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COLOFON
De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal 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
Onze trainingsmogelijkheden waarvan U kunt genieten :
- elke dinsdag en donderdag : training aan de Sporthal van 19 tot 20.30 uur
waarbij kleedkamer nummer 3 voor de dames en nummer 8 voor onze
mannelijke lopers reeds vanaf 18.30 uur beschikbaar zijn. Op feestdagen
zijn er geen trainingsmogelijkheden.
- op woensdagvoormiddag om de 2 weken (van 9 tot 10 uur) kan het
kunstgras van het Sportcentrum gebezigd worden. Kleedkamer 4 (dames)
en 8 (heren) zijn steeds te gebruiken. Ziehier deze woensdagen :
9 en 23 maart 2022, 20 april 2022, 4 en 18 mei 2022, 1, 15 en 29 juni 2022.
Voor de vakantiemaanden juli en augustus rekenen wij er op dat U zelf, zonder
ons, uw conditie onderhoudt. Laat ons hopen dat het goed weer gaat worden en U
aan vele loopwedstrijden gaat kunnen deelnemen.

LIDGELD
Nieuwe, maar ook ex-leden, kunnen nog steeds hun lidgeld dat 25
euro bedraagt voor het kalenderjaar 2022, overschrijven op onze
bankrekening BE48 9731 6275 5627 met vermelding van naam en
lidgeld. Voor uw kinderen betaalt U 12,50 euro. Dit mag ook cash
aan één der bestuursleden overhandigd worden.
Gelukkig ben ik enkel verantwoordelijk voor wat ik doe, niet voor
wat een ander denkt.
Vergelijk je niet met de ander want je bent die ander niet.
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
Om de wedstrijdloze weekends op te vullen
organiseert ons bestuur regelmatig een
trainingsloop die ook gewandeld kan worden.
Zo werd er al enkele keren gekozen om telkens
te verzamelen op de parking van de Averegten
voor een mooie tocht richting Kruiskensberg,
en terug uiteraard, met verschillende trajecten
tussen de 10 en 15 km. De wegen die hier
gebezigd moeten worden liggen er, in het
kader van de natte weersomstandigheden van
de laatste tijd, nog vrij betreedbaar bij. Met
telkens een mooi aantal deelnemers kunnen
we van een
geslaagd evenement gewag
maken. De warme chocomelk en enkele
frisdrankkeuzes met versnaperingen achteraf
maken het nog een stuk aantrekkelijker.

Op zondag 12 december ll. werd gekozen voor een
samenkomst aan de Vrije Basisschool in Dulft 17 te
Itegem. Deze keer voerde het loop- en of wandelpad
onze deelnemers naar “ Bernum en verroem”, vroeger
een gehucht van Heist maar toen de politieke heren
van onze gemeente in 1876 de belastingen op
landbouwgronden
astronomisch
verhoogden,
scheurde Bernum zich samen met Hallaar af van de
“boze stiefmoedergemeente” en sloot zich aan bij
Itegem. Exact een eeuw later werd, na de fusies van 1
januari 1977, dit “sprookje” opgeheven. Voor de
mensen die graag alles te weten willen komen over de
geschiedenis van ons prachtige Heist-op-den-Berg,
verwijs ik graag naar dit boek van Luk Herteleer die er
een meesterwerk van 296 bladzijden met een gewicht
van 920 gr van maakte. Dit boek werd uigegeven door
ons gemeentebestuur in 1986.
Ook ditmaal een goede opkomst met veel wandel- en
loopplezier vergezeld van de nodige dranken om het
geleden vochtverlies gepast te compenseren.
Op zondag 19 december stond “Wiekevorst,
De Wimp” (foto) als trainingssessie op onze
lokale kalender. Blijkbaar was daar een
parcours van bijna 11 km bewegwijzerd. Met
verzamelen aan de Sporthal van Wiekevorst
was iedereen zeker van een parkeerplaats.
Een vrij bochtig parcours met wel 1 lang
recht stuk halverwege, met name een
passage langs de oude spoorbaan lijn 29 die
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van Aarschot via Herentals tot zelfs in Tilburg
(Nederland) voerde. In 1957, het jaar waarin
enkele groten werden geboren, werd dit traject
voor treinreizigers gesloten, goederenverkeer
passeerde er nog tot in 1987. Na de afbraak in
1988 werd dit een wandel- en fietspad.
We
passeren ook het welgekende Café “Berkemus”, in
Morkhoven, spijtig dat er geen tijd is om daar iets
te gaan drinken. Maar dat gebeurde terug aan de
auto’s wel rijkelijk.
Na al het feestgedruis van zowel Kerstmis als Nieuwjaar, met mogelijke
gewichtstoename van een kilootje hier of daar, namen de meeste leden van onze
vaste trainingskern, op zondag 9 januari 2022 de
draad weer op. Fons en Els hadden deze keer via
de gekende knooppunten een nieuw loopparcours
in kaart gezet, vertrekkend aan Kruiskensberg
werd er naar de Tibourschrans in Nijlen gelopen
(foto). Dit is één van de bekendste gebouwen van
Nijlen, gelegen in het gemeentelijke parkdomein
met een uitgebreid grasveld waar een speeltuin
met vele toestellen plezier verschaft voor kinderen
van verschillende leeftijdsgroepen. Het is een fraai
park en een brede, sierlijke slotgracht
geven het domein een grootse indruk.
Normaal, zonder corona gedoe, wordt er
jaarlijks
begin
augustus
een
muziekfestival gehouden dat de naam
“Jour Tibour” draagt. In 2021 was er op
3/8 een optreden van de rijzende ster
Metejoor (geboren in Duffel als Joris
Van Rossem), een dag later waren de
Ketnet rappers de blikvanger en op de
sluitingsdag de Equal Idiots (muziek
ingewijden kennen die wel). Op 9 september 2012 werd het hele domein
opengesteld ter gelegenheid van de Open Monumentendag.
Onze lopers konden kiezen uit een lange loop van 13,3 km of een iets kortere
versie van 10,3 km. En er waren genoeg deelnemers want na de loop zou het
nieuwe jaar met warme chocomelk en cava ingeluid worden.
Op zondag 16 januari konden zij die het wilden gaan “Blarendabben” in Bouwel.
Een mooi parcours langs kapelletjes en boerderijen met een klim van 20 meter in
de plaatselijke bossen. Passage ook langs een oude
sluis op de Kleine Nete en de donkere vijver van
het Philipsbos. En ook van Kerkeheide, een brokje
ongerept natuurgebied, kon volop genoten worden.
Omdat hij het zo mooi op papier verwoord heeft,
citeer ik hier graag de bekende schrijver van
Pallieter (Felix Timmermans dus) die in zijn andere
werk “Minneke Poes” letterlijk schreef toen hij
door de Bouwelse velden slenterde : “Hier overvalt
vertelselblauwe lucht en pluimige stilte mij”.
Mooier kan men het niet zeggen. Aan deze kerk van
Bouwel werd verzamelen geblazen voor een toer van 8 of 13,5 km. Voltreffer!
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Precies een week later
(zondag 23 januari)
ondernamen
de
loopgrage
leden
op
deze foto (je moet er
nog wel Els bijtellen
want
zij
was
de
fotografe van dienst)
de trip “AveregtenKruiskensberg”
en
terug uiteraard. Als ik
goed
geteld
heb
daagden 16 Berglopers
op waarvan 2 dames
te voet van in Itegem naar de Voddenmarkt in Heist en terug wandelden. In
groepjes werd er vertrokken, een enkeling (ik dus) liep ruim 6 km, een tweede
trio liep 10 km, een ander groepje de geplande 13,5 km en voor de Fons en
enkele kornuiten was dat nog te kort, zij liepen exact 15 km. En dan was er nog
ene bij die naar het vertrekpunt gelopen was en nu ook nog naar huis terug liep.
Er was warme chocomelk, cake, snoep en een ruime keuze uit ons bieraanbod
maar er waren slechts enkelen die van het gerstenat gebruik maakten : tja, dat
zal misschien het verschil maken tussen joggerkes en echte lopers zeker ?
Alhoewel …

