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vrachtwagens of  maakt ze van je interieur een trendy omge-
ving. Zij laat vooral de natuur en de dieren aan bod komen in
haar werken. Nancy exposeert regelmatig in binnen- en bui-
tenland. In 2006 behaalde zij in Nieuwpoort de “Gouden
Medaille voor Airbrush” In dat zelfde jaar werd haar werk ten-
toongesteld in Parijs en in Dubai - in de Arabische Emiraten -
met heel veel succes, in Libramont op “Libr’art” en Linéart in
Gent.
Het creatieve zit in haar vingers. Dat zie je aan haar nieuwste
hobby: eigen creaties gehaakte mutsen en gehaakte juwelen in zil-
ver met half edelstenen en parels. Kom, kijk, pas en je bent ver-
kocht, zeker weten.
Artemissne – Kunstjuwelen. Kristien Berghs ontwerpt met
kundigheid en passie “Pareltjes” van juwelen. In haar eigen
atelier brouwt ze smeltend HEET glas en zilver tot een exclusief
juweel, waar geen enkele vrouw kan aan weerstaan.
Juffrouwen, dames…… komt zien, mis dit zeker niet. Uiteraard
zijn de heren ook welkom.
Glasatelier De Wilg - Dirk Caers uit Geraardsbergen werkt al
30 jaar met glas. Voor figuratieve glasramen in verschillende stij-
len (klassiek, art-deco, modern…) moet je bij hem zijn. Ook
meubelbeglazing met bloemmotieven of abstracte vormen
heeft hij onder de knie. Een tip voor een geschenkje….heb je
een mooie foto, laat hem omvormen tot een glas-in-lood raam!
Enig!!! Zijn echtgenote Kathleen De Rijcke maakt haar sprook-
jeswereld na met klei.
15 jaar geleden startte Martine Coudron met “Ruimtelijk bor-
duurwerk”. Met het alom gekende DMC splitgaren – en een
kleurenpalet van zo’n 450 kleuren – borduurt zij op haar eigen
ontwerpen de draadjes op, onder, tussen of naast elkaar, dat
kan gaan van 1 tot 6 lagen. Het resultaat: drie dimensioneel
schilderen, maar met naald en draad. 
Kerststallen van over heel de wereld
Mevrouw Jacqueline Lievens en echtgenoot reisden de wereld
rond: Mexico, Peru, Indonesiё, China enz. te veel om op te
sommen en haalden op die manier zelf 150 kerststallen bij
elkaar. Deze bereidwillige exposanten zijn ook lid van de
Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden en bouwen ook
regelmatig eigenhandig kerststallen. ENIGE GELEGENHEID!
NIET TE MISSEN!!!
Rommel-, brocante- en antiekmarkt
Op zondag krijgen we, traditiegetrouw, een zeer uitgebreide
rommel-, brocante- en antiekmarkt in de pittoreske straatjes
van ons Kasseidorp. Retro is “in” dus….. kom, zoek en je zal
vinden. Info: Josette Moeyaert tel 055 45 52 51 of 0485 13 69 21
na 18u.

ZANG - DANS
Artiest in de kijker -  Showproject Geraardsbergen
De artiesten van Showproject zijn voor de trouwe bezoeker van
de Kasseifeesten zeker geen onbekende; zij waren in 2004 ook
bij ons te gast. “Goede wijn behoeft geen krans” zegt het
spreekwoord en dit is hier zeker van toepassing. In mei waren
zij voor de 4de maal te zien in Disneyland Parijs tijdens de
Magic Music Days. Zij brengen reeds meer dan 10 jaar zang,
dans en theater van de bovenste plank. Hun vaste jaarlijkse
stek is het Arjaantheater te Geraardsbergen waar het publiek
hun talenten en grote inzet kan bewonderen. 
Coverband PLUGGED is een 4-koppige Brakelse / Oude -
naard se rock-covergroep die het Vlaamse land doorkruist met
een handvol micro’s, 2 gitaren, een basgitaar, een drumstel en

Zegelsem is gemakkelijk te bereiken via
de N8 Brakel – Oudenaarde
VOOR INFO:
• De Prijck Mieke,

Tel. 055 42 40 00 - E-mail: mieke.de.prijck@telenet.be of
mieke@zegelsem.be • http://www.zegelsem.be

DE TIENDE EDITIE VAN DE KASSEIFEESTEN 
KWAM TOT STAND DANK ZIJ:
• de leden en medewerkers van het 

