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VOORWOORD 
 

       

Lieve Bergloopster,         Beste Bergloper,      

              

 

Wat biedt U dit clubblad ?      Bladzijde 

 

cover    1 

voorwoord    2 

kringnieuws    3 

samenstelling bestuur    4-6 

overlijden Eric De Vries    7 
trainingslopen     8-17 

eens iets anders …bier    18 

Polaritis    19 

gezondheidstips    20 

facebook    21 
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nadenkertjes    24 

plezante bladzijdes    25-26 

verjaardagen    27 

sponsors    28 

  

 

COLOFON 

De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal en op enkele gedrukte exemplaren 

en is een uitgave van de Heistse Berglopers. 

 

Verantwoordelijke uitgever : Eric Van den Putte 

Kattestraat 48 B 

2220 Heist-op-den-Berg 

evpkvm@telenet.be 

 

Beste Berglopers, 

 

Er zijn geen wedstrijden, er zijn zelfs geen trainingen, er is  

ook geen enkele andere activiteit die wij in groep 

gezamenlijk kunnen doen, waarover moet ik dan minstens 

20 bladzijden (deze keer 28) blijven schrijven ?  Vandaar veel 

verslagen over mijn eigen gedane trainingslopen. Maar er 

zijn toch nog Berglopers die constant blijven trainen zijn ? 

Graag vernam ik van U enkele tekstjes met eventueel 

fotomateriaal hierover. Dank bij voorbaat! En onthoud :  

 

      HOU VOL, CORONA ZAL OVERWONNEN WORDEN !!! 
 

 

 

mailto:evpkvm@telenet.be
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO 
 

VERNIEUWING LIDGELD 2021 

Bijna iedereen heeft inmiddels zijn lidgeld voor 2021 betaald. Maar dit kan 

uiteraard nog steeds ofwel cash aan één der bestuursleden ofwel door 

overschrijving van 25 euro op ons banknummer BE48 9731 6275 5627 met als 

vermelding uw naam en de omschrijving lidgeld 2021. Bij het afsluiten van deze 

teksten telt onze lijst 144 Berglopers waaronder 4 nieuwkomers : Willy Anthonis 

alsmede het gezin  An Wouters en  Yves en Milo Van den Meutter, allemaal  

woonachtig in Hallaar. Wij heten allen bijzonder welkom in onze club en wensen 

hen veel gezond loopplezier toe!  

 

 

LOPEN IN ONZE CLUBKLEUREN 

Als er eventueel later op het jaar nog joggings georganiseerd worden : loop ze 

best in onze clubuitrusting. Nieuwe leden of andere Berglopers wiens kleding 

versleten en niet meer te dragen is, kunnen best contact opnemen met onze 

bestuursleden Wendy of Els. We blijven hopen op wedstrijden. 

 

 

ZIEKEN- EN GEKWETSTENBOEG 

- Fons Van Loo kwam bij een trainingsloop in Herselt zwaar ten val wat hem 

meerdere weken van herstel bezorgde. 

- Johan Dupont heeft er reeds 5 knie inspuitingen en helse pijnen opzitten  

om terug te keren in ons looppeloton. Voorlopig blijft het bij fietsen. 

 

 

ENKELE JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN (zonder coronatoestanden) 

- ledenfeest met uitreiking van de criteriumprijzen, dit jaar ZONDER de 

prijzen wegens : er is geen criterium geweest! Ook het ledenfeest zelf staat 

nog op de helling want wanneer gaat dat coronaspook nu eindelijk de 

“geest” geven. Normaal is onze culinaire happening in februari of maart 

maar we zullen dit deze keer op een latere datum organiseren.  

- alle wedstrijden van ons nog te bepalen criterium 

- de wekelijkse dinsdag- en donderdagtrainingen 

- de extra trainingen op woensdag voormiddag (data nog exact te bepalen) 

- ergens eind oktober een jenevertraining met de nodige drank (6 soorten 

jenever) en belegde broodjes gekoppeld aan een ledenvergadering 

- onze Averegtenjogging, normaal op de derde vrijdag van mei maar 

momenteel dit jaar zeer twijfelachtig.  

- mogelijk een nieuw geleid bezoek aan Antwerpen met de beste gids “van ’t 

stad” Toon Livens.  

- als de condities en onze regering het toelaten opnieuw trainingslopen in 

groep op zondagvoormiddagen. Dit bleek toch wel een succesformule de 

voorbije maanden.  

- alle nieuwe voorstellen vanuit ons ledenbestand worden bijzonder 

gewaardeerd en zullen terdege behandeld worden. Gooi ze maar op tafel, 

zou ik zeggen! 

 

 



de jogger 2021/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 
 

Voor al onze nieuwe leden, maar eveneens voor alle anderen die onze 

bestuursmensen misschien nog niet te best kennen, een kleine voorstelling van 

onze huidige “mandatarissen”. Leden, wees gerust : het zijn allemaal, in 

tegenstelling tot de meeste van onze gezaghebbende knoeiers, lees politiekers, 

“onbetaalde mandaten”, ze doen het dus belangeloos en kosten U niks. Het zijn 

dus vrijwilligers en laat het ons eerlijk zeggen : ze doen hun uiterste best, ieder op 

zijn/haar domein.  

 

- sedert enkele jaren is Jos Wyns, de wederhelft van 

onze goede loopster Arlette Hendrickx, onze 

voorzitter.  Samen hebben ze 1 zoon, Hendrik 

genaamd. Jos heeft lange tijd bij Van Hool gewerkt 

maar steekt, na zijn pensionering, bijzonder veel 

van zijn vrije tijd in de voorbereiding en werking 

van onze vereniging. Zeg maar : momenteel de 

creatieve en drijvende kracht van onze club. 

 

- Els Cumps, ook al een echtpaar vormend met een 

andere Bergloper, met name Fons Van Loo, doet 

o.a. de voorinschrijvingen bij de wedstrijden uit 

ons criterium waar dit mogelijk is. Daarmee kan 

iedere Bergloper (zelfs niet-leden worden er 

soms bijgenomen om tot een voldoende aantal 

deelnemers te komen om van groepskortingen te 

kunnen genieten)  goedkoper aan bepaalde 

joggings deelnemen.   

 

- Lieven Mariën is onze man van de verzekeringen. Hij 

heeft, naast zijn job als vrachtwagenbestuurder met 

regelmatige buitenlandse opdrachten, vele jaren op 

de bank met het appeltje voor de dorst (met name 

Argenta) gewerkt. Voor al uw papierwerk na een 

kwetsuur best met hem contact opnemen. Eind 

december kreeg U nog een mail met alle verdere 

details over uw verzekering bij Sporta waarvan U 

door uw lidmaatschap bij onze club, kunt genieten.    

 

- Betty Schorrewegen, wonende in Hallaar 

Dorp, zorgt voortreffelijk  (“als een goede 

huisvader, in dit geval huismoeder”) voor 

onze financiën die volledig correct en 

transparant zijn. Zij is in revalidatie van 

een operatief ingrijpen dat eind vorig jaar  

plaats vond. Volledig herstel toegewenst, 

Betty!  
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- Lauranne Van Loo, dochter van Fons en 

Els, is onze computer deskundige. 

Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat 

zij op een uitmuntende wijze onze door 

vele buitenstaanders, erg 

gewaardeerde website schitterend 

verzorgt en regelmatig nieuwigheden 

weet te brengen. Tip voor onze leden : 

raadpleeg regelmatig onze website 

want het houdt U up-to-date over het reilen en zeilen van onze club.   

 

- Wendy Maes, echtgenote van onze sterke loper 

Benny Torfs, zorgt voor onze loopkleding en de 

opvolging van onze criteriumprijzen. Zij is 

tegenwoordig, samen met Lieven, ook de 

dragende kracht van onze wandelafdeling. En 

ook bij de organisatie van de jenevertraining 

en de bijhorende ledenvergadering is Wendy 

een stuwende kracht. 

 

 

- Johan Dupont zorgt mede voor de financiën, zijn 

handtekening is dan ook af en toe nodig bij 

betaaltransacties. Verder kunnen wij hem 

beschouwen als een helper “allround” die op elk 

terrein inzetbaar is. Hij sukkelt reeds lange tijd met 

zijn knieën, in de ene kreeg hij in de maand 

december liefst 4 pikuren en met de andere had hij 

ook last en pijn na een val met zijn koersfiets. Ook 

voor hem geldt, net als voor ons allen : “hopelijk   

wordt 2021 een normaal en beter jaar dan de 

voorbije verloren 12 maanden!” 

 

- Eric Van den Putte, uw dienaar, is waarschijnlijk het bestuurslid met de 

meeste dienstjaren. Over hem, mezelf dus, weet ik niet veel te vertellen. Hij, 

ik dus, probeert om de 3 maanden een 

beetje tekst op papier te zetten (dit 

clubblad), meestal toch vanuit een grappig 

vertrekpunt om het allemaal een beetje 

aantrekkelijker te maken om deze teksten 

ook effectief te lezen, en in gewone 

mensentaal. Graag kreeg ik wat 

medewerking  van andere leden. Dus : 

bezorg mij uw belevenissen van trainingen 

(van wedstrijden is momenteel natuurlijk 

niet mogelijk) of gewoon andere opmerkelijke gebeurtenissen uit uw leven 

die U kunt en wilt delen met onze andere lezers. Ook fotomateriaal is van 

harte welkom. Dank bij voorbaat. 
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- Senne Verschooren, onze zeer sterke langere 

afstandloper, was tot kort onze laatste “nieuwe” in 

het bestuur. Een gedreven man met sterke 

vernieuwende ideeën die op alle vlakken zijn steentje 

wil bijdragen tot de uitbloei van onze club. Ik 

voorspel dan ook een lange en succesvolle carrière 

voor hem in ons bestuur.   