Voorafgaand aan onze volgende “loophappening”, een heuse “trail”, een kleine
woordverklaring : wat is een trail en wat is een trailer ?
Een trail is “off-road” hardlopen, d.w.z. het bedwingen van de natuur, door over
smalle paadjes (trails) en natuurlijke hindernissen zoals heuvels, bergen, rotsen
en beekjes te lopen. Dicht bij de natuur om de rust en de fraaie omgeving te
ervaren. Ruim 20 jaar geleden zorgde dit bij fietsers die deze zelfde speciale
natuurbeleving voor ogen hadden, voor het ontstaan van het mountainbiken.
Een trailer zou ik denken is de persoon die
deze trail loopt, maar in de “Dikke Van Dale”
staat dit niet zo vermeld. Volgens deze bron
is een trailer ofwel een aanhangwagen
(oplegger) ofwel een promotiefilmpje voor
een nieuwe film of TV-reeks. Geen persoon.
Maar laten wij in Heist onze deelnemers
toch maar gerust “trailers” noemen.

?
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Het is de laatste zondag van januari (den 30 ste) en de
Stijn heeft er voor gezorgd dat er iets speciaals op
onze agenda staat : een trail. Niet in de Ardennen
maar in Langdorp aan dit station kan men ook de
“wilde natuur” intrekken. Na mooi voorbereidend
werk werd een unieke omloop van 14 km waarvan 9
km onverhard op de knooppuntenkaart ontdekt. Er
was ook een mini- of “watjes”trail voorzien van 9,1
km. En ook met onze wandelaars was rekening
gehouden want zij kregen een korter parcours
van 6,9 voor de voeten, stevige schoenen waren
wel een vereiste. Met passages langs deze
Heimolen en de bekende Irish Pub waar de Dubh
Linn jogging normaal georganiseerde wordt, en
verder puur ongerepte natuur, werd het een
ware belevenis, voor sommigen was het
misschien iets te veel van het goede, maar toch!
Flink gepresteerd, deelnemers!

Achteraf stond er weer warme
chocomelk of één van deze frisse
bieren “Wolf” met gebak en
snoeperijen op onze “trailers” te
wachten.

De Stijn bezorgde me achteraf zijn impressie van die dag :
“Onder een stralende zon trokken we op 30 januari naar
Langdorp. Els en Fons hadden vooraf het parcours
uitgeschreven en dat hebben ze supergoed gedaan! Speciaal
voor de gelegenheid had Luc zelfs deze nieuwe Asics Trabuco
Trails gekocht.
Matthias en Bart hadden vooraf al 5 km opgewarmd. Om 10
uur zouden we normaal gezien moeten vertrekken aan het station van Langdorp
maar we moesten nog even wachten op Murielle die blijkbaar eerst even langs
het Wolfcafé gepasseerd was. Was dit gewoon een vergissing of was het een
poging om eerst nog rap een cava’tje te gaan drinken ?

?
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We zullen het nooit weten want het café was nog dicht. Om 10.05 uur konden we
alsnog met de hele ploeg het bos induiken. Murielle nam haar gekende stevige
vaart aan en Fons probeerde op een afstand te volgen. Dat resulteerde al snel in
een hels tempo waardoor Johan al na enkele kilometers moest lossen. Hij zou
ongewild het parcours nog met een extra km verlengen omdat hij ergens een
wegwijzertje miste. Ook Benny en Patrick nestelden zich in de kopgroep. De
tweede ploeg bestond uit Jos, Stella, Luc en Stijn die er een iets trager tempo op
na hielden. De derde ploeg bestond uit Els en Arlette die de kortere afstand
gelopen hebben. Voor iedereen wat wils en voor iedereen een geschikt tempo!
Het parcours bestond uit zeer mooie stukjes natuur die afgewisseld werden met
enkele stevige klimmetjes. Een temperatuur van 7° zorgde er voor dat we niet “te
warm” liepen. Johan had zelfs gekozen voor korte broek en T-shirt.
De eerste lopers hadden de 14 km als na een (dik) uurtje afgewerkt, de tweede
ploeg deed er een 20 minuten langer over. Ondertussen waren Els en Arlette ook
al toegekomen. Johan kwam iets later toe maar hij had dan wel de grootste
afstand afgelegd!
Na de loop konden we genieten van de gekende warme chocomelk en
broodpudding van Els, net zoals lekkere biertjes en Haribo snoepjes.
Op naar de volgende!” (Stijn)
Zo lang er geen wedstrijden effectief
gepland
staan
worden
er
trainingslopen
door
onze
kring
georganiseerd. Op zondag 6 februari
waren de pareltjes van de Kempen aan
de beurt : Westerlo en Tongerlo. De
weersomstandigheden
waren
dramatisch slecht (er werden die dag
in
onze
provincie
15
voetbalwedstrijden afgelast) maar we
weten allemaal : een Bergloper is geen
watje en loopt ALTIJD. Rechtzetting :
deze keer werd een dag eerder door
sommigen gelopen van aan deze abdij. De echte groepsloop werd opnieuw op
onze kalender gezet op zondag 27 februari ll. Een mooi, rustig en goed
beloopbaar parcours met veel verharde, maar ook
genoeg zachtere paden, lag er verleidelijk bij om
door onze deelnemers verkend te worden. Voor
elk wat wils met een keuze uit 3 verschillende
afstanden van 6 – 10,1 – 13,5 km, inclusief de
mogelijkheid voor eenieder om af te wijken van
deze planning en ook het prachtige domein “De
Beeltjens” in zijn/haar trainingsloop in te passen. De vaste kern was aanwezig,
fotomateriaal bereikte me echter niet. Maar de “after-loop”, waar sommigen het
misschien voor doen … neen … dat is niet waar, was als vanouds : warme
chocomelk, bier, gebak en snoep. En een voldaan gevoel voor alle aanwezigen.
Waar spreken we volgende week af ?
Op zondag 13 februari was er ondertussen nogmaals een trainingsloop
vetrekkend aan de hoofdparking van het Averegtendomein. 11 Berglopers
maakten er een snelle training van.
Door het uitzonderlijk winderige weer in februari (3 stormen) werden verdere
trainingslopen even on hold gezet. Maar onze echte lopers (en wandelaars) zullen
tussen de stortbuien en regenstromen door, wel hun noodzakelijke kilometers
gelopen hebben.