‘Comité Kassei feesten’
• Robert Gabriëls (ontwerp tekeningen)
• VVV en Toerisme Brakel vzw
•  E.H. Pastoor Bracke en de basisschool Het Groene Lilare
•  Zakenkantoor De Meuleneire NV - Horebeke
•  Gemeentebestuur en politie van Brakel
•  Het Rode Kruis-Vlaanderen V
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een dosis muzikale ervaring om U tegen te zeggen (samen zo’n
100 jaar). Je kan Plugged tegen komen tot in de uithoeken van
Vlaanderen, van in de donkerste kroeg of het stoerste jeugd-
huis, tot op de coolste concertpodia. Covergroep Plugged speelt
non-stop stomende rock, blues & rock’n’roll! Op het menu
staan de stevigste rock classics zoals van ZZ Top, Steppenwolf,
Lenny Kravitz, Led Zeppelin, Rolling Stones, Dire Straits….
Maar tevens het recente werk zoals van Franz Ferdinand,
Darkness, White Stripes enz. Dit alles met één doel voor ogen:
het brengen van super-ambiance.
De jonge dansschool “Kreadance DiVa” staat onder leiding
van 2 super gedreven mensen, Vanessa en Dimitri. Jazz-dance,
tap-dance, hip-hop, flamenco enz…. houden voor hen geen
geheimen meer in. Vanessa geeft les in Bissegem, Oudenaarde
en Zwalm. De selectiegroep “Krea’s Danceteam” neemt deel
aan de Barcelona dancegrandprix en nog andere buitenlandse
wedstrijden. We kijken in Zegelsem uit naar deze getalenteer-
de groep.
Circo Daparro komt terug. Spektakel voor jong en minder
jong. Het is een duo dat onderlegd is in een veelzijdigheid van
circusdisiplines (clownerie, jonglage, acrobatie, monocyclisme,
balanskunst en nog veel meer). Hun afzonderlijke acts en hun
meesterlijke show krijgen een niet te evenaren meerwaarde
dank zij het interactief karakter en de grote originaliteit die zij
uitstralen. Kijk en doe mee. SUCCES gegarandeerd!
Cardio Combat is een combinatie van gevechtsbewegingen uit
Karate, Tai-chi, Taekwondo, boksen en kick-boksen die je uit-
voert op muziek in aerobic-vorm….u zou kunnen zeggen een
soort Tae Bo; maar veel effectiever. Wat de wekenlijkse oefen-
lessen in de Brakelse sporthal De Rijdt opleveren, laten de deel-
nemers ons zien op de speelplaats van de lagere school.

Dit programma heeft weer een sportieve, culturele, artistieke, muzi-
kale en ludieke invulling gekregen. Het pittoreske Zegelsem wordt
op zondag 22 september de gezellige ontmoetingsplaats voor de dui-
zenden bezoekers die van heinde en ver, van harte kunnen genieten
van de 10° editie van de Kasseifeesten. 

www.zegelsem.be



EEN GREEP UIT HET VERLEDEN
De “Kasseifeesten Zegelsem” zijn een begrip geworden in de
streek en ver daarbuiten. Als de zon van de partij is kan men er
op de koppen lopen. We hadden het geluk aan onze kant want
op 9 edities hadden we slechts éénmaal regen. Het ligt voor de
hand dat we bij de 10° editie eens terugblikken op de start van
die succesformule in september 1999. We gingen grasduinen in
onze rijke archieven en vonden  volgende krantenkoppen:
“ Kasseifeesten bezegelen wedergeboorte van verloederd dorp.

Renovatie rond, kurken knallen” HET LAATSTE NIEUWS
“ De monumentale Haaghoek viert feest” HET NIEUWSBLAD
“ Vergeten dorp herleeft na vijftien jaar” HET LAATSTE NIEUWS
“ Forse Kassei wordt Zegelsems symbool” DE BEIAARD
“ Hou de kasseien proper” HET VOLK
“ Kasseifeesten in vernieuwde dorpskern. Zegelsem vindt oude glo-

rie terug” HET VOLK
“ Bijna één miljoen kasseien voor Haaghoek en dorpskern

Zegelsem” DE BEIAARD

Dit alles was de start ... En dat het een succes was blijkt duide-
lijk uit de honderden foto’s en commentaren die door Fernand
en Mieke De Tant - De Prijck werden verzameld op de website
www.zegelsem.be, onder het hoofdstuk “Feestgeschiedenis /
Vorige Kasseifeesten”, netjes geklasseerd per jaar. Ga er zeker
nog een kijkje nemen en herbeleef de vorige 9 edities … met
heimwee en met een sterkere drang om nu zeker de jubileum-
viering niet te missen.