  

Door al die corona terreur zijn wij als bestuur natuurlijk niet meer mogen 

samenkomen om te vergaderen, je weet wel : andere “bubbel” en zo meer. Laat 

ons hopen, met de vaccinering die inmiddels toch op volle toeren door ons land 

raast, dat we binnenkort terug naar “een normaal leven” kunnen schakelen. Als 

het zover is, wees gerust, dan gaan we het ledenfeest dat we in 2020 hebben 

moeten schrappen, nog uitbundiger met zijn allen vieren. 

 

Mijn vraag, zeg maar 

“bede”, van de laatste 

clubbladen werd verhoord : 

2 leden hebben zich als 

nieuw bestuurslid 

aangemeld. Met name : 

Nancy Bastiaens en Stijn Op 

de Beeck, beiden met de 

sterke wil en inzet om het 

voor al onze leden nog 

aantrekkelijker te maken 

om tot de Heistse 

Berglopers te behoren. 

Deze nieuwe bestuursmensen met vernieuwde visies en 

boordevol creativiteit zullen zeker sterke aanwinsten zijn voor onze vereniging. 

Wij wensen beiden dan ook bijzonder welkom in onze bestuursmiddens.  

 

 

LOPEN of WANDELEN IN CORONATIJDEN, VERVANGING AVEREGTENJOGGING ? 

Hou uw conditie op peil en blijf regelmatig lopen. Op onze website staan tal van 

wandeltochten die ook gerust kunnen gelopen worden. Telkens een prachtig 

natuurvol parcours en niet al te ver weg van onze Heistse kerktoren. Alle te volgen 

knooppunten staan op onze website. Tussendoor worden wij ook telkens per mail 

door onze voorzitter op de hoogte gehouden van enkele tijdelijke afgepijlde 

wandelingen. We denken er zelf ook sterk aan om zoiets te organiseren : 

vertrekkende aan het nieuwe Onthaalcentrum van de Averegten wandelingen (of 

lopen) van zowat 4, 9 en 14 km. Er is daar WC-gelegenheid, iets wat niet overal 

meer zo evident is. Vandaar tussendoor deze tip : als U in een stad bent, begeef U 

naar een museum, men is daar verplicht U gratis toiletgebruik toe te staan. Als wij 

deze wandelingen/lopen met pijlen organiseren zal dit zijn op ons voorziene 

weekend van de Averegtenjogging, d.w.z. van vrijdag 21 t/m zondag 23 mei a.s. U 

krijgt hier binnenkort nog verder mailverkeer over.  
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OVERLIJDEN 

 

Uitermate droevig nieuws bereikte ons op 

donderdag 4 februari : Eric De Vries, één van onze 

Berglopers die lid is sedert enkele jaren,  overleed 

plotseling, amper 59 jaar oud. Op 24 juni a.s. zou hij 

zijn 60ste verjaardag vieren.  

Langs deze weg betuigen wij zijn partner Ingrid 

Verelst, eveneens lid van onze club, alsmede zijn 

dochter Annouck, haar echtgenoot Laurens Sweeck 

(de veldritkampioen), hun kindje alsmede hun 

familie en al die hem dierbaar waren, onze innige 

deelneming bij dit zware verlies. Wij wensen hen 

bijzonder veel sterkte in deze moeilijke dagen. Wij 

allen zullen Eric erg missen bij onze komende 

activiteiten. 

 

WANDELEN OF LOPEN VIA BESTAANDE KNOOPPUNTEN 

 

Eenieder kan zelf een wandel-, loop- 

of fietsroute bepalen aan de hand 

van de bestaande knooppunten. Ga 

op je computer naar Google en typ 

“Wandelknooppunten” in. 

Vervolgens duidt je “Routeplanner” 

aan, weer verschijnt het woord 

“Wandelknooppunten”, klik dit aan 

en geef links bovenaan bij “Zoek 

plaats” de gemeente in vanwaar je 

wil vertrekken. Kies aan de hand 

van de aangegeven knooppunten 

een parcours. Bepaal zelf de afstand 

die je wilt lopen of wandelen, ook 

fietsen kan dus. Per aangetikt 

knooppunt verschijnt telkens de 

nieuwe afstand alsmede de 

ondergrond die je voor je voeten 

gaat krijgen (eigenlijk “onder” je 

voeten maar dat was dan 2 keer 

onder). Zorg wel dat je via een boog 

op je kaart terug bij je vertrekpunt 

aankomt, anders moet je met bus, 

trein, taxi, familie … teruggebracht 

worden. Let wel dat als je bvb. 

rivieren moet oversteken, je soms 

kilometers verder moet vooraleer je 

een brug tegenkomt. Veel puzzelplezier hierbij en signaleer ons welke routes het 

uiteindelijk geworden zijn. 
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TRAININGSLOPEN 
 

Onze voorzitter had aan alle Berglopers een mail gestuurd dat er tot en met 29 

december een met pijlen wandel- of looptraject voorzien was in Herselt met 

vertrek aan het voetbalterrein van VC Blauberg, de ploeg die 2 seizoenen geleden 

fusioneerde met FC Herselt. De gele pijlen voerden ons 12,4 km lang door de 

prachtige Herseltse bossen, om alle rode pijlen tegen te komen moest er 21 km 

natuurschoon overwonnen worden.  

Op zondag 13 december trokken dan 

ook enkelen van de onzen richting 

Blauberg. Het weer was zeer goed 

voor de tijd van het jaar, de hemel 

had de dag voordien wel zijn sluizen 

open gezet, zodat er menige plas 

diende ontweken te worden. Maar 

dat namen we er vrolijk bij. We 

vetrokken met 3, kwamen ook aan 

met 3, en zagen bij ons vertrek Els 

aan de kerk van Blauberg staan, zij 

en Fons zullen dus ook wel mee 

gelopen hebben ? En misschien 

waren er nog wel anderen. We 

kunnen ons niet voorstellen dat 

corona en het gebrek aan wedstrijden er voor zorgen dat het merendeel van onze 

leden er volledig de rem op zou gezet hebben en niet meer zou lopen. We 

kwamen eerder ook al Hilde Keymolen en Ronny Vandevelde tegen in de 

Beeltjens en ook elders zelf zie ik geregeld leden die aan hun training bezig zijn, 

niet waar Jef en Gilbert ? 

 

Bij nazicht op de website van de gemeente Herselt ontdekte ik verbazend vele 

wandelroutes doorheen het ongeveer 1.400 hectare grote beboste 

oppervlaktegebied van die gemeente : denken we maar aan Hertberg, 

Varenbroek, Helschot en de Langedonken. De brochure van het wandelnetwerk 

“Rondom Herselt” geeft ons een klare voorstelling van de 22 wandelingen die 

hierin worden gepresenteerd. Elke wandeltocht is 5 à 9 km lang maar vermits de 

meesten elkaar overlappen kan je uw wandel- of looptocht gemakkelijk 

uitbreiden tot een afstand die uzelf voldoening geeft. Enkele namen van de 

wandelingen zijn Asbroek, Hertberg-Zuid, Kapittelberg, Kleiput, Klokkenkuil, 

Raambroek, Venusberg, Vuldershoek en Willem Elsschot.  

 

Deze laatste wandeling is een 

interessante. Ze vertrekt aan de kerk 

van Blauberg en voert de wandelaar of 

loper 9,1 km lang doorheen een 

prachtig natuurgebied. Vanwaar komt 

de naam van deze wandeling denkt u 

als geïnteresseerd lezer misschien, 

wel ik zal het U vertellen. 

De Vlaamse schrijver Willem Elsschot 

(foto) werd als Alfons De Ridder in 

Antwerpen geboren. Hij leefde van 7 

mei 1882 tot 31 mei 1960. Tijdens zijn 

jeugdjaren bracht hij heel wat vakanties door bij zijn familie in Blauberg. Bolhoed 
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op het hoofd en wandelstok in de hand genoot hij van de 

fraaie natuur van het nabijgelegen Helschot bos. Hier 

heeft de schrijver zijn pseudoniem bedacht : de H 

verdween om het minder luguber te laten klinken en hij 

voegde er een S aan toe : Helschot werd Elsschot. Eén 

van zijn nonkels heette Wim, dat werd Willem.  

Willem Elsschot schreef tal van boeken, denken wij maar 

“Villa des Roses”, “Kaas”, “Lijmen/Het been” en “Het 

dwaallicht”. De meesten hiervan werden ook succesrijk 

verfilmd. Hij was één van onze beste auteurs en kreeg 

dan ook 3 grote onderscheidingen tijdens zijn carrière : 

in 1948 de 5-jaarlijkse Staatsprijs van België voor 

Verhalend Proza, in 1951 de Constant Huygens prijs en 

in 1960 de 5-jaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse 

Letterkunde. Regelmatige lezers kennen zijn werk 

wellicht, anderen die een goed boek zoeken : een echt goede keuze. Veel 

leesplezier! 

 

Tussen 19 december 2020 en 10 januari 2021 hadden de mensen van WSV IVAS 

Itegem vzw 2 wandeltochten afgepijld vertrekkend op het Van Gansackerplein te 

Itegem. Enerzijds een lus van 14,85 km onder de benaming 

Netevallei en anderzijds een korter traject van 8,47 km die 

ons via de Isschotweg naar ons gekende Averegtenbos 

leidde en terug. Die zondag liepen enkele Berglopers 

waaronder ikzelf, deze laatste afstand in prima 

weersomstandigheden, wel wat slijk onderweg maar dat is 

nu eenmaal de natuur “natuurlijk”.  Mooi initiatief van deze 

mensen van IVAS waarover ik graag iets meer toelichting 

geef. Kijk gerust op hun website voor alle verdere 

informatie, misschien kent U iemand van de bestuursleden. 

