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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
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 :
1 en 15 december 2021, 12 en 26 januari 2022, 9 en 23 februari 2022, 9 en
23 maart 2022, 20 april 2022, 4 en 18 mei 2022, 1, 15 en 29 juni 2022.
Juli en augustus zijn vakantiemaanden en worden niet voorzien. Kom gerust zo
veel als je kunt, je bent op al deze dagen van harte welkom om aan uw fysiek te
werken.

VERNIEUWING LIDGELD
Vanaf heden, en liefst voor het einde van het jaar, kunt U het
ongewijzigde bedrag van 25 euro overschrijven op onze
bankrekening BE48 9731 6275 5627 met vermelding van naam en
lidgeld waardoor U ook in 2022 Bergloper blijft (of wordt). Voor uw
kinderen betaalt U 12,50 euro. Dit mag ook cash aan één der
bestuursleden overhandigd worden.
IK LOOP IN DE NATUUR EN ALS IK DE WOLKEN NA TUUR DENK IK : WE KRIJGEN
EEN NAT UUR!
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
OVERLIJDEN
Met droefheid moeten wij