?
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NIEUW KRINGNIEUWS
Het is donderdag 20 januari als ik aan deze tekst bezig ben. Evolueren de recent
meegedeelde coronacijfers in de goede richting ? Ondanks het zojuist in het
journaal genoemde aantal van 60.419 nieuwe besmettingen op maandag 17/1
(een absoluut record tot nog toe voor ons land!) lijken de andere belangrijke
parameters toch hoopvol te stemmen : het is misschien nu nog net iets te vroeg
om hoera te juichen maar de ziekenhuisopnames en de graad van niet echt
ernstig ziek zijn, geven de burger moed. De huidige omikron-variante besmet
blijkbaar meedogenloos en kreeg dan ook het etiket “superverspreider”
toegewezen, maar gelukkig leidt dit niet tot een verhoudingsgewijs zelfde aantal
ziekenhuis- en intensieve zorg opnames, zo zeggen de virologen ons toch.
Mogelijk, en laat het ons echt hopen, kunnen we vanaf maart onze normale
levensdraad weer min of meer echt oppakken en kunnen wij de criteriumlijst die
wij opstelden, ook effectief aanvatten. Alle leden kregen ondertussen de
aangepaste en verbeterde actuele lijst, misschien dat er hier of daar nog iets
interessants bijkomt, we verwittigen dat dan wel zeer tijdig. Veel succes!
ONS CRITERIUM
Opfrissing basisregels van ons criterium : alle wedstrijden vermeld op onze lijst
leveren U een criteriumpunt op als U de jogging ook beëindigd heeft (en uw naam
op de uitslag staat). Bij het behalen van 15 punten wacht U bij ons volgend
ledenfeest een mooie prijs. U hoeft zich niet te beperken tot de wedstrijden die
op onze lijst staan, U kan gerust overal gaan meedoen, criteriumpunten krijgt U
er niet voor maar de gelopen kilometers kunnen zeer van pas komen als U de titel
“Bergloper/bergloopster van het jaar 2022” ambieert want hiervoor tellen alle
gelopen km (die U met uitslagen kunt aantonen). Dus deelname aan een paar
marathons … ik geef U maar een tip. Momenteel staan er 41 wedstrijden op onze
lijst, dus mee doen aan zowat 1/3 van de joggings mag toch niet echt een
probleem vormen om uw prijs te behalen, is het niet ? Hij of zij die van die
gekozen 41 er de meeste mee doet krijgt de “Gouden Sloef”, enkel van deze 41,
uw ander gelopen wedstrijden tellen ook hier niet mee. Veel succes en hopelijk
een normale 50 of meer winnaars aan het eind van het jaar!
EERSTVOLGENDE WEDSTRIJDEN
Zonder verdere corona perikelen of andere onvoorziene omstandigheden, starten
wij op zaterdag 26 maart met de eerste jogging van ons criterium, met name de
Lentejogging in Reet, vervolgens de Appelbloesemjogging in Gelrode (1 april,
voorlopig GEEN aprilgrap), de Kastelenloop in Zandhoven (2 april), de
Lentejogging in Winksele (3 april) en op vrijdag 8 april de Gijmeljogging in
Langdorp. Voor verdere organisaties kunt U best onze website raadplegen. Tot op
één van de vermelde dagen!
LEDENBESTAND
Momenteel staat de teller van ons ledenbestand op 118, het is maandag 21
februari als ik dit schrijf. Wellicht komen er daar de eerstvolgende dagen (weken)
nog een aantal hernieuwingen bij, want 36 leden van het vorige kalenderjaar
deden nog geen overschrijving op onze bankrekening.
We verwelkomen met veel genoegen 4 nieuwe leden en het zijn allemaal
vrouwen, met name :
Ghislaine Moons, Tinne Savelkoels, Chantal Van Gorp en Daniela Stefanescu die in
Boekarest (Roemenië) geboren is. Wij wensen deze nieuwe “Bergloopsters”
bijzonder veel loop- en of wandelplezier in onze kleuren. Weet dat U met al uw
vragen en mogelijke tips steeds bij onze bestuursleden terecht kan.
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OVERLIJDENS
Op 4 januari overleed Willy Van der Auwermeulen, de vader van onze
Bergloopster Nicole, op 88-jarige leeftijd in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden.
Wij wensen Nicole en haar vriend Willy Aerts, eveneens lid van onze club, veel
sterkte in deze moeilijke dagen.
Wij moeten helaas nog een overlijden melden : op 13 februari stierf Jul Anthonis,
vader van onze Bergloper Willy op 91-jarige leeftijd in het Imeldaziekenhuis van
Bonheiden. Veel sterkte gewenst aan Willy en zijn vriendin Chantal Van Gorp die
ook lid is van onze club.
AVEREGTENJOGGING
Wij gaan er momenteel van uit dat we wel degelijk op vrijdag 20 mei a.s. onze
volgende Averegtenjogging mogen en kunnen organiseren, nog steeds op onze
vertrouwde locatie in de Spekstraat aan de Molenzonen. De eerste
voorbereidingen van dit loopevenement werden dan ook inmiddels getroffen. Er
werd besloten om dit jaar de langste afstand van 15 km niet op onze kalender te
zetten. Reden hiervoor is de onzekerheid over het sluitingsuur dat we dienen te
respecteren. Voor de rest hopen we op een normaal verloop van deze avond, we
komen ten gepaste tijde via mail en website hierop nog voldoende terug.
NANCY BASTIAENS
Deze Bergloopster is zeer goed bezig en behaalde
de derde plaats bij de 5 km van de Natuurlopen
van AC Lyra op zaterdag 19 februari. Eén dag later
deed ze nog veel beter door de “Boer van Ballaer”
te winnen. Proficiat, Nancy!
ONZE WEBSITE
Voor al onze nieuwkomers, maar toch ook voor al onze reeds jaren leden,
raadpleeg regelmatig onze prachtige website. Door de corona perikelen van de
voorbije 2 jaren, is daar natuurlijk niet zo veel veranderd, gewoon omdat er niks
te organiseren viel (buiten al onze aangekondigde looptrainingen). Als het leven
terug “normaler” gaat worden, zal daar wel het nodige aangekondigd worden.
Bij raadpleging kunt U alles terugvinden via de vermelde hoofdstukken :
- looproutes : een gans panorama aan mogelijke loop- of wandelpaden in
naburige dorpen
- leden : kent U de samenstelling van ons bestuur ? Bent U eventueel bereid
toe te treden ? Tevens alle clubbladen sedert december 2016 kunnen hier
gelezen worden. Ook de wedstrijden van ons criterium worden hier
vermeld. Er voldoende aan mee doen (minimaal 15), zou ik zeggen, en een
mooie criteriumprijs komt U ten goede. Wel in onze aangepaste clubkledij,
uiteraard. Zeer interessant (maar nog niet compleet want mijn geleverde
prestaties staan er nog niet bij) is de Wall of Fame. Hier staan de beste
individuele prestaties van vele leden. Kan op elk ogenblik nog aangevuld
of, bij tijdsverbeteringen, aangepast worden.
- foto’s : ruim beeldaanbod van voorbije activiteiten. Leer onze Berglopers
kennen.
- links : hier wordt voornamelijk verwezen naar teksten van groeperingen en
onze sponsors.
- more : hier kunt U al uw ervaringen, tips, vragen, doelstellingen, enz.
deponeren. Doen, zou ik zeggen!
Binnenkort verschijnt op onze website ook alle informatie over onze aanstaande
Averegtenjogging. Helpende handen zullen meer dan welkom zijn. U helpt ook ?
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BRABANT WALLON
EEN UITSTAPJE NAAR MONT-SAINT-ANDRE door Jos Wyns aangevuld met enkele
plaatselijke weetjes door uw samensteller. Als er “ik” staat is het wel degelijk
onze voorzitter die bedoeld wordt.
Op zaterdag 29 januari reden we naar Mont-Saint-André om
deel te nemen aan de eerste jogging van de Challenge Brabant
Wallon 2022. Dit dorpje (in het Nederlands vertaald als SintAndriesberg) is een deelgemeente van
Ramillies, gelegen in Waals-Brabant. De
Grote Gete stroomt er door. Deze “Eglise
Saint-André”, die in 1983 als monument
werd beschermd, is de enige vermelde
bezienswaardigheid.
De
plaatselijke
voetbalploeg speelt in tweede provinciale
maar heeft geen jeugdwerking en stelde haar infrastructuur
ter beschikking van de organisatoren.
De route voert de deelnemers doorheen het landschap van Hebaye Brabançonne
met uitzicht op de Abbaye de la Ramée, maar ook op Bomal en zijn Bomelette. In
opdracht van deze abdij worden 4 biertjes gebrouwen, vroeger door de Brasserie
de Brunehaut maar sedert 2006 bij Brasserie Du Bocq in Purnode. Deze bieren
dragen het label “Erkend Belgisch Abdijbier”. Deze bieren zijn de Raméé tripel
blond, tripel amber, blond en wit. Heerlijk gerstenat! En ze maken ook zeer
lekkere kazen.