Deze vereniging, net zoals de onze en wellicht ook alle 

andere clubs, kampen met hetzelfde probleem : men kan 

wel een programma voor de toekomst opstellen maar 

natuurlijk niemand weet hoe lang het corona monster  ons nog gaat gegijzeld 

houden. Toch best blijven plannen en hopen! 

Waar staat de benaming WSV IVAS voor ? Wel : Wandel Sport Vereniging 

Itegemse Vrienden André Scheershuis. Ze hebben ook een mooi 2 maandelijks 

clubblad onder de naam “De stevige stapper”. Ze zijn aan editie 73 toe. 

In juni 2002 werd het eerste André Scheershuis geopend, het secretariaat was 

gevestigd bij de vzw Vriendenkring voor brandwondenpatiënten van het UZ Gent, 

Oudebareelstraat 67 te 9041 Oostakker. Dit huis werd genoemd naar de 

Itegemnaar André Scheers die in 1987 tijdens een werkongeval in Zwijnaarde 

zwaar verbrand geraakte en gedurende 11 

maanden in het UZ Gent verbleef en ondanks 

zijn kritieke toestand toen nooit de moed 

verloor en daardoor een groot voorbeeld werd 

voor andere lotgenoten.  

Terug thuis begon André tal van activiteiten op 

te zetten om de brandwonden patïenten te 

steunen. Eerst via de sociale dienst en later via 

de vriendenkring. André is hoofdsponsor van de 

vzw en organiseert ook vandaag nog steeds 

verschillende activiteiten. Die man doet enorm 

prachtig werk! De vzw steunen kan via overschrijving op hun rekening BE42 3850 

6802 5254. Ze verkopen ook stoffen beren en handdoeken. 
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Op zondag 27 december hadden wij een nieuwe tocht gepland maar het weer was 

echt te slecht om een “hond”, laat staan een “Bergloper” door te sturen, dat 

kreeg ik van één van onze “Belgian Bulletts” doorgestuurd.  

 

Drie dagen later, woensdag 30 december, gaven opnieuw 2 van onze 3 vaste 

lopers present voor enkele toeren in het Averegtenbos. Al direct bleek dat één 

van hen  niet in beste doen was, maar hij had daar een goede reden voor : hij had 

2 dagen van bijzonder zware arbeid achter de rug bij de opkuis van de tuin van 

één zijner dochters. Hij besloot dan ook wijselijk om na 1 ronde al te stoppen. De 

andere (rarara wie?) was die dag in topvorm (voor zijn normen) en liep nog naar 

Itegem en terug om zijn 10 km (waarvoor hij vooraf zijn eigenlijk reeds lang 

versleten maar door de modder toch nog maar aangetrokken loopschoenen) 

zonder enige moeite met succes te volbrengen. Volgende keer nieuwe schoenen ? 

 

Zondagmorgen 3 januari exact 9.30 uur pikte de Gert mij op om vervolgens ook 

den Toon nog een plaats in zijn wagen te geven. Deze keer had Toon aan de hand 

van de knooppunten app een toer van 9 km uitgestippeld nogmaals vertrekkend 

aan het voetbalterrein van Blauberg maar deze keer een andere kant uit. Eerst 

dacht ik dat we richting Averbode liepen maar 

na meerdere bochten doemde in de verte uit het 

kale bos een nieuwe kerktoren op. Ik, toch wel 

een redelijk bekwame kerktorenkenner, 

herkende de deze niet zo direct. Een vriendelijke 

eenzame wandelaarster vertelde me dat we in 

Wolfsdonk waren, iets wat natuurlijk 

geografisch moeilijk anders kon. Vandaar ging 

ons looppad langs de 32 m hoge Kapittelberg (in 

en rond Herselt lopen zonder bergop kan 

moeilijk) waarbij wij de  gekende middeleeuwse 

Kapittelhoeve van de familie Willekens 

passeerden. We zijn hier op amper 6 km van Averbode en op 7 km van Tongerlo : 

reeds in de 15e eeuw leverde men wijn uit de streek aan deze beide abdijen. De 

zuid flank van de heuvel is beplant met 14.000 wijnranken over een oppervlakte 

van 4 ha. De ondergrond bestaat uit zand- en kalksteen en gepaard met een 

gunstige ligging, geniet het domein van een werkelijk microklimaat. Doordat de 

koude door de vallei trekt, geniet de zuid flank steeds van een temperatuur die 

een paar graden hoger ligt dan de 

rest van de omgeving. Dit levert 

lichtfruitige en licht zoete witte en 

enkele rode wijnen op die 

milieuvriendelijk en biologisch 

geproduceerd worden wat betekent 

dat er geen synthetische rommel 

gebruikt wordt. Zo worden er om de 

bladluizen te bestrijden jaarlijks 

lieveheersbeestjes uitgezet. De 

“Kapittelberg Edelrood” en de 

“Kapittelberg Chardonnay” zijn echte 

aanraders. Enkele km verder 

bereikten wij terug onze wagen en 

dronken er een paar sterke biertjes 

op, de Gert drinkt liever een wijntje 

maar ja, dat hadden we niet mee.  

Schol!  
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En de corona lockdown en onze trainingslopen gaan maar door!  

 

Die woensdag 7 januari werd een “speciale” : wij hadden gepland om met 3 (met 

telkens allen een mondmasker op in de wagen!) nogmaals het parcours in 

Langdorp te gaan lopen. Slecht nieuws kregen we even voor ons vertrek van de 

Gert, hij kon niet mee want zijn zoontje Jack werd met spoed opgenomen in het 

ziekenhuis van Lier na een zware val met zijn fiets waarbij een grote vleeswonde 

ontstond. Na een operatieve ingreep kon Jack gelukkig nog dezelfde avond naar 

huis en inmiddels is de flinke kerel volledig herstellend.  

Toon en ik vertrokken aan de kerk van Langdorp voor een afstand van ruim 10 

km. Wat bleek : nog geen enkele keer hebben wij alle juiste knooppunten kunnen 

terugvinden, dit ondanks de aanwezigheid van de beste gids van Antwerpen en 

de “parking” (want dat is toch de rest van 

Vlaanderen).  We moeten nog maar eens 

onderweg 1 code gemist hebben want tot 

onze grote verbazing liepen we ineens 

deze St. Niklaaskerk van Rillaar voorbij. 

Daar moesten we toch niet zijn! Aan een 

overijverige werkmens vroegen we de 

weg naar Langdorp, overijverig omdat die 

brave man wel tot 4 keer toe zei hoe we 

moesten lopen. Na even op de grote baan 

Aarschot-Rillaar-Scherpenheuvel te hebben gelopen, sloegen we rechts een smal 

paadje in en kwamen we terug bij bekende knooppunten. De Demer en de kerk 

van Langdorp kwamen doorheen de prachtige natuurvelden opnieuw in zicht, wij 

hadden er een nieuwe avontuurlijke ontdekkingstocht opzitten. 

 

De zondag daarop, we zijn dan 10 januari, konden we opnieuw met 3 naar 

Hulshout want onze voorzitter had ons gemaild dat er ook daar door de 

plaatselijke “eensgezinde” KWB een bepijld parcours met 

verschillende afstanden te bewandelen of te belopen was. 

Redelijk veel volk daar voor de kerk aan het 

Parochiecentrum voor deze “Griezeltocht”. Wij kozen voor 

de 9 km. Het had ‘s nachts gevroren en enkele plekken leken 

er toch wel iets gladjes bij te liggen. Oppassen geblazen dus! 

Eerst trokken we richting Nete, liepen even op de dijk 

waarbij we duidelijk konden vaststellen dat na de toch wel overvloedige regenval 

van de laatste weken, het rivierpeil redelijk hoog stond. Gelukkig schoof niemand 

in het ijskoude water. Verder ging de tocht doorheen het Herenbos waarna we de  

Grote Baan overstaken richting het Hulshoutse sportcentrum. Ik dacht dat er een 

rondje op het plaatselijke crossparcours diende gelopen te worden, maar we 

sloegen eerder af en belandden 

doorheen de velden op de betonweg 

die rechts naar de molen van 

Bruggeneinde leidde. Maar de pijlen 

stuurden ons daar naar links richting 

vertrekpunt.   

Veel griezelen was er niet bij (dat 

bleek enkel bij de 5 km het geval te 

zijn geweest), het parcours was op 

sommige plaatsen zeer slijkerig en te 

rechtlijnig, zelf hou ik meer van het 

korte bochtenwerk. De meegebrachte 

koekjes en pinten smaakten er niet 

minder om! 
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En we houden vol : op woensdag 13 januari reden we met zijn drieën naar de 

parking aan de kerk van Beerzel want ook daar konden  er gemarkeerde 

“wandelingen” gelopen worden, dit in het 

kader van “Kempens Karakter”, een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband 

tussen de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, 

Heist, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, 

Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Wij  

opteerden deze keer voor de 12 km. De 

aankondiging van het parcours was zeer uitnodigend : via open velden en 

donkere bossen met ontdekking van mysterieuze plekjes, een passage langs het 

landhuis Ter Speelbergen van Jozef Weyns, de bezieler en conservator van het 

openluchtpark Bokrijk alsmede een 

klim over de Beerzelberg, het hoogste 

punt van de provincie Antwerpen.  Mooi 

dus, maar in de realiteit viel dit toch 

maar tegen voor Berglopers die veel 

liever boswegen en  -paden  als decor 

hebben. De eerste 8 km kenden enkel 

betonwegen, waarbij zelfs 

hoofdstraten niet vermeden werden. 