7e KASSEIDORPTOCHT • TERUG EEN PARELTJE
Wie het natuurschoon in Zegelsem wil bewonderen, moet
beslist deelnemen  aan de 7e Kasseidorptocht op zaterdag 
20 september. Zegelsem dat met zijn  één miljoen kasseien, het
“Kasseidorp” wordt genoemd, is een groene parel op de
aardbol. Zo denken we vooral aan het natuurreservaat 
’t Burreken, de vele landelijke verharde en onverharde wegen,
de beekjes, de unieke hoeves, de mooie vergezichten, de
Perlinckmolen,  de idyllische plekjes…
De voorbije zes jaren passeerden ruim 5.000 wandelaars de
inschrijvingstafel. De wandelaars kunnen kiezen tussen 7, 15 of
22 km. Er is voorzien in verzorgde rustposten. De 7 km is vol-
ledig  toegankelijk voor gebruikers van rol- en kinderwagens.
De Kasseidorptocht is prima geschikt voor geoefende en min-
der-geoefende wandelaars. Deze wandeltocht is een organisa-
tie die erkend is door Aktivia. De praktische informatie voor
deze wandelhappening vindt U op het luik programma.

TENTOONSTELLINGEN
Den Artistjee – Chris Masson is een autodidact die voor een
groot deel zijn inspiratie zoekt in de natuur. DE CANVAS-
COLLECTIE selecteerde dit jaar – in voorronde – één van zijn
werken. De talrijke bloemen en planten ontluiken bij hem uit
de klei die hij hanteert. Ook kevers en rupsen worden geboren
uit keramiek, hout en koper. Chris is een fervent doe-het-zelver
en bezit een grote creatieve geest, daarvan getuigen zijn
kastjes, salon(tafels) uit natuurlijke restmaterialen, al dan niet
in combinatie met keramiek gemaakt in eigen atelier. Ook het
brons gieten heeft hij in de vingers. In het prachtige decor van
ons kerkje is deze tentoonstelling een schot in de roos. NIET TE
MISSEN!
Airbrush-art. Met haar spuittechniek schildert en tekent Nancy
De Vos originele ontwerpen op carrosserie zoals markt- en

10e Kasseifeesten te
Brakel-Zegelsem

P r o g r a m m a

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2008

7e Kasseidorptocht
Wandeltochten van 7-15-22 km
Vertrek en aankomst: 

Basisschool Het Groene Lilare,
Teirlinckstraat 22, Zegelsem

Inschrijfgeld: G 1,50 – federatieleden G 1,10
Inschrijvingen: 7-15 km: 07.30-15.00 uur

22 km: 07.30-14.00 uur

Diverse exposities
• In de kerk:

Keramiek • Airbrush-art • Unieke creaties 
gehaakte mutsen en gehaakte juwelen in zilver •
Glas in lood • Handgemaakte juwelen in glas •
Sprookjeswereld in klei • Ruimtelijk borduren.

• In ‘t Buurthuis:
Kerststallen van over heel de wereld.

ZONDAG 21 SEPTEMBER 2008
Van 10u tot 18u:
• Rommel-, brocante- en antiekmarkt

voor info: Josette Moeyaert
tel. 055 45 52 51 (na 18u)
gsm 0485 13 69 21 (na 18u)
e-mail: nathalievdkerkhove@hotmail.com

• Diverse tentoonstellingen in de kerk: 
Keramiek • Airbrush-art • Unieke creaties 
gehaakte mutsen en gehaakte juwelen in zilver •
Glas in lood • Handgemaakte juwelen in glas •
Sprookjeswereld in klei • Ruimtelijk borduren.

Gratis

inkom

• In ‘t Buurthuis:
Kerststallen van over heel de wereld.

• Doorlopend barbecue

Vanaf 14u:
• Rock-covergroep “Plugged”
• Showproject uit Geraardsbergen

• Cardio Combat
• Dansschool Kreadance DiVa
• Circo Daparro
• Kermisattracties

Om 18u30:

10e GOUDEN KASSEISTEENWORP
(hoofdprijs: 125,00 G cash)
De namen van de werpers van de 10e gouden kassei -
steenworp worden, bij wijze van verrassing, niet
bekendgemaakt.

Vanaf 19u: 
Muzikale afsluiter der feesten op de speel plaats van
de basisschool.
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