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Pluk elke dag, geniet van alle mooie dingen, 
laat je verrassen door iets kleins,

relativeer de mindere momenten en 
kijk nieuwsgierig uit naar de dag van morgen.

Lut en alle andere nidasjtereirs wensen u
een schitterend en gezond 2020 toe!



Aan alle lieve mensen die ons in 2019 zo gul hebben geholpen: 
HARTELIJK DANK!

Door jullie steun hebben 16 ploegen meegedaan aan de 1000 km van 
Kom op tegen Kanker. En wij doen in 2020 verder met veel liefde en 
enthousiasme. 

Hoe kan je ons steunen?  
In enkele klikken kun je ons al flink vooruit helpen door online een gift te 
doen. Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar. 

Ga naar de 1000km.be/teams en vul Nidasjtere in. Dan verschijnen er 
4 mogelijkheden:

- Nidasjtere Virtueel in ’t Geel Internationaal met 3 solofietsers:  
Jochen, Tim en Jef

- Nidasjtere Internationaal met 2 solofietsers: Pierre en Tuur
- Nidasjtere Virtueel in ’t Geel met 2 ploegen van de Antwerpse 

fietsvrienden met Sven   
- Nidasjtere met 2 solofietsers: Tom en Bram plus 7 teams met 40 

vrienden van Nidasjtere.

Klik op één van deze teams en gebruik de knop “Steun dit team”.

Overschrijven kan nog steeds, volg dan de instructies. Belangrijk om 
weten is dat de persoonsgegevens van giften die via een gewone 
overschrijving ontvangen worden, niet mogen getoond worden aan ons, 
vanwege de privacywetgeving. Kies dus best voor de online gift-knop! Zo 
komen wij te weten dat je ons hebt gesteund en kunnen we je bedanken!

Wij hopen met jouw financiële hulp en met jouw steun tijdens onze 
activiteiten 90 500 euro te verzamelen voor Kom op tegen Kanker.

DE PLOEGEN VAN NIDASJTERE IN 2020
Nidasjtere is de naam van het team dat elk jaar deelneemt met 
verschillende ploegen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. 
Wij zijn er al bij van het prille begin en 2020 wordt onze 
11de deelname.

De bezieler van de ploeg achter de v.z.w. is Leo Coene, zelf 
kankerpatiënt sedert 2007, helaas overleden in 2018. Hij was 
heel gemotiveerd om geld in te zamelen voor Kom op tegen 
Kanker. Elk jaar vond hij wel een nieuw idee om sponsors aan 
te moedigen. Hij geloofde zeer sterk in de wetenschappelijke 
initiatieven die gesteund worden door de opbrengst van de 
1000 km, voor alle huidige en toekomstige kankerpatiënten.

Hij deed dit natuurlijk niet allemaal alleen, maar werd 
geruggesteund door zijn vrouw, zijn kinderen en schoonkinderen. 
Er staat ook een groot netwerk van familie en vrienden elke keer 
klaar om de organisatoren in hun initiatieven te steunen.

De naam nidasjtere is een Brusselse uitdrukking met als 
betekenis voortdoen, niet twijfelen, ervoor gaan, wat in Leo zijn 
geval heel toepasselijk was!

En wij gaan door om zijn droom 
ook in de toekomst verder te zetten.



Jef Van Daele fietst in 2020 als solofietser bij het team Nidasjtere 
Virtueel in ’t Geel Internationaal. Om zijn startgeld bijeen te krijgen 
organiseert hij samen met vrienden en familie een algemene quiz 
voor ploegen van 5 personen.

Datum en locatie:
Vrijdag 20 maart
Feestzaal Ter Coose - Kouter 1A te 2811 Leest

Praktische infomatie:
Info en inschrijven via quizleest@proximus.be

Vanaf begin maart tot Pasen verkoopt Nidasjtere lekkere 
paaseitjes ten voordele van Kom op tegen Kanker.

We vragen 5 euro voor een zakje van 200 gr gemengde 
paaseitjes gevuld met praliné.