Via Masheiken en Achterheide 

bereikten we de dreef van het 

genoemde landhuis en inderdaad, we lukten er opnieuw in om 1 aanduiding te 

missen. Even later kwamen we wel terug op het geplande parcours maar, na de 

klim over de Beerzelberg en de terugtocht tot aan de kerk, gaf onze Polar na ruim 

70 minuten slechts 11,190 km aan, 810 m tekort dus. We nuttigden ons steeds 

meegebrachte gerstenat en om half twaalf waren we thuis. Goede training (met 

mijn nieuwe schoenen, de vorige loop had de Gert er nieuwe aan) maar niet het 

mooie verwachte parcours. Deze loop gaan we, in tegenstelling tot zowat alle 

andere, niet nog eens doen.     

 

Op zondag 17 januari gingen we nog maar eens de Kruiskensloop doen, dit keer 

in een winters decor want de dag er voor had het gesneeuwd en er waren hier en 

daar nog wat witte resten terug te vinden langsheen de bos- en Netepaden die 

wij passeerden. Rond 9.30 uur vertrokken we richting Bevel. Toen we er 

arriveerden dook een probleem op : de Gert had 

per vergissing loopschoenen bij die minstens 5 

maten te klein waren : het waren die van zijn 

vrouw Ann. Die had ook gepland om te gaan 

joggen om 10.15 uur, zij kon nog rap de 

omruiling van het schoeisel komen doen. Om 

haar rit wat te verkorten spraken we af aan 

taverne ’t Spinnewiel, de prachtige zaak die er 

nu in coronatijden ook volledig troosteloos en 

verlaten bij staat. Onze Kruiskensloop vertrok 

dan ook van die plek maar werd daardoor op 

enkele tientallen meters na 12 km. Geen van ons 

drieën had zijn gsm bij om het prachtige 

sneeuwlandschap te fotograferen. We zouden 

dat na ons lopen wel gaan doen maar al vlug 

bleek dat het inmiddels ontluikende 

winterzonnetje en de gestegen temperatuur onze 

idyllische planning verijdelde. Op deze niet-

getrukeerde foto kunt U vaststellen dat wij zelfs 

kunnen lopen met de pint in de hand.  
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Nu en dan proberen we creatief en inventief te blijven in onze loopkeuzes. Op 

woensdag 20 januari had Toon voor ons iets speciaals uitgestippeld : een 

knooppunten parcours in Rijmenam. Prima, daar hadden we nog nooit gelopen en 

de afstand was prima berekend op de zowat 10 km die we iedere keer proberen 

te benaderen. Het werd nog maar eens een zeer avontuurlijke tocht doorheen de 

prachtige natuur van het provinciegrensgebied Antwerpen met Vlaams-Brabant. 

We parkeerden onze wagen op het dorpspleintje van Rijmenam en begonnen 

onze looptocht richting de boorden van de Dijle. Daar bleven we tot een volgend 

knooppunt ons links de natuur instuurde. Het parcours dat we daar te verwerken 

kregen was niet min : slijk, slijk en nog eens slijk en dit over de ganse breedte 

van de weg! Waarschijnlijk meerdere tractoren hadden daar sporen getrokken 

die, mede door de overvloedige regen van de voorbije dagen, voor een echt 

veldloopparcours zorgden maar ja, niemand van ons drieën had spikes aan. We 

losten dit min of meer op door op sommige plaatsen door de prikkeldraden te 

kruipen, hopende dat de koeien (of waren het stieren ?) ons niet in het oog 

zouden krijgen want we liepen natuurlijk op hun grondgebied! We lukten hier vrij 

aardig in. Plots passeerden we 

een voetbalterrein, ik heb al 

bijna op alle velden in onze 

provincie opgetreden als 

scheids- of grensrechter, maar 

deze infrastructuur herkende ik 

niet zo direct. Gelukkig stond 

de naam van de club in het 

groot op het cafétaria : KRC 

Boortmeerbeek, dat is Brabant 

en ja, daar mag ik niet acteren.  

De tijden die wij lopen zijn nooit echt belangrijk maar we trachten toch iedere 

keer een zeker niveau te halen, uiteindelijk zijn we joggers en geen wandelaars. 

Deze keer besloten we direct dat de gepresteerde tijd totaal geen rol speelde, 

achteraf stelden we vast dat we voor km 3 8’18 minuten en voor km 5 zelfs  

10’01 minuten nodig hadden, je weet wel met al die modderbaden! Maar dit gaf 

ons wel extra motivatie om de laatste 2 km, die langs zeer goed beloopbare 

wegen ging, voor onze normen zeer snel te lopen.  Dit was een zeer mooi 

parcours, maar … alleen na langdurige droogte tijdens de zomermaanden.  

 

 

Zondag 24 januari, 9.30 uur : onze 

volgende autorit naar een loopparcours 

start. Deze keer kozen we voor de Damiaan 

wandeling in Tremelo die op onze website 

staat. De voorgestelde 12,3 km bleken er 

exact 12 te zijn. De wandeling (die wij 

liepen) is een ode aan de vroegere 

leefwereld van Pater Damiaan. Startend 

aan de O.L.Vr.Kerk aan het dorpsplein waar 

de kleine Jozef De Veuster gedoopt werd, vervolgens langsheen zijn school in 

Werchter en zijn geboortehuis. Onderweg loop je 

door bossen, de Laakvallei en de prachtige weidse 

uitzichten langs de Dijle. Bij de derde km braken wij 

ons record van vorige keer : we deden er 11’42 

minuten over. Deze km was nog slijker dan die in 

Rijmenam : een nooit geziene modderbrij die totaal 

niet te belopen was. De schuifpartijen waren dan 

ook legio. Een zeer mooi parcours, maar … net als de 

vorige keer : uitsluitend na een zeer droge 

zomerperiode.  
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Toon had voor onze trainingsloop van woensdag 27 januari een aantal 

knooppunten verzameld in Booischot. We vertrokken in de Lindendreef aan de 

Kasteelhoeve  waarna we het domein van 

het Hof Ter Laken doorliepen (niet te 

verwarren met het Kasteel van Laken want 

dat is de zomerresidentie van onze 

Koninklijke familie, van het “Hof” dus).   

Vandaar liepen we een stukje langs de 

boorden van de Grote Nete, passeerden de 

Pallieterhoeve en sloegen vervolgens linksaf 

’t Herenbos in waar we enkele kilometers 

lang vertoefden om, na oversteek met een 

mooie brug, langs de andere kant van het 

water terug richting ons vertrekpunt te 

lopen dat we na 7,64 km bereikten. Onze 

gebruikte knooppunten waren : 57-13-27-56-30-58-59-85-86-87-50-89-88-54-

58-30-31-13-57. Je kunt ook je wagen parkeren aan het kerkplein van Booischot, 

dan zal de afstand rond de 9 km liggen. Eventjes slijk onderweg maar op dit 

gebied niet vergelijkbaar met onze 2 vorige looptrainingen.  

Het Hof ter Laken dateert uit de 12e eeuw, het domein strekt zich over 30 hectare 

uit en heeft naast het mooie kasteel in neo-Vlaamse renaissance stijl, een remise 

en een boswachterswoning. Het bos er omheen bestaat uit enkele eeuwenoude 

bomen en een massa beuken.   

 

Bij de looproutes op onze website 

staat ook een  wandeling vertrekkend 

van aan het prachtige kasteel van 

Horst, gesitueerd in de Horststraat 28 

te 3220 Sint-Pieters-Rode, een 

deelgemeente van Holsbeek. Vermits 

wij de volledig vermelde lijst aan het 

afwerken zijn, kon deze natuurlijk 

niet ontbreken op ons programma. 

Studie vooraf leerde ons dat er 

meerdere afstanden mogelijk zijn, wij 

kozen niet voor de voorgestelde 13,8 

km, dat leek ons gezien het zeer 

heuvelachtige karakter van het 

parcours, net iets te veel van het goede. Dus liepen we de tour van 9,3 km die we  

aan het eind met een toer rond de vijver tot exact 10 km aanlengden. 

Geen van ons was reeds in dit klein pittoresk en landelijk dorpje geweest maar 

dank zij de aanwezigheid van deze fraaie waterburcht met traditionele slotgracht,   

vinden jaarlijks honderdduizenden mensen de weg naar hier. Dit kasteel en zijn 

domein is Europees beschermd als onderdeel van “Natura 2000-gebied Valleien 

van de Winge en de Motte met valleihellingen”. Ik vermeld nog graag dat er 

regelmatig opnames zijn voor “Thuis” en dat Willy Vandersteen er zijn stripfiguur 

“De Rode Ridder” (die Johan heet) situeerde. Het bijhorende Koetshuis werd 

onder beheer van de vzw Herita omgebouwd tot een restaurant. Nu werd er enkel 

buiten koffie verkocht. 

Wij waren er op de zeer koude zondagmorgen van 31 januari, het vroor lichtjes, 

en we vonden nauwelijks een parkeerplaats in de nabijheid, zo veel volk was er. 