De afstanden waren 5,6 en 11,19 km en ik deed mee aan de langste jogging. Ik
ga steeds vooraf de eerste en de laatste km verkennen en stelde al gauw vast dat
het een slijkerig parcours ging worden en dat schoenen met enige grip
aangewezen waren.
Aan de start stonden ook Jan Maus, Ine Middel en Daniel Lissens van de vroegere
joggingclub Demarsin waar ik vroeger ook lid van was. En verderop aan de
startlijn ontwaarde ik Chriske Wouters en Rudy Calders, zoals steeds was deze in
ontbloot bovenlijf. Het startschot weerklonk om 15 uur en de 676 deelnemers
(122 op de korte en 554 op de lange afstand) zetten zich in beweging.
Modderige kasseiwegen met zwembaden water, hellingen, afdalingen en veel
wind werden onze voornaamste tegenstanders. Maar ja, als je dit niet graag doet,
kom je hier niet lopen.
Na aankomst nog enkele km gaan uitlopen, sportzak uit de auto genomen om me
naar de kleedkamers met warme douches te begeven om al het modder van de
benen te spoelen. Toen ik uit de kleedkamer kwam begon het te miezeren. In het
cafétaria was geen plaats en onder het afdak was het ook druk, daarom besloot ik
maar naar huis te rijden. Thuis gekomen kreeg ik al een berichtje van Johan
Saenen met de uitslag en zo waar : ik had mijn prijs als 1 ste 70+ niet gaan
afhalen.
Al onze leden kregen inmiddels per mail een filmpje opgestuurd over deze
wedstrijd met interviews van de organisator en enkele deelnemers.
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BERGLOPERS IN BEELD
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GEZONDHEIDSTIPS
Deze keer een poging tot het U warm
(zeg maar “heet”) maken om al eens
naar een sauna te gaan. De heilzame
werking er van is algemeen bekend.
De Finnen zijn er de basisleggers van.
Jari Laukkanen, deze professor en
cardioloog aan de University of Eastern
Finland,
heeft
alles
met
enkele
collega’s eens terdege en volkomen
wetenschappelijk
onderzocht.
Hun
bevindingen zijn deze :
- de traditionele Finse sauna, waarin je korte tijd wordt blootgesteld aan
temperaturen tussen 80 en 100° Celsius, zorgt voor welbevinden en een
verhoogd ontspanningsgevoel.
- de sauna heeft een positieve invloed op de algemenen gezondheid : er is
een verminderd risico op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook
is er een verlaagde kans op griep, reumatische aandoeningen en
voortdurende hoofdpijn.
- de bekomen resultaten van 1.688 geraadpleegde Finnen lieten duidelijk
uitschijnen dat een hogere frequentie en een grotere duur van
saunabezoek moet kunnen leiden tot lagere sterftecijfers.
Toch zijn er mensen die er ook een licht genuanceerde
mening op na houden. Deze Marc Geenen, de
woordvoerder van Gezond Sporten Vlaanderen en de
Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) deponeert
de volgende stelling : “De sauna kan je inderdaad goed
doen. Je krijgt een ontspannen gevoel en ervaart mentaal
en fysiek welbevinden. Maar er is nog te weinig
wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de sauna een
blijvende, significante invloed heeft op je immuniteit. Er
zijn veiligere manieren om je immuniteitssysteem een
boost te geven, nlk. gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Ons
lichaam streeft altijd naar een status-quo, het wil de dingen houden zoals ze zijn.
Als je extreme warmte toevoegt, gaat het in een soort stressmolen.”, aldus de
heer Geenen.
Momenteel door het coronagevaar moet ik me beperken tot 2 à 3 maal per week
in mijn infrarood sauna, maar als binnenkort het leven hopelijk terug zo wat
normaal zal worden, zal ik opnieuw een wekelijkse saunabezoeker zijn. Het
bezorgt me de gezonde ontspanning die ik soms nodig heb, ik verlies er vele
afvalstoffen, eet er lekker, kan er onbeperkt zwemmen en geniet van de rust en
stilte die er verplicht heersen. Ik neem wat lectuur mee en maak daar gewoonlijk
een daguitstap van. Men moet er wel rekening mee houden dat men niet zo maar
ineens de extreme hitte gaat opzoeken, dat moet opbouwend gebeuren. Zo zijn er
bvb. bij de opgietsessies 3 hoogtes waar men kan gaan zitten. Bij mijn eerste
saunabezoek ging ik, totaal niet beseffend dat het boven x aantal graden heter is
dan lager, bovenaan zitten. Ik kan U verzekeren dat ik na de pauze niet meer
terug binnenging, dit was te straf. De volgende keren op de middenbalk maar
later regelmatig op het hoogste verdiep. Uw lichaam moet daar inderdaad aan
wennen, dat is die stressfactor die hogerop bedoeld werd.