Vorig jaar verpakten we ongeveer 1 000 kg en we gaan dat in 
2020 minstens evenaren! Daarvoor hebben we jullie wel nodig.

Kan je ons tips geven waar we paaseitjes kunnen verkopen?
Of beter nog: wil je zelf paaseitjes verkopen?

Meld het ons zo gauw mogelijk op:
lvancauteren@skynet.be

Wil je graag onze nieuwsbrieven met de uitnodiging per 
activiteit ontvangen? Stuur dan een mailtje!

Luk, Jef, Niels, Bruno, Bram, Herman en Lieve fietsen ook weer 
mee en nodigen jullie uit om lekkere spaghetti te komen eten à 
volonté

Datum en locatie:
Zaterdag 21 maart
Feestzaal Ter Coose - Kouter 1A te 2811 Leest

Praktische infomatie:
Info en inschrijven via spaghettileest@proximus.be

PAASEITJES
maart - april 2020

QUIZZEN TEGEN KANKER
vrijdag 20 maart 2020

SPAGHETTI TEGEN KANKER
zaterdag 21 maart 2020

NIEUW!



Jonas, Dieter, Lotte en Erwin vormen een team “Loop Nidasjtere 
Loop” en nemen deel in Knokke deel aan de 100km-Run van 
Kom op tegen Kanker.

Om hun startgeld van 2500 euro bijeen te krijgen organiseren ze 
met vrienden en familie een lekkere brunch.

Datum en locatie:
Zondag 29 maart 2020, van 11u en 15u.
Parochiezaal Sint-Anna-Pede - Herdebeekstraat 162 te 1701 
Itterbeek

Praktische informatie:
Inschrijven via vancauteren.dieter@hotmail.com

Nidasjtere organiseert voor het eerst ook een eetfestijn. Op het 
menu:

Kaaskroketten - Perzik met tonijn
Balletjes in tomatensaus - Vol au vent

Dessert

Er is doorlopend een café en bij de tombola heb je altijd prijs!

Datum en locatie:
Zondag 19 april 2020
Parochiezaal Sint-Theresia - H. Theresialaan te 1700 Dilbeek

Praktische informatie:
Volgt nog

BRUNCH LOOP NIDASJTERE LOOP
zondag 29 maart  2020

NIDASJTERE EETFESTIJN
zondag 19 april 2020

NIEUW!

KWIS KWB ITTERBEEK
vrijdag 24 april 2020

Datum en locatie:
Vrijdag 24 april 2020, aanvang 20u
Parochiezaal Sint-Anna-Pede - Herdebeekstraat 162 te Itterbeek

Praktische informatie:
Ploegen van 4 personen - Zeer gevarieerde vragen - Een prijs 
voor iedere deelnemer



DE 1000 KM VAN KOM OP TEGEN KANKER
21-22-23-24 mei 2020 

Tijdens het Hemelvaartweekend doorkruisen grote pelotons 
fietsers heel Vlaanderen met vertrek en aankomst in Mechelen. 
Vier dagen fietsen meer dan 1000 teams elke dag 250 km.

Dit jaar heeft Nidasjtere 2 solofietsers en 9 ploegen ingeschreven.
En er is weer een internationaal peloton dat deze 1000 km fietst 
van Rennes (Frankrijk) naar Mechelen. Wij doen ook mee met 5 
solofietsers.

Al 10 jaar kleuren de truitjes van meer dan 60 fietsers de 
verschillende pelotons blauw. 

Dankzij onze fantastische kledingsponsor Fiskodata, die vanaf 
nu de krachten bundelt met BlueGround. Samen vormen ze één 
financieel kenniscentrum dat ondernemers uit de buurt persoonlijk 
ondersteunt. 

Heel veel dank aan BlueGround, dynamische sparring partner.

Meer weten? www.blueground.be



Tijdens de zomermaanden verandert de binnenkoer van de 
Kasteelhoeve in een swingend zomercafé. Iedere dinsdagavond 
worden er zomerse activiteiten georganiseerd door telkens een 
andere vereniging.