Veelal wandelaars maar toch ook een aantal lopers begonnen aan knooppunt 143 

hun toer. We mogen absoluut stellen dat dit qua parcours een absolute aanrader 

is want we konden genieten van de ongerepte natuur met prachtige vergezichten, 

holle wegen, uitgestrekte boomgaarden en vele hoogteverschillen want het was 

constant op en af. Achteraf waren er drank en boterhammen met kop (en 

mosterd!). Onze zondag kon niet meer stuk. 
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Die woensdag, we zijn 3 februari, regende het oude wijven in de voormiddag, 

gelukkig hadden we deze keer onze looptraining in de namiddag gepland. En we 

trokken even de Limburgse provinciegrens over want we reden naar het 

prachtige domein Gerhagen. De neergevallen regenmassa van de voorbije dagen 

zorgde voor vele extra vijvers links en rechts van onze autoroute. We vroegen 

ons toch enigszins beangstigend af hoe ons bosparcours er onder al dit 

watergeweld zou bij liggen. 

In Tessenderlo is heel wat zware chemische industrie 

die de lucht regelmatig bezoedeld, denken we maar 

aan Tessenderlo Chemie dat sedert 2017 Tessenderlo 

Group heet. Het domein Gerhagen is de groene long 

van de stad en heeft een oppervlakte van 945 ha. Het 

vormt samen met de Merodebossen één van de 

grootste aaneengesloten bossencomplexen van 

Vlaanderen. Centraal ligt het 32 ha grote Vlaamse 

natuurreservaat Pinnekenswijer met zijn 2 vennen. 

Ten zuiden ligt over 210 ha verspreid het 

natuurreservaat Houterenberg. 

In het inmiddels reeds 11 maanden verdwenen 

“normale leven” doen we er jaarlijks in augustus mee 

aan de Bosloop. Nu hadden de organisatoren, de 

mensen van vzw De Bosvrienden, ter vervanging een 

Winterloop met keuze uit 3 afstanden uitgestippeld : 

5,5 – 10 – 15 km. We kozen voor de gulden 

middenweg en volgden de  oranje bordjes van de 10 km. Eén van onze lopers had 

een slechte dag en ondervond vanaf km 7 moeilijkheden om de rest te volgen. De 

Gert, die op kop liep van in het begin, had de bedoeling om ons gemiddelde 

tempo met zowat 10 à 15 seconden per km te verbeteren. We liepen daardoor 

iets te snel van in het begin. Het fantastisch mooie bosparcours was slijkerig 

maar, met het nodige slingeren van de ene naar de andere kant, best beloopbaar. 

Moe maar voldaan bereikten we terug onze wagen waar onze traditionele drank 

op ons wachtte. Opvallend : het bleef droog tijdens onze loopperiode, de zon 

scheen zelfs, later op de dag werden de hemelsluizen nogmaals volledig open 

gezet. Zou het grondwater inmiddels op peil zijn ?   

 

Ander weer was het op zondag 7 februari : de zaterdagavond had niet alleen voor 

donkerte maar ook voor sneeuw gezorgd, een maagdelijk wit tapijtje van enkele 

cm deed ons effen twijfelen of we wel zouden gaan lopen maar het is duidelijk : 

om op enig niveau te blijven moeten we er tegen aan. En het werd een echte 

voltreffer!  

KWB Schriek-Grootlo had een prachtig parcours uitgestippeld met keuze uit 5, 7, 

10 of 13 km met vertrek aan De Magneet, schuin tegenover deze Heilige Naam 

Jezus kerk waar ook Ann Dermaux en Guido 

Vervloet present gaven. We liepen doorheen een 

prachtige en uitgestrekte hondenweide 

vermoedelijk richting Nobelstraat in Baal. Vele 

bospassages met fraaie witte natuurdecors 

volgden. We moeten aan het eind toch weer 1 of 2 

pijlen gemist hebben want we kwamen op een 

gegeven moment opnieuw in diezelfde 

hondenweide terecht. De geplande 10 km werden 

hierdoor  10,490 km, dus ver uit de richting waren 

we niet geweest. Zeer mooie looproute, de 

sneeuw verduisterde wel enkele slijkplassen zodat we achteraf toch weeral onze 

schoenen moesten kuisen. Iedereen kent toch wel de tip om ze droog te krijgen  

hoop ik :  opvullen met krantenpapier, de natheid trekt in het papier en uw 

schoenen worden kurkdroog. Doen, hè ! 
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Min 7 graden was het toen we op woensdag 

10 februari op knooppunt 40, zijnde Achter 

de Hoven 43 in Herselt, onze midweekse 

toer van rond de 10 km begonnen. Voor de 

eerste keer hadden we alle 3 een muts op. 

Geen pijlen te volgen deze keer, wel 

moesten we zelf uitgestippelde 

knooppunten trachten te herkennen in de 

prachtig besneeuwde natuur van Herselt 

richting Wolfsdonk waarbij we uiteraard 

ook Varenwinkel passeerden. Eigenlijk een 

geluk dat het ferm gevroren had en het 

parcours er in de veelvuldige bosstroken hard  bij lag want het zou anders weeral 

een moddergeploeter van jewelste geworden zijn. Waar tractoren hun sporen 

nalaten, is het geen pretje om bij 

regenachtige weersomstandigheden te lopen. 

Natuurlijk met deze dame km lang in ons 

vizier, was het aangenaam vertoeven. Het 

bleef lang uit deze keer want het was pas bij 

het voorlaatste knooppunt dat we traditioneel 

onze weg kwijt speelden, ik dacht dit laatste 

punt te zijn vergeten maar achteraf 

nagekeken heb ik geen ontbrekende code 

kunnen vinden op de wandelknooppunten 

website. Enfin, niet getreurd, we liepen nog 

een extra rondje rond de Sint-Servatiuskerk 

van Herselt en arriveerden bij onze wagen na 

10,130 km. We hadden er eens te meer een 

zeer mooie loop op zitten. De voorziene 

bekroning volgde met een keuze uit 4 

heerlijke sterke bieren. Volgende keer met 

koffiekoeken ? 

 

Op zondag 14 februari, zijnde Valentijnsdag 

(U was het passende cadeau voor uw 

partner toch niet vergeten hoop ik ?), ging 

de thermometer voor de laatste keer deze 

winter diep onder nul, het was minus 4 

graden toen we vertrokken. Een prachtig 

sneeuwdecor lag op ons te wachten. Joske 

had in zijn laatste mail aan alle Berglopers 

gemeld dat er, vertrekkend van aan deze 

kerk van Pijpelheide, kon gewandeld of 

gelopen worden met voorziene KWB pijlen. De keuze uit de 3 verschillende 

afstanden hadden we volgens ons niet, enkel de 9 km werd ter plaatse 

voorgesteld. De pijlen voerden ons richting Vlaams-Brabant maar het bos tussen 

Pijpelheide en Begijnendijk, rechts van de Liersesteenweg beginnende juist 

voorbij de lichten aan taverne Royal, werd tot onze verassing niet in het parcours 

opgenomen, toch wel een gemiste kans om er iets meer puur natuurgebied in te 

verwerken. En ook de dubbele oversteek van diezelfde Liersesteenweg maakte 

dat wij het toch geen al te beste omloop vonden. Maar de aangekondigde 

koffiekoeken en het verrassingsbier (de nieuwe Duvel 666!!!) maakten alles weer 

tot een bijzonder aangename zondagvoormiddag. Ondertussen had het nog laag 

staande winterzonnetje er toch voor gezorgd dat het vriespunt bereikt werd en 

dat de aangekondigde dooi echt kon beginnen. Als we de weerprofeten mogen 

geloven kunnen we volgende week onze muts en handschoenen thuis laten en in 

korte broek het( waarschijnlijk) aanwezige slijk trotseren.      
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Woensdag 17 februari : een heuglijke dag voor de familie Livens  want de vrouw 

des huizes is jarig ! Combineer dit nog met de 3 dagen eerdere Valentijnsdag en 

je weet : den Toon kan vandaag niet mee gaan lopen! 

Met 2 dan maar naar onze volgende trainingsloop : 

Kessel. We  hadden een mooi parcours uitgestippeld 

vertrekkende vanuit knooppunt 55 in de Kesselse 

Heide.  

Het dooiweer had op de meeste plaatsen zijn 

“overnatte” sporen nagelaten maar niet hier : geen 

plasje tegengekomen! Wel bijzonder veel volk op dit 

prachtige domein dat opgericht is in 1976 en sinds 

1996 een beschermd gebied is gespreid over 43 

hectare. Het is een magisch mooi stukje natuur in de 

Kempen dat zijn gasten een kleurrijke afwisseling van 

struikheidevlakten, naald- en loofbomen en vooral veel 

droge zandvlaktes aanbiedt. We hebben het zo wat 

helemaal doorlopen met enkele excursies richting 

Kessel-Statie. En ja, we misten aan het eind weer een 

knooppunt, maar niet getreurd : we bereikten onze 

wagen na exact 10 km, de afstand waarvoor we elke keer tekenen. Deze training 

is ons zodanig mee gevallen dat we het op zondag 21 februari onder een 

schitterende voorjaarszon en 15 graden,  zijnde 20 graden warmer dan een week 

geleden, nog eens zijn gaan overdoen, deze keer met 3 en hopelijk zonder de 

misser aan het eind. En inderdaad, deze 

keer  maakten we geen knooppuntfout en 

ontdekten we dan ook dat de toer nog 

mooier was dan eerst gedacht want het 

was deze keer inclusief een passage aan 

het Fort van Kessel. Dit fort maakte deel uit 

van de buitenste verdedigingsgordel van de 

stad Antwerpen tegen mogelijke 

oorlogsvijanden. Tot 1974 werd het 

bewoond en sedert 1976 is het een 

recreatiegebied. Vissen op de vijver rond 

het bouwwerk is toegelaten en meerdere 

kolonies vleermuizen hebben er hun huisvesting. Na exact 10 km wachtten Duvel 

666 en een tompoes ons op om een schitterende voormiddag af te sluiten. 