?
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Dhr. Geenen beweert dan ook dat mensen die reeds langer naar de sauna gaan,
er alleen maar voordelen uit halen. Hun lichamen hebben zich aangepast, de
stressfactor verdwijnt omdat men weet wat er te wachten staat. En hij gaat nog
verder door te stellen dat ook voor sporters, en dat zijn wij toch allen nietwaar ?,
saunabezoek heilzaam is. Om de simpele reden dat het lichaam van een sporter
meer gewend is aan tijdelijke temperatuurverhogingen, bvb. bij intense
inspanningen. En dat heeft duidelijk een invloed op de witte bloedcellen : er
komen er méér én ze werken beter. Een sporter zal dus makkelijker kunnen
omgaan met de hoge temperaturen bij een sessie in de sauna.
Er bestaan 5 soorten sauna’s :
- Finse sauna : ook wel “opgietsauna” genoemd. Gemiddelde temperatuur
tussen 80 en 100°. De cabine wordt opgewarmd door een kachel met
lavastenen die overgoten worden met water. Deze warmte wordt
opgenomen door het lichaam waardoor men transpireert en de afvalstoffen
uitgezweet worden. Je maakt meer witte bloedlichaampjes aan waardoor
je een betere weerstand ontwikkelt. Niet overdrijven qua tijd, maximaal
een 15 minuten, afkoelen en opnieuw.
- kruidensauna : door toevoeging van reinigende kruiden (munt, tijm en
rozemarijn) die zacht opbranden, ervaart men echte rustmomenten. Niet
zo heet als de vorige, een 70° mag je wel tellen.
- infrarood : niet zo heet tot zo wat 60°. De warmte komt hierbij uit warme
elementen waarbij de infrarood stralers rechtstreeks inwerken op je
lichaam. Deze straling bevordert de bloeddoorstroming en is daarom goed
voor je spieren en werkt ook tegen blessures.
- sauna met zoutkristallen : deze zoutkristallen reinigen de lucht waardoor
de luchtwegen een goede reinigingsbeurt krijgen. Ideaal als je last hebt
van een verkoudheid of andere kwaaltjes.
- stoomcabine : hier ligt de luchtvochtigheid hoog (namelijk 98 %) en is de
temperatuur gemiddeld rond de 45° Celsius. Ideaal voor mensen met
ademhalingsproblemen en/of een onzuivere huid. De hete stoom met
etherische oliën zorgt er voor dat de luchtwegen worden vrijgemaakt.
Verder wordt de huid tot diep in de poriën gereinigd. Ook heilzame werking
voor de spieren en stress en vermoeidheid worden geminimaliseerd.

Wel, beste Bergloopster en Bergloper, voor zij die de saunawereld nog niet
zouden kennen, ik hoop dat ik U er enigszins wegwijs in gemaakt heb. Zelf geniet
ik er ten volle van. Ik moet als slot nog wel vermelden dat alles zich overal
volledig naakt afspeelt, uitgezonderd in het restaurant waar men verplicht een
badmantel moet dragen. U kunt natuurlijk ook altijd in privé-sauna’s terecht waar
U uw volledige privacy behoudt. Aan U de keuze. Veel “hitte” gewenst!

?
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TOERISME : IEPER
Ieper, de vredestad maar ook de kattenstad, ligt in de Westhoek, in
het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen. Ruim 35.000
mensen bevolken de 131,46 km² oppervlakte, maar liefst 80,11 %
daarvan is onbebouwd.
De oudste vermeldingen gaan terug tot de 11de eeuw, de naam zou
afkomstig zijn van het riviertje de Ieperlee, een waterweg in noordelijke
richting die uitmondt in de Ijzer. Waterlopen als de Vijverbeek en de
Bollaertbeek voeden de Ieperlee vanuit het West-Vlaamse Heuvelland.
Het gebied ten zuiden en ten oosten van de stad was eeuwenlang een uitgestrekt
bosgebied. Daarvan resten nu nog de Gasthuisbossen en het natuurgebied van
het domein Palingbeek. Dichter bij het centrum ligt het Tortelbos en in het
westen bevinden zich de Galgenbossen.
In de 17de en 18de eeuw fungeerde Ieper meestal als grensstad. Het was in
handen van de Spanjaarden tot het op 25 maart 1678 door de Franse troepen van
Lodewijk XIV werd veroverd en bij de Vrede van Nijmegen in Frans bezit kwam.
Maar in 1697 kwam Ieper bij de Vrede van Rijswijk opnieuw in Spaanse handen.
Na de Spaanse Successieoorlog ging de stad in 1713 over in Oostenrijkse handen
maar toen de Oostenrijkse keizer Jozef II in 1782 de vestingen af te breken,
kregen de Fransen tijdens de Eerste Coalitieoorlog in 1794 Ieper gemakkelijk in
handen. Na de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1815
tot de onafhankelijkheid van ons land in 1830, kon de stad Ieper zich gevoelig
uitbreiden waardoor zich nieuwe andere wijken ontwikkelden. Tijdens de
volledige duur van WO I was de stad aan 3 zijden omringd door Duitse troepen
maar de Duitsers slaagden er niet in de stad te veroveren, dit ondanks 4 groots
opgezette veldslagen die aan een half miljoen mensen het leven kostten. Na de
vierde slag om Ieper op 18 maart 1918 was de stad geheel verwoest. Op 11
november 1918 om 11 uur was de oorlog officiëel afgelopen en kon de
heropbouw aangepakt worden, grotendeels met geld van de Duitse
herstelbetalingen. Deze wederopbouw, o.l.v. architect Jules Coomans, duurde
meer dan 40 jaar. Voor de Britten blijft Ieper een
belangrijke rol spelen bij de herdenkingen van WO I
: de velden rond de stad zijn bezaaid met meer dan
170 goed onderhouden begraafplaatsen.
Maar dan kwam WO II. Op 6 september 1944 werd
Ieper bevrijd door het 10e regiment Jagers te paard,
tankregiment uit de 1ste Pantserdivisie (Polen) van
generaal Maczek die vanuit Poperinge de stad
binnenvielen.
Ieper omvat 10 andere deelgemeentes : Zillebeke, Hollebeke, Voormezele,
Dikkebus, Vlamertinge, Brielen, Elverdinge, Zuidschote, Boezinge en Sint-Jan.
Enkele bezienswaardigheden :
-

?

de Lakenhalle en het Belfort is een door
UNESCO beschermd monument. Het
voorgebouw is 125 meter lang, de
Belforttoren is 70 meter hoog. Op de
eerste verdieping bevindt zich het
wereldbekende
“In
Flanders
Fields
Museum” (later meer).
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-

een
prachtige
Grote
Markt
middeleeuwse uitstraling

-

heel wat kerken : deze Sint-Maartenskerk
was de kathedraal van het voormalige
bisdom Ieper. Verder de Onze-Lieve-Vrouw
Middelareskerk met het Kapucijnenklooster,
de gotisch romaanse Sint-Pieterskerk, de
Sint-Jacobskerk en de Sint-Niklaaskerk in
romano-byzanthijnse stijl.