Mè Folle Goesting speelt covers voor Nidasjtere!
Kom mee luisteren en genieten!

Datum en locatie:
Dinsdagavond in juli (datum nog mee te delen)
Kasteelhoeve - de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek

Praktische informatie:
Volgt nog

StraPatZen is een project dat STRAattheater 
in het PAjottenland & ZENnevallei brengt.

Theater op straat, in alle mogelijke vormen:
van circus tot mime, clownerie tot dans.

Pierre nodigt jullie graag uit in zijn Cava- en Trappistenbar.

Datum en locatie:
Zaterdag 22 augustus, van 16u tot 24 u
Sint-Pieters-Leeuw (centrum)

Praktische informatie:
www.strapatzen.be

ZOMERCAFÉ
juli  2020

STRAPATZEN
zaterdag 22 augustus 2020



Wij openen een café om je te laten verpozen tijdens je bezoek aan 
de jaarmarkt met iets lekkers om te drinken. We bakken heerlijke 
verse wafels om dadelijk te eten of om mee te nemen. En we 
verkopen zelfgemaakte confituren. 

Datum en locatie:
Maandag 5 oktober 2020
Dilbeek

Wil je helpen?
Dan kan je deze zomer uit de overvloed van je tuin je 
zelfgemaakte confituur schenken aan Nidasjtere om te verkopen 
op de jaarmarkt. Je kan ook lege potjes verzamelen voor ons.

Mail naar lvancauteren@skynet.be

Pierre nodigt je graag uit in zijn Cava- en Trappistenbar!

Datum en locatie:
Dinsdag 10 november 2020
Gemeentelijk loods, Topstraat 11 te Sint-Pieters-Leeuw

JAARMARKT DILBEEK
maandag 5 oktober 2020

JAARMARKTFUIF
dinsdag 10 november 2020

JAARMARKTCAFÉ
woensdag 11 november 2020

Nidasjtere verkoopt in de loods warme en koude dranken en 
zelfgebakken taarten en verse wafels.

Met optreden van Country Line Dancers 
CD TAHTANKA

Datum en locatie:
Woensdag 11 november 2020
Gemeentelijk loods, Topstraat 11 te Sint-Pieters-Leeuw



Els, Eric, Hilde, René en Lut 
nodigen jullie van harte uit 

om te komen dansen !!!

Optreden groep JINX en nadien DJ Philip

Datum en locatie:
Zaterdag 5 december (datum nog te bevestigen), vanaf 20u30
Feestzaal Schapenstraat 42 te Sint-Martens-Lennik

Naar jaarlijkse gewoonte 
nodigt Pierre Pannus

jullie uit om iets 
hartverwarmends te drinken
en te eten in zijn kerststal!

Datum en locatie:
18 - 19 en 20 december
Rink, Sint-Pieters-Leeuw

FUIF NIDASJTERE
zaterdag 5 december 2020

KERSTMARKT
18-19-20 december 2020



1 maart tot Pasen Verkoop paaseitjes

vrijdag 20 maart Quizzen tegen Kanker - Leest

zaterdag 21 maart Spaghetti tegen Kanker - Leest

zondag 29 maart Brunch “Loop Nidasjtere Loop” - Itterbeek

zondag 19 april Eetfestijn Nidasjtere - Dilbeek

vrijdag 24 april Kwis K.W.B. - Itterbeek 

21 tem 24 mei 1000km voor KOTK

juli (datum volgt) Zomercafé - Dilbeek

zaterdag 22 augustus StraPatZen - Sint-Pieters-Leeuw

maandag 5 oktober Jaarmarkt - Dilbeek

dinsdag 10 november Jaarmarktfuif - Sint-Pieters-Leeuw

woensdag 11 november Jaarmarktcafé - Sint-Pieters-Leeuw

zaterdag 5 december Fuif Nidasjtere - Sint-Martens-Lennik

18 tem 20 december Kerstmarkt - Sint-Pieters-Leeuw

ACTIVITEITENKALENDER 2020