Smakelijk en schol! 

 

Woensdag 24 februari 9.30 uur : klaar voor vertrek naar Kruiskensberg waar wij 

een nieuw parcours, deze keer richting Herenthout, hadden uitgestippeld. En het 

werd wederom een voltreffer : prachtig weer en passages 

doorheen mooie landschappen waar de gezonde lucht je zo 

tegemoet waait (wind was er genoeg!), afgewisseld met 

schitterende opgedroogde paden doorheen de bossen 

rondom ‘t Kruiske en Taverne Het Prinsenhof om  

vervolgens aan ’t Schipke even langs de Neteboord  te 

lopen richting vertrekpunt. Er stonden maar 9 km op onze 

Polar waardoor we er nog een plaatselijke ronde bij deden 

zodat we na 10,430 km en na 821 verbruikte kcal onze 

blonde tripel Lupulus (weer een geweldig sterk bier!) met 

deze keer erg lekkere pralines dik verdiend hadden.  

Volgende zondag gaan we de pijlen in Keerbergen zoeken 

maar daar bericht ik in het volgende clubblad over. 
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EENS IETS ANDERS … BIER 

 
We weten het wel : een echte sportman drinkt geen alcohol, of toch heel weinig. 

Maar wij met onze kring zijn toch maar “amateurs” in het lopen, nietwaar ? 

Daarom dat de meesten (niet allemaal!) van ons na hun loopprestatie toch wel 

een goeie pint drinken. Zo doen wij dat ook telkens na onze bovenvermelde 

looptrainingen. Ik zorg voor het gerstenat, en dat zijn niet gewone pilsjes, neen, 

dat moet straffere kost zijn. Een enkeling van ons trio loopt misschien alleen mee 

voor de après-loop (nieuw verzonnen woord). 

Graag geef ik U een bloemlezing van de heerlijke bieren die wij op deze manier 

tot dusver reeds achter onze kiezen goten : Affligem, Averbode, Brugge tripel, 

Maneblusser, alles van La Chouffe, Gouden Carolus, verschillende soorten van 

Duvel, Victoria, alle mogelijke witbieren (en dat zijn er veel meer dan alleen 

Hoegaarden, ik kan er zo direct 10 noemen), tripel LeFort, Vedett, Kwaremont, 

Triple d’Anvers, Tongerlo, en ga zo maar door, iedere keer voor elkeen iets 

anders. Wat blijkt nu na al deze proeverijen : veruit de meeste punten worden 

unaniem door onze Belgian Bullets (dat is de naam van ons “WhattsApp” groepje 

van 5, toetreden kan niet meer want niemand kan aan de strenge voorwaarden 

voldoen!) toegekend aan onderstaande bieren :  

 

 

 

 

 

Als beste bieren roepen wij uit : de Tripel Kanunnik, de Wilderen Goud, de Tripel  

LeFort en de Duvel 666, in te vullen als nummer 1 naar individuele keuze.  

Bieren 1 en 2 zijn producten van de Brouwerij & Distilleerderij Wilderen, gelegen 

in de gelijknamige deelgemeente van Sint-Truiden, de Jef zal het graag lezen 

want hij is er kind aan huis!   

Deze Kanunnik is een amberkleurige tripel die met 4 graansoorten gemaakt 

wordt : gerst, tarwe, haver en rogge. Het heeft een alcoholvolume van 8,2 %, dat 

is redelijk straf dus. 

De Wilderen Goud heeft een mooie goud / oranje kleur (vandaar de naam) en 

heeft 6,2 % alcoholgehalte. 

De tripel LeFort wordt door de brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem, een 

deelgemeente van Kortrijk,  gebrouwen. Het is een goudblond bier van 8,8 % dat 

gemaakt wordt met gemalen gerst.    

Brouwerij Moortgat  maakte een lichtere versie van hun gekende Duvel (6,66 %), 

dit bier is door ons als unaniem formidabel gecatalogeerd.    

De brouwerij Wilderen is in groep te bezoeken, volgens de Jef is het een echte 

aanrader. En Brouwerij Duvel bezochten reeds de meeste van ons, U nog niet ? 

Een echte aanrader. 
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POLAR …ITIS 
 

Elke regelmatige loper kent het wel, zo’n horloge dat alles registreert wat U 

tijdens uw sportbeoefening gepresteerd heeft. De “Polar Ignite”  is hier op dit 

ogenblik zeer zeker één van het meest geavanceerde voorbeeld van. 

 

Alle Polar-producten (trainingsapparaten, activity trackers en accessoires) zijn 

bedoeld om het niveau van fysiologische inspanning en herstel aan te geven 

tijdens en na de training of wedstrijd. Deze toestellen meten de hartslag en/of 

geven je activiteit aan. Met de Polar Ignite, het toestel dat echt aan te raden is, 

worden U volgende gegevens getoond : de duur van uw 

geleverde prestatie, de afstand, uw laagste, hoogste en 

gemiddelde hartslag, het aantal verbruikte calorieën, uw 

vetverbruik, de gemiddelde looptijd, het stijgings- en 

dalingspercentage van het gelopen parcours, uw 

gemiddeld aantal stappen, uw cardiobelasting, overzicht 

per 20 minuten van uw hartslagtempo, een foto van het 

parcours en per km uw hartslag en looptijd. Met andere 

woorden : alles wat kan aangetoond worden, wordt U 

effectief voorgesteld. Dit alles op voorwaarde dat U het 

koppelt aan uw GSM en/of computer. 

 

Zelf ben ik absoluut geen kenner van al deze technologische snufjes, volledig 

integendeel zelfs, maar het gebruik van deze Polar Ignite is super gemakkelijk 

vermits er maar 1 drukknop moet gebruikt worden die enkele keren kort en 1 x  

om de registratie te starten 3 seconden lang moet ingeduwd worden. Een enkele 

keer moet op het glas van het horloge getikt worden om uw keuze van 

sportbeoefening te kiezen. Jawel, dit horloge heeft meerdere sportopties : naast 

het gebruik bij hardlopen registreert het ook al uw activiteiten tijdens het 

wandelen, fietsen, zwemmen, crosstraining, indoor cycling, op loopband, yoga, 

groepsles, krachttraining, en alle out- en indoorsporten. Alles dus. 

 

Tot nu toe verliep de registratie telkens vlekkeloos, behalve bij mijn loopprestatie 

van 23 december laatsleden. Naast torenhoge regenwolken (de laatste 2 km 

regende het pijpenstelen!) hing er ook iets anders mysterieus in de lucht. Samen 

met den Toon deden wij nogmaals de toer die uitgestippeld is aan de 

Kruiskensberg in Bevel. Toon met zijn Polar en ik met de mijne (allebei dezelfde) 

liepen we dezelfde tijden maar bij de registratie van mijn afstand speelden er 

andere externe krachten : ik had geen 10,06 km gelopen maar liefst 17,61 km. Ja 

Berglopers, dat is tegen 3’53 de km, doe mij dit maar eens na!  Volgens de route 

was ik in Nijlen vertrokken waar ik in maanden niet meer geweest ben, liep ik de 

eerste km in 9 seconden en nog zo van die rare toestanden. Een klein foutje in 

het toestel zelf werd door Gert onmiddellijk verholpen en de volgende registraties 

verliepen en verlopen nog steeds perfect. 

 

 

Ik herhaal het : dit is door zijn zeer 

eenvoudige gebruik een echte aanrader 

voor al onze Berglopers die de 

loopstatistieken van hun prestaties willen 

zien evolueren. Deze Polar is bij onze 

Bergloper Gert Vercammen in de 

Bergstraat voordelig te koop want Gert 

geeft aan al onze leden 20 % korting op 

de verkoopprijs. Mooi meegenomen toch ? 
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GEZONDHEIDSTIPS 
 

Uit de krant van enkele jaren geleden. Absolute aanraders plus enkele 

alternatieven die U toelaten bij elk onderdeel van de maaltijd voldoende variatie 

in te bouwen. Ook af te raden ingrediënten die U best zeer beperkt verbruikt. 

 

brood   ideaal : volkoren, rogge- of bruin brood  

   net iets minder goed : wit brood, melkbrood, broodjes 

   best niet : elk fantasiebrood, suiker-,krenten- en rozijnebrood  

boter/margarine ideaal : smeersel met laag vetgehalte (23 tot 35 % vet) 

                       minder : minarine, margarine met laag gehalte verzadigd vet 

   niet : natuurboter, gewone margarine, bak- en braadvet 

kaas    ideaal : magere witte kaas (kwark) 

   minder : alle magere kazen van 20 tot 30 % vet 

   niet : vette witte kaas, romige kazen, kazen + 40 % vet 

vleeswaren  ideaal : zo weinig mogelijk vlees bij het ontbijt 

   minder : filet d’Anvers, de sax, paardenvlees, filet américain 

   niet : corned beef, bacon, gerookte ham, worsten, vleessalades 

vis   ideaal : alle soorten verse vis 

   minder : visconserven in eigen nat, gelei of olie en gerookte vis 

   niet : kant en klare vismaaltijden, vissalades en visconserven 

eieren  ideaal : alleen het wit van het ei    

   niet : de dooier want die bevat veel te veel cholesterol 

groenten  ideaal : alle soorten groenten 

   minder : peulvruchten en noten 

   ideaal : niet : met saus bereide groenten in blik of diepvries 

zoet broodbeleg  een beperkte hoeveelheid peperkoek 

   minder : confituur, honing, siroop, verschillende suikers 

   niet : speculaas en alles met chocolade 

dranken   magere of kwartvolle melk, magere yoghurt, karnemelk, soja 

   minder : meer dan 4 kopjes koffie, ontvette bouillon, sapjes 

   niet : volle of halfvolle melk, room, gesuikerde frisdranken. 

