

(LVA)

Kapelse kinderen op arreslee
SCHUIFERSKAPELLE

Juffen in kerstpakje, kin-
deren op de arreslee,
kerstkraampjes en heel
veel sfeer en gezelligheid:
de 19de kerstmarkt op
zaterdag 16 december
vanaf 17 uur wordt er
weer een met een feeste-
lijke kerststrik. “De kra-
men sluiten dit jaar beter
aan bij ‘t Een en ‘t An-
der, zodat alles meer een
geheel zal vormen”, zegt
Klaas Carrette, voorzitter
van het Bewonersplat-
form.

Kinderen, leerkrachten en ouders van de kleuter en lagere school De Dorpsparel in Schuiferskapelle. (Foto LVA)

Ondernemend Aarsele organi-
seert op zaterdag 16 december
van 17 tot 23 uur op het vernieuw-
de dorpsplein van Aarsele een
kerstmarkt. In verschillende
standjes stellen Aarseelse onder-
nemers zich voor. “Wij zorgen
voor de verkoop van de dranken
en er is verder ook heel fijne rand-
animatie”, zegt het organiserende
Ondernemend Aarsele.
Enkele jaren geleden zegde Pa-

trick Malfait van de Landelijke
Gilde toe om een uniek initiatief
te organiseren: de Kerst Run met
tractoren. Het was een absolute
meevaller, zodat het initiatief nu
wordt herhaald. “Zeker, we ver-
wachten ook dit jaar weer een
tiental sfeervol verlichte tracto-
ren”, zegt Geert Lust, die al 9 jaar

voorzitter is van de Landelijke Gil-
de. 

GEMENGD BEDRIJF

Aan de Ankelaarstraat baat hij
met zijn vrouw Christel Fraeyman
een gemengd landbouwbedrijf
uit: een gesloten varkensbedrijf,
akkerbouw en grove groenten

(bloemkolen en ajuinen). Het
koppel heeft twee dochters: Elodie
(24) en Aurelie (21). “We hebben
het bedrijf uitgebouwd, naast dat
van mijn ouders”, zegt Geert. “Ik
ben intussen al bijna 30 jaar lid
van de Landelijke Gilde en zetel
ruim meer dan 20 jaar in het be-
stuur.”

De harmonie Sint-Cecilia en KFC
Aarsele tellen misschien meer le-
den, maar ook de Landelijke Gilde
beschikt in Aarsele over een ster-
ke achterban. “We tellen op van-
daag ruim 120 leden in Aarsele,
allemaal plattelandbewoners. Eén
op de vier is landbouwer. We be-
reiken dus ook heel wat andere,
gemotiveerde mensen.” Jaarlijks
zijn er dag- en gezinsuitstappen
en meer informatieve bijeenkom-
sten. “We helpen sinds jaren ook
mee aan de kerstmarkt en uiter-
aard zijn er om de twee jaar onze
bekende Hoevefeesten.”
Op de kerstmarkt staat de Lande-
lijke Gilde in voor de Kerst Run,
met verlichte en versierde tracto-
ren. “Het is een echt kerstspekta-
kel: hoe meer versiering, hoe lie-
ver. Hoe meer deelnemers, hoe
liever. De landbouwers rijden in
hun verlichte tractoren met kinde-
ren door het dorp. Zo dragen we
onder meer bij aan een positiever
imago van de landbouw. We doen
ook eens graag iets terug aan de
gemeenschap. Onze leden zijn
graag bereid om enkele uren op te
offeren. Zo houden we ook het
verenigingsleven in Aarsele leven-
dig. Als wij dan iets organiseren
zien we leden van andere vereni-
gingen terug. Dat is leuk om
zien”, besluit Geert Lust. (LVA)

Verlichte tractors door dorp
AARSELE Het is al en-
kele jaren een traditie die
wordt gesmaakt: leden
van de Landelijke Gilde
rijden met hun sfeervolle
en verlichte tractoren met
kinderen door het dorp.
“Zo benadrukken we on-
der meer ons positief
imago”, zegt voorzitter
Geert Lust. En kunnen
de ouders nog een extra
jenever of Hasseltse kof-
fie op de verzorgde kerst-
markt drinken. Zo wordt
het nuttige ook aan het...
aangename gekoppeld.

Geert Lust, voorzitter van de Landelijke Gilde in Aarsele : “We dragen bij aan een positiever imago van de land-

bouw.” (Foto LVA)