-

het Sint-Jansgodhuis dateert uit 1555, tot eind mei 2017 was het Stedelijk
Museum van de stad er gevestigd, sinds september 2019 neemt het
sociaal-artistiek project “Dienst der Gedroomde Gewesten” er zijn intrek.

-

de Saint-George’s Memorial Church is een anglicaans kerkje dat in 19281929 werd opgetrokken als herinnering aan de oorlog.
-

een

ontelbare
begraafplaatsen.
Op
het
militaire kerkhof Saint-Charles de Potyze
liggen
meer
dan
4.000
Franse
gesneuvelde soldaten. Enkele van de
Britse begraafplaatsen zijn : Aeroplane
Cemetery,
Belgian
Battery
Corner
Cemetery, Ypres Town Cemetery en Tyne
Cot Cemetery (foto).

-

5 musea kunnen bezocht worden : het Stedelijk Museum, het Stedelijk
Onderwijsmuseum, het Museum Godshuis Belle, het Hotel-Museum A.
Merghelynck en natuurlijk het In Flanders Fields Museum.

-

het Cultureel Centrum ligt aan het station en kreeg dan ook de naam “Het
Perron”.

-

Bellewaerde ligt natuurljk ook in Ieper. Het wild
westen/Indianen themapark telt 30 attracties,
een waterpark, een kindergebied en een 4D
cinema.

-

de belangrijkste winkelstraat is de Boterstraat en
langs de rand van de stad zijn er nog 2
winkelcentra.

-

specialiteiten van Ieper zijn : het Iepers Tapjesvlees, de Senateurtaart, het
Ieperse Beschuit, de Kattenklauw, de Cockerulle cake en de Terrine van
hondshaai.
-

?

met

qua evenementen beperk ik me tot de 3jaarlijkse Kattenstoet, de Rally van Ieper en
de
muzikale
dinsdagen
met
gratis
openluchtoptredens
tijdens
de
zomermaanden.
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Nog iets meer info over 2 plaatselijke evenementen waardoor Ieper in de hele
wereld bekendheid heeft verworven :
-

de LAST POST aan de Menenpoort : het is het
signaal dat gebruikt wordt bij militaire
herdenkingen en begrafenissen in GrootBrittanië en de andere Gemenebest landen.
Oorspronkelijk werd het gespeeld als afsluiting
van
de
dag,
net
als
het
Nederlandse
taptoesignaal. In de 17e eeuw namen Engelse
soldaten dit signaal uit de Nederlanden mee
naar huis waar het met enkele aanpassingen
evolueerde tot het geluid dat wij nu kennen.
Elke dag om 20 uur wordt het onder de
Menenpoort gespeeld door de leden van de Last
Post
Association
als
eerbetoon
aan
de
gesneuvelden in WO I. Dit ritueel doet men
reeds sinds 1928 met enige onderbreking
tijdens de bezetting door de Duitsers tussen mei
1940 en 6 september 1944.

-

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM : dit is een interactief oorlogsmuseum
gevestigd in de Lakenhalle van Ieper. De naam verwijst naar een bekend
gedicht van John McCrae getiteld “In Flanders fields”. Het recent
vernieuwde museum confronteert de bezoekers met de gevolgen van “den
Grooten Oorlog”. De tentoonstelling met multimediatoepassingen toont het
leven aan het front. Elke bezoeker
krijgt
ook
een
poppy-armband
waarmee hij 4 persoonlijke verhalen
van “de Kleine Man” uit “den Grooten
Oorlog”
kan
ontdekken.
De
permanente tentoonstelling belicht
de aanloop tot WO I, de inval in
België, de eerste maanden van de
bewegingsoorlog,
de
4
jaar
stellingenoorlog in de Westhoek, de
verwoestingen,
de
naoorlogse
periode
en
de
voortdurende
herdenkingen sindsdien.

Op sportief gebied is er het stedelijk zwembad, 2 sporthallen met een turnzaal,
een squashzaal, polyvalente zalen en gevechtssportzalen alsook een vernieuwde
atletiekpiste en het Crackstadion waar gevoetbald wordt in
tweede nationale door fusieclub KVK Westhoek, ontstaan na
een fusie van KVK Ieper met BS Poperinge. Zeer bekend uit
het verleden is basketbalclub Athlon Ieper, jarenlang een
nationale topper die helaas begin 21ste eeuw failliet ging. Ook
op wielergebied is Ieper gekend : op 9 juli 2014 startte er de
5de etappe van de Tour de France en Gent-Wevelgem vertrekt
vanaf 2020 6 jaar lang vanuit Ieper. De stad is jaarlijks de
locatie van het grootste rallyevenement van België dat deel
uitmaakt van het BK BRC, het WK Rally en de FIA Benelux
Trophy. Aan de Kemmelseweg is het “Kwartier Eerste Wachtmeester André
Lemahieu” gelegen dat fungeert als start- en aankomstplaats van de “Vierdaagse
van de Ijzer”.

?
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Ik vermeld nog graag enkele mensen die in Ieper geboren zijn :
-

Lutgart Simoens, de radio-omroepster en presentatrice
die in 2020 op 92-jarige leeftijd overleed en die als
bijnaam “De engel van Vlaanderen” kreeg omdat ze
even barmhartig als een echte engel al het lief en leed
van de luisteraars aanhoorde. Sedert 1969 en dit
gedurende vele decennia presenteerde zij op de radio
het verzoekprogramma “Vragen staat vrij”.

-

Edouard Vermeulen, de 64-jarige modeontwerper,
gekend door zijn modehuis “Natan”. Hij kleedt heel wat leden van
Koninklijke families in België en Nederland. In 2003 werd hij officier in de
Leopold II-orde en in 2017 werd hij baron.

-

Renaat Landuyt, socialist, advocaat, russen 2013 en 2018 burgemeester
van Brugge en gewezen minister van Mobiliteit.