 

Eind december werd het nog bevestigd in het VRT programma “Factchequers” : 

diepvries fruit en groenten bevatten evenveel vitamines en zijn dus even gezond 

als verse producten. Dit wetende kun je extra factoren laten meespelen in de 

beslissing tot de aankoop die je neemt. Verse groenten en fruit zijn heel wat 

duurder dan diepvriesproducten. De versprijs wordt door de marktsituatie 

beïnvloed, als er schaarste is stijgen de prijzen sneller. Na aankoop zijn ze ook 

minder lang te bewaren.  

Hetgeen Jan Van Looveren, Britt Van Marsenille en Tomas Van der Veken op VRT 

bewezen kwam volledig overeen met het onderzoek van de wetenschappers van 

de University of Georgia (USA) die hun bevindingen over een periode van 2 jaar 

spreidden. Uit de resultaten bleek dat er slechts uiterst minieme, maar niet-

significante verschillen zijn tussen fruit dat thuis enkele dagen bewaard werd en 

diepvriesproducten. Dus wees gerust : zowel verse groenten en fruit als de 

diepvriesversie passen absoluut in een gezond voedingspatroon. Wel moet je er 

rekening mee houden dat hoe sneller je vers fruit invriest, hoe beter de kwaliteit 

blijft. Om die ook na het ontdooien te behouden, is het belangrijk om dit traag te 

doen. En weet dat je ingevroren fruit best 8 tot 12 maanden kan bewaren en 

opeten, langer is niet gewenst. Zelfs bananen kan je makkelijk invriezen, best 

wanneer ze heel rijp zijn. Door in te vriezen kun je op elk moment van het jaar, 

van alle groenten en fruit die je wenst, ten volle genieten. Doen maar!    
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TOERISME IN BELGIE : DE CITADELS 

 

Een citadel is een versterking die een vestingstad domineert en zelfstandig 

verdedigbaar is en kan 2 verschillende functies hebben : enerzijds een 

dwangburcht of dwangkasteel om de inwoners van de stad in bedwang te houden 

en anderzijds een reduit of toevluchtsoord om weerstand te kunnen blijven 

bieden als de stad zelf gevallen is. 

 

In het buitenland zijn dit de bekendste : Aleppo, Carcassonne, Damascus en 

Warschau. Wij concentreren ons op de meest bekende citadels van ons eigen land 

en wel deze van Namen, Dinant en Diest. In Gent is er een prachtig citadelpark.  

 

De citadel die wellicht het meest tot onze verbeelding spreekt is deze van  

Namen. Jaarlijks (als corona het niet belet) is er een motorcross en een veldrit. 

Ze ligt op een 100 m hoge heuvel op een strategische plaats waar de Samber 

uitmondt in de Maas. Het is 

één van de grootste burchten 

van Europa en is via de Pont 

de Jambes verbonden met het 

Naamse stadsdeel Jambes.  

De eerste stenen wallen 

dateren ergens uit de vroege 

middeleeuwen. Vanaf de 10e 

eeuw werd het complex de 

hoofdzetel van de graven van 

Namen. Tot 1429 zullen in 

totaal 23 graven elkaar opvolgen. In het jaar 1421 kocht Filips De Goede het 

opvolgingsrecht en in 1429 wordt Namen bij het hertogdom Bourgondië gevoegd. 

Sedert die tijd is het fort vaak belegerd en is het afwisselend in Spaans, 

Oostenrijks, Frans en Nederlands bezit. Bij de Belgische revolutie komt het fort 

vrij snel in handen van de Belgische opstandelingen. In 1893 werd een deel van 

het complex door Leopold II aan de stad afgedragen en in 1975 volledig 

waardoor het terrein gedemilitariseerd werd. In 1977 verlieten de laatste 

commando’s het fort.  

De citadel van Namen kan bezocht worden, U kunt de tentoonstellingsruimte 

bezichtigen alsmede een audiovisuele voorstelling bijwonen. Spannend is het 

bezoek aan de onderaardse gangen. Ook zijn er mooie tuinen waardoor U kunt 

wandelen.   

 

Deze foto van de rots van Dinant 

met er boven op de citadel, is een 

zeer herkenbaar beeld. De citadel, 

vlak bij het stadscentrum, situeert 

zich 100 m hoger dan het 

wateroppervlak van de 

naastliggende Maas en werd in het 

verloop der eeuwen meermaals 

volledig met de grond neergehaald. 

In de citadel is sinds het einde van 

WO II een historisch- en 

wapenmuseum te bezichtigen. De 

toegang wordt verzekerd door een kabelbaantje. De eerste steen werd in 1051 

gelegd maar in 1466 werd de hele stad Dinant inclusief de citadel, tijdens de 

Luikse Oorlogen verwoest door Karel de Stoute.  
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In 1530 werd de citadel heropgericht en grondig uitgebreid met een slottoren en 

een ronde halve toren. In 1703 werd ze opgeblazen bij de aftocht van de Franse 

troepen. Van 1818 tot 1821 werd het laatste huidige bouwwerk voltooid.  

Tijdens WO I, in augustus 1914, vonden er hevige gevechten plaats tussen Duitse 

en Franse soldaten. Vandaag gebruiken we deze citadel om deze oorlogstijd te 

herdenken.   

Men kan met de wagen tot aan de citadel rijden, men kan het hoogteverschil ook 

vanuit de stad met een trap uit 1577 die 408 treden telt, overwinnen. Een goede 

training, beste Bergloper! Sinds 1956 is het eerder vermelde kabelbaantje in 

gebruik, deze werd in 1997 totaal vernieuwd.  

 

De citadel die het dichtst bij Heist ligt, is deze van Diest. Misschien minder 

bekend maar toch ook echt een bezoekje waard, zeker als men het combineert 

met een bezoek aan dit prachtige oude Vlaams-Brabantse stadje. Klein maar fijn. 

De bouw van de citadel van Diest, op de 

heuvels aan de Demer en in de vorm van een 

vijfhoekige ster, startte in 1837 en de 

afwerking kende in 1844 zijn beëindiging. 

Sedert 1996 geniet ze van een beschermde 

monumentstatus. Ze werd eigenlijk 

opgebouwd om te voorkomen dat, bij een 

eventuele aanval, de vijand zou kunnen 

doorstoten naar de hoofdstad Brussel. Zeer 

opmerkelijk is dat deze citadel, gelegen op 

een terrein van 28 hectare waarbij de 

gebouwen zelf een oppervlakte van 10.200 

m² hebben, de enige bewaarde citadel in 

Vlaanderen is. 

Vanaf 1953 was de citadel van Diest de thuishaven van het eerste bataljon van de 

Para’s. Dit duurde tot 2011 en sedertdien is de stad op zoek naar een nieuwe 

bestemming voor de site. De wielerwedstrijd “Dwars door het Hageland” kent 

zijn spectaculaire aankomstplaats ter hoogte van de citadel : de renners klimmen 

langs de oude kasseiweg naar de Allerheiligenberg waar bovenaan de aankomst 

ligt. De site wordt ook jaarlijks gebruikt als parcours voor de Combat Edition van 

de Gladiator Runs, een reeks obstakel-runs waarbij de deelnemers zware 

obstakels moeten overwinnen en hun conditie en kracht zwaar op de proef 

worden gesteld.  

 

In Gent was er ook een bekende citadel maar 

van deze blijft vandaag de dag enkel deze 

bewaarde toegangspoort open en de Latijnse 

spreuk : “Nemo me impune lacesset” 

(“Niemand zal me ongestraft tergen”). In 

1874 werd door het stadsbestuur beslist om 

de citadel af te breken. Enkele boulevards en 

zijstraten kwamen in de plaats en er werd een 

nieuwe wijk uitgebouwd. Centraal bleef er 

nog  even een kazerne en werd het 

Citadelpark aangelegd. In 1907 werd het 

grootste resterende deel van de citadel 

afgebroken en tegen de wereldtentoonstelling van 1913 bleef enkel het 

poortgebouw over. Ook de oude kazerne net ten noorden van de citadel werd 

herbouwd en in de plaats verscheen de Leopoldskazerne. In het Citadelpark 

bevindt zich momenteel het MSK (Museum voor Schone Kunsten) en recht erover 

het S.M.A.K. 

 

Goede tip voor een daguitstapje : bezoek één van deze citadels!  
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NADENKERTJES 

 
Als je stevig in je schoenen staat, kan niets je uit evenwicht brengen. 

 

Dankbaarheid maakt beide partijen gelukkig. 

 

De belangrijkste mensen zijn niet degenen met een hoofd vol kennis, het zijn 

degenen die een hart vol liefde hebben, oren klaar om te luisteren en handen 

klaar om te helpen. 

 

Vaak is het zichtbare maar tijdelijk en het onzichtbare eeuwig. 

 

Potentieel ben je de volmaakte mens. 

 

Gun de ander ook zijn waarheid. 

 

Je spiegel liegt niet maar je moet er in durven te kijken. 

 

De waarheid heeft vele gezichten. 

 

Geef nooit op want je weet niet hoe dicht je bij je doel bent. 

 

Zet een stap achteruit en je zult het geheel zien in plaats van het detail. 

 

Stilte klinkt mooier dan lawaai. 

 

Is er ooit een regenbui geweest die niet werd gevolg door zonneschijn ? 

 

Soms ben je winnaar, soms verliezer, maar verlies nooit je waardigheid. 

 

Vergeef de ander zijn fouten want zijn/haar weg terug is al steil genoeg. 

 

Wie geen vraag stelt, krijgt vaak sneller een antwoord. 

 

Fijn dat we ons eigen pad vinden, maar daarom hoeven we het niet aan anderen 

op te dringen. 

 

Voeg steeds de daad bij het woord, anders zijn je woorden ijdel. 

 

De wereld geeft ons vaak onrust, wij moeten de rust zelf terugvinden. 

 

Vrede zoek je niet buiten jezelf. 

 

Bied de ander mogelijkheden maar laat hem/haar zelf zijn keuzes maken. 

 

Vandaag zal ik toepassen wat ik gisteren geleerd heb. 

 

Blijf lachen : mensen die veel ongelukkiger zijn dan jij doen dat ook. 

 

Gun je dromen hun ware plaats. 

 

De wet is er voor wie zelf het onderscheid nog niet kan maken. 

 

Vriendelijkheid is vaak het beste antwoord op woede. 
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PLEZANTE BLADZIJDES 
 

 

Een vrouw komt ’s avonds laat thuis en zegt tegen haar man : “Ik heb goed 

nieuws en ik heb slechts nieuws.” 

“Vertel maar eerst het goede nieuws”, zegt haar man. 

“De airbag werkt …” 

 

Den Dré en de Lowie lopen in de jungle als er plotseling een 

leeuw verschijnt. Den Dré pakt een grote stok en gooit die naar 

de leeuw en hij klimt meteen in een boom. Hij zegt tegen de 

Lowie : “Komaan Lowie, klim snel in die boom.” 

“Waarom zou ik”, zegt de Lowie, “ik heb toch niet geworpen …” 

 

 

Een moeder zegt haar nieuwjaarswens tegen haar 3 niet al te brave zoontjes : “Ik 

hoop dat ik in het nieuwe jaar 3 aardige en brave zoontjes krijg.” 

Eén van de zoontjes : “Wat leuk, mama, dan zijn we met zijn zessen …” 

 

 

 

Jantje : “ Papa, wie was Adams schoonmoeder ?” 

Vader : “Die had hij niet, Jantje, daarom woonde hij ook in het 

Aards Paradijs … 

 

 

 

 

Een knecht werkt al 20 jaar bij dezelfde boer. Iedere ochtend is het “Morrege 

boer”. Antwoord : “Morrege, knecht.” Iedere avond : “Navond boer”. “Navond 

knecht”. Meer communicatie is er nooit geweest. 

Op een ochtend komt de knecht met een nieuwe fiets op zijn werk. “Morrege 

boer”, zegt de knecht.  “Morrege knecht”, zegt de boer maar hij voegt er deze 

keer aan toe : “Nieve fiets ?” 

“Ja”, zegt de knecht. Voor de rest is er geen communicatie tussen beide heren. 

Die avond : “Navond boer”, “navond knecht.” 

De volgende ochtend : geen knecht. De weken 

daarna : geen knecht. Weken later loopt de boer op 

de veemarkt en komt zijn knecht tegen. “Morrege 

knecht”. 

“Morrege boer”, is het antwoord. 

Boer : “Lang niet meer gezien, knecht, heb je geen 

zin meer in werk ?”  

Knecht : “Toch wel boer, maar al dat gezaag over 

die nieve fiets was ik muug …” 

 

Er is wat sleet gekomen op de frequentie van de bedprestaties van een iets ouder 

echtpaar, dan heeft hij zin maar zij niet en omgekeerd. Om dan niet altijd ja of 

neen te moeten horen, spreken ze af dat ze de regels van het kaartspel gaan 

hanteren, d.w.z. als één van hen zin heeft zegt hij of zij : “Ik vraag” waarna de 

andere kan “passen” of “meegaan”.  Die avond liggen ze in bed, de vrouw des 

huizes heeft zin en zegt “Ik vraag” maar de man antwoordt : “Ik pas”. De vrouw 

gaat toch efkens met haar hand onder het deksel richting je weet wel en roept 

verbaasd uit : “Hoe kun je met zo’n kaarten passen …?” 
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De CIA organiseert een vergelijkend examen voor moordenaar. Een paar honderd 

kandidaten leggen een aantal proeven af waarna er 3 finalisten overblijven : 2 

mannen en 1 vrouw. 

De eerste man wordt bij de jury geroepen. “Mijnheer”, zegt de voorzitter, U moet 

nu een allerlaatste proef afleggen om aan te tonen dat U in alle omstandigheden 

welk bevel dan ook zult uitvoeren.” 

“Ok”. 

“Hier is een geladen pistool, uw vrouw zit in het lokaal hiernaast op een stoel, ga 

binnen en schiet haar neer.” 

De man heel verontwaardigd : “Mijn vrouw ? Nooit van mijn leven!” en is gebuisd. 

Zelfde scenario bij de tweede kandidaat. De man zegt : “Ik zal proberen”, gaat 

het lokaal ernaast binnen … en komt een minuut later terug buiten, tranen in de 

ogen. “Ik hou echt te veel van haar, ik kan het niet …!” Gezakt dus! 

Nu is het de beurt aan de vrouw. Ook aan haar wordt verteld dat haar man in de 

kamer er naast zit. Ze neemt het pistool en gaat het lokaal binnen. De jury hoort 

6 schoten, vervolgens geschreeuw en een hoop hels kabaal gevolgd door een 

veelzeggende stilte. De vrouw komt terug binnen bij de jury en wrijft het zweet 

van haar voorhoofd en zegt : “Jullie hebben me daar wat geleverd : dat pistool 

was geladen met losse flodders, ik heb hem met zijn stoel moeten doodslaan …” 

 

 

De Jef en den Dré zaten, toen er nog geen corona was, van een sterk biertje te 

genieten op het terras van een Heistse café. Zegt de Jef ; “Ken jij het verschil 

tussen Onze-Lieve-Vrouw en een moderne 

vrouw ?” 

Den Dré denkt diep na, neemt een slok van 

zijn trappist, mompelt iets tussen zijn 

tanden en moet tenslotte bekennen dat hij 

het niet weet. 

“Ewel”, zegt de Jef, “het is nochtans heel 

simpel : Onze-Lieve-Vrouw vluchtte op een 

ezel en liet alles achter, een moderne vrouw 

daarentegen vlucht met alles en laat de ezel 

alleen achter …” 

 

 

Echt gebeurd op de parking in Hallaar. Rond sluitingstijd staat een agent 

verscholen achter een vrachtwagen te kijken of hij niemand met een glaasje te 

veel op kan betrappen die net van bij Den Don is buitengekomen. Op een gegeven 

moment strompelt er een vent zo blauw als een balletje en stom lazarus de kroeg 

uit, struikelt over de drempel, hangt enige tijd aan een paal, zwalkt dan rond over 

de parkeerplaats. Hij probeert zijn sleutel op 5 verschillende auto’s uit en in alle 

gaatjes vooraleer hij zijn eigen auto gevonden heeft en is nog zeker 10 minuten 

bezig om zijn sleutel in het deurslot te krijgen. Alle overige bezopen bezoekers 

zijn intussen al lang en breed zwalkend vetrokken maar de agent heeft enkel oog 

voor deze ene dronkenlap. Eindelijk lukt het hem om in de auto te komen en als 

hij uiteindelijk al startend, hortend en stotend met de auto wil wegrijden laat de 

agent de bestuurder stoppen om een blaastest te ondergaan. Zelfs na meerdere 

pogingen en andere batterijen geeft het apparaat nog steeds 0,0 promille aan. De 

agent vraagt stom verbaasd aan de man hoe dat in hemelsnaam mogelijk is 

waarop de man antwoordt : “Vanavond was ik BRAM.” 

Agent : “BRAM ???” 

Man : “Bewust Rijdend Afleiding Manoeuvre …” 

 

 

 

 

 



de jogger 2021/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

 

 

 

     VERJAARDAGEN   

Beste Jarige, 

 

Ballonnen, slingers en lekker eten, vandaag is de dag dat alles mag. 

Laat je vorstelijk behandelen want het is vandaag jouw verjaardag ! 

 

Onze  jarigen voor de komende maanden : 

 

april 

02 Caroline Goovaerts 

04 Johanna Van der Kuylen 

10 Benny Torfs 

12 Wim Van Loo 

15 Ronny Van de Velde 

17 Maggy Wouters 

18 Els Cumps en Kristof Van Loy 

21 Milo Van den Meutter 

24 Paul Van den Bosch 

26 Cynthia Yskout 

28 Jesse Witters en Gilbert Straetmans 

 

 

mei 

04 Anita Nauwelaerts 

09 Ken Ceulemans en Roger De Cocq 

21 Elsie Verbist 

25 Nele De Bakker 

27 Jules De Peter (85), Rita Renap, Jules Salaerts (78) en Dieter Vandevelde 

29 Louis Verlinden (78) 

31 Peter Papen 

 

 

juni 

03 Jasper Viskens 

05 Wendy Maes 

06 Lieve Van den Eynde 

08 Tm Winckelmans 

11 Katrien Beyens 

12 Ann Van den Meutter 

15 Hilde Keymolen 

17 Ingrid Verelst 

18 Martine Van Calster 

19 Inge Hofmans 

24 Eric De Vries 

26 Eric Van den Putte 

28 Matthias Wauters en Danny Ringoot 

30 Lut Van Den Bergh 

 

 

           NOG VELE GELUKKIGE EN GEZONDE JAREN GEWENST !!! 
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ONZE SPONSORS 

 

 

 

 

SPORTWINKEL LORNOY  Herentalseweg 54  in Geel  

 

 

                      

 

 

 