-

Karl
Vannieuwkerke,
sportverslaggever,
presentator en schrijver van boeken en
columns. Hij schreef inmiddels 4 boeken,
bijna allemaal gebaseerd op zijn passie voor
het wielrennen, met name : “Renner willen
worden”,
“Sjas
Patat”,
“Surplas”
en
“Sportduivel”. Hij reed op zijn 30ste mee bij
de amateurs maar daarnaast was hij in zijn
jeugdjaren doelman bij KVK Ieper, speelde
hij tennis op hoog niveau, werd hij
tweevoudig vice Belgisch Kampioen in het
cyclo-bal en in 2002 werd hij in Zolder vicewereldkampioen wielrennen bij de journalisten. Momenteel woont hij in
Beerst (Diksmuide).

-

Emma Meesseman, absolute wereldklasse
in het vrouwenbasketbal. Ze is, naast bij de
Belgian Cats, zowel bij het Russische UMMC
Jekaterinenburg waarmee ze al 4 keer de
Euroleague won, als bij de Washington
Mystics, de grote vedette. Als de ene
competitie stil ligt, speelt ze in de andere.
Individueel won zij de Vlaamse Reus, het
Vlaams Sportjuweel en in 2020 was ze
Sportvrouw van het jaar. Ze was de eerste
Europese speelster die als MVP (Most Valuable Player) in de WNBA-finale,
verkozen werd. Haar moeder, Sonja Tankrey, was Belgische Speelster van
het jaar in 1982.

Zoals U ziet heeft Ieper heel wat te bieden. Ik kan U ook nog de prachtige
wandeling “Voorbij de Grote Oorlog” aanbevelen. Deze begint aan de
Menenpoort, vandaar via wandelknooppunten naar de rustgevende brok natuur
van de strakke Zillebeekvijver. Na de dorpskern van Zillebeke kom je door de
velden bij het Larch Wood Railway Cutting Cemetery. Er volgen nog meer
militaire begraafplaatsen en voor je het weet zit je midden in het groen van het
Provinciaal Domein De Palingbeek. Aan de ingang daarvan situeert zich het
Astrolab Iris, de lokale volkssterrenwacht. Nog even gaat de tocht door loofbos

?
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om dan een heel eind het kanaal Ieper-Komen te volgen tot bij de Ieperse
stadsrand. Door het park op de Ieperse vestingen kom je terug bij de Menenpoort
aan. De afstand bedraagt 14,4 km met een hoogteverschil van 53 meter. U, als
Bergloper, kan het traject natuurlijk ook “lopen”. Veel succes hierbij!
En na de inspanning heb je de keuze uit enkele
plaatselijke
biertjes
van
de
brouwerij
“Kazematten”. Zij brouwen 4 bieren waarvan 3
onder de naam “Wipers Times”, genoemd naar het
satirische blad dat de Britse soldaten tijdens WO I
uitgaven : een blond bier een tripel en een
dubbele. Daarnaast ook nog hun “Grotten Santé”
waarin exotische kruiden te herkennen zijn.
Schol!
Ziehier het gedicht van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae. Hij
stierf, toen hij nog tijdens de oorlog in een veldhospitaal werkte, aan long- en
hersenvliesontsteking, slechts 45 jaar oud. Het is één van de leest beklijvende
herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog.
vertaling

Langs het kanaal Ieper-Ijzer, net buiten Ieper, vind je Essex Farm Cemetery, ook
wel bekend als de “John McCrae site”, hier schreef de dichter dit prachtige
gedicht.
Geen symbool herinnert zo sterk aan WO I als de
klaproos. Wie op Wapenstilstand een ceremonie
of parade bijwoont, kan er niet naast kijken. Elk
jaar opnieuw worden tientallen miljoenen
papieren “poppies” gemaakt die op 11 november
mensen en monumenten
roder dan rood kleuren.
De klaproos
is
vele
dingen tegelijk : niet
tegen te houden, maar
ook vluchtig, verdovend en toch verheffend. Het is een
kwetsbare bloem op de grens tussen lofdicht en lijkrede.

?
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NADENKERTJES
Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg maar wel de kracht van vandaag.
Wie zijn billen brandt … moet blij zijn dat hij niet omgekeerd stond …
Wie in een glazen huis woont moet geen stenen gooien op zijn buurmans dak :
wie zelf aan kritiek is blootgesteld met een ander niet bekritiseren.
Wat is het toppunt van egoïsme ? … ik zeg het niet
Het zijn de dwarsliggers die het spoor doen rechtlopen.
Na het spel gaan de pion en de koning weer terug in hetzelfde doosje.
Luisteren kan … heel veel zeggen.
Als je denkt dat alles tegenzit … denk dan opnieuw …
Fouten zijn … kansen om iets te leren.
Hoe lang een minuut duurt hangt af van … de kant van de WC-deur waar je je
bevindt.
Een wijze vertelt wat hij zag, een dwaas wat hij hoorde.
De tijd vliegt … maar jij bent de piloot.
Je zult nooit tijd vinden, je zult altijd tijd moeten maken.
Ik zou meer van de ochtend houden als die wat later zou beginnen.
Als de ene hand de andere wast, worden ze beiden schoon : elkaar helpen geeft
beiden voordeel.
Vrouwen moet je niet al te letterlijk nemen, figuurlijk zijn ze juist het mooist.
Van zij die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen het aangenaamst.
Als we oordelen, plaatsen we onze waarheid boven die van de ander.
Jouw eigen weg vindt je niet in een routeplanner.
Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet.
Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet er van te genieten.
Als we al onze programmeringen kunnen loslaten, kunnen we zuiver waarnemen.
De levensweg is het zoeken naar dat stuk van ons dat we verloren hebben.
Waarom bevriest een ei nooit ? Omdat er een dooier in zit.

?
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PLEZANTE BLADZIJDES
Op straat komt een man een jonge mooie vrouw tegen met op haar arm een kat.
Met een glimlach vraagt hij : “Mag ik uw poesje eens strelen ?”
“Jawel”, zegt de vrouw, “maar wie gaat dan mijn kat vasthouden …?”
Visdief : vogel die graag vis eet maar weigert er voor te betalen.
Gracht : verzamelplaats voor oude koeien.
Waarom heeft een blondje een aanhangwagen van 20 meter lang nodig ? Om de
tuinslang te vervoeren …
Een Hollander komt met een splinter in zijn tong bij zijn huisarts.
“Hoe is dat gekomen ?, vraagt de arts verbaasd.
“Ik had 1 druppel jenever gemorst op een ruwe houten tafel”, verklaart de
gierige Hollander.
3 Chinezen (Bu, Chu en Fu) willen naar Amerika emigreren. Na een tijdje besloten
ze Amerikaanse burgers te worden en hun namen daarom te veramerikaansen.
Bu veranderde zijn naam in Buck, Chu werd Chuck en Fu … veranderde van
gedacht en ging terug naar China.
Een kleine jongen zei begin december tegen Sinterklaas toen deze vroeg wat hij
graag zou krijgen : “Lieve Sint, ik wil graag een zusje.”
De Heilige man antwoordde : Ok, brave jongen, stuur je moeder maar …”
Ze zeggen dat kinderen op de achterbank ongelukken veroorzaken. Maar
ongelukjes op de achterbank veroorzaken ook kinderen …
De 5-jarige Rita staat met haar moeder onder de douche. “Wat heeft ons mama
daar ?”, wil ze benieuwd weten.
Mama : “Dat is het paradijsje! En daar past maar 1 sleutel in!”
De volgende dag staat ze met haar vader onder de douche. “Wat heeft onze papa
daar ?”, wil ze deze keer weten.
Papa : “Dat is de sleutel van het paradijsje!”
De volgende dag zegt kleine Rita : “Papa, papa, ik weet wie de reserve sleutel
heeft van het paradijsje … de buurman!”
“Vroeger had ik een hekel aan trouwfeesten met de familie”, zegt de Louis, een
vrijgezel van in de veertig, tegen zijn werkcollega’s. “Elke keer kwamen er ooms
en tantes op me af en die gaven mij dan een duw en zeiden : “En nu jij, hè ?” Ze
zijn daarmee opgehouden toen ik hetzelfde bij hen begon te doen bij
begrafenissen …”
Op 5 december in het Shopping Center van Wijnegem vraagt Sinterklaas van op
zijn stoel aan een klein meisje hoe ze heet. Hij krijgt alleen maar een boze blik,
geen antwoord. Hij herhaalt zijn vraag. Tenslotte antwoordt het meisje
verontwaardigd : “Dat heb ik je vanmorgen op school verteld en nu ben je het al
vergeten …”
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Twee blondjes ontmoeten elkaar in de Bergstraat. De één heeft een verband om
haar hoofd. Vraagt de andere : “Hoe komt dat ?”
“Wel, ik was gisteren bij een molenaar en die vertelde met dat een molen 4
wieken heeft. Dus ik telde : 1 … 2 … 3 … 4 …, toen stak ik mijn hoofd naar buiten
en kwam er nog een vijfde aan …”
Jantje : “Pa, wat is het verschil tussen “in feite” en “in principe” ?”
Pa : “Om je dat goed uit te leggen moet je eerst aan mama vragen of ze voor
500.000 euro met de buurman naar bed zou willen.”
Nadat Jantje dit aan zijn moeder gevraagd heeft, komt hij bij zijn vader terug en
zegt : “Mama zei : natuurlijk jongen, maar zeg het niet tegen je vader! Maar nu
weet ik nog niet het verschil.”
Pa : “Eerst moet je hetzelfde aan je zuster vragen.”
Als Jantje ook deze opdracht heeft uitgevoerd, rent hij naar zijn vader en vertelt
hem dat zijn zus zich geen 2 keer zou bedenken voor een half miljoen. “Maar ga
je me nu eindelijk zeggen wat het verschil is tussen “in feite” en “in principe” ?”
Pa : “Kijk, Jantje, “in principe” zijn we miljonair maar “in feite” zitten we met 2
hoeren in huis …”
Een vogel, een vis en een krokodil zaten in de Antwerpse Zoo te praten. Zegt de
vogel : “Ik kan goe vliege, men vraa kan goe vliege en men kinnekes kunne goe
vliege … Als we kunne zen we hie weg nor Afrika.”
Zegt de vis : “Ik kan goe zwemme, men vraa kan goe zwemme, men kindere
kunnen goe zwemme … Als we de kans hemme zen we hie weg nor de
Middellandse Zee.”
Zegt de krokodil : “Ik hem e groot bakkes, men vraa hee een groot bakkes, men
kinnekes hemme grote bakkessen … Ik denk da we hie in Aantwaarpe blave …”
Blonde Marie besluit komaf te maken met haar zielige bestaan en wil van de
Eiffeltoren springen. Ze gaat naar het derde platform, klimt over de reling en
aarzelt nog even voor ze de sprong zonder bungee aanzet. Plots klinkt achter
haar een zachte stem : “Maar neen, meisje, doe dat toch niet …”
Ze draait zich om en ziet de Kerstman staan! Deze neemt haar vast bij haar
schouder en zegt : “Omdat het Kerst is en je zo bedroefd bent, zal ik jou uit de
penarie helpen. Als je morgenochtend wakker wordt, zal je de grote baas zijn van
een bedrijf, veel geld verdienen, in een prachtig appartement wonen, een RollsRoyce met chauffeur hebben en je zal ook de grote liefde van je leven leren
kennen.”
Marie is door het dolle heen door dit goede nieuws en zegt : “Oh, Kerstman, U
bent zo lief! Hoe kan ik U ooit bedanken voor zoveel goedheid ?”
De Kerstman loopt nog wat roder aan en fluistert haar in het oor : “Ach, weet je,
de Kerstvrouw is al wat ouder en niet meer zo monter en speels, dus als je me
even zou kunnen verwennen zodat ik me weer heel wat jonger voel … je weet wel
wat ik bedoel, hè?”
“Maar natuurlijk, lieve Kerstman, geen probleem!”
Ze begint aan haar verwenbeurt en eenmaal de klus geklaard vraagt de Kerstman
haar : “Hoe heet jij eigenblijk, meisje ?”
“Marie”.
“En hoe oud ben je ?”
“32”.
“Leg dan eens uit, Marie, hoe komt het dat je op je 32ste nog gelooft in de
Kerstman … ?”
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VERJAARDAGEN
Beste Jarige,
Ze zeggen wel eens : leeftijd is maar een
getal. Maar met jouw jeugdige looks, wist
je dat natuurlijk al!
Vandaag is jouw dag, de dag waarop jij alles
mag. We zingen van “ “Lang zal je leven!
Iemand gaat jou een mooi cadeau geven …”
(hopelijk)

Onze jarigen voor de komende maanden :
april
04
10
11
11
15
18
24
26
28

Johanna Van der Kuylen
Benny Torfs
Amber Op de Beeck
Lotte Op de Beeck
Ronny Van de Velde
Els Cumps
Tinne Savelkoels
Cynthia Yskout
Jesse Witters

mei
01
04
25
27
27
27
31

Senne Bosmans
Anita Nauwelaerts
Nele De Bakker
Jules De Preter
Rita Renap
Jules Salaerts
Peter Papen

juni
05

Wendy Maes

08
11
12
15
17
18
19
26
28
28
30

Tim Winckelmans
Katrien Beyens
Ann Van den Meutter
Hilde Keymolen
Ingrid Verelst
Martine Van Calster
Inge Hofmans
Eric Van den Putte
Danny Ringoot
Matthias Wauters
Lut Van Den Bergh

NOG VELE GELUKKIGE EN GEZONDE JAREN GEWENST !!!

?
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ONZE SPONSORS

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel

?
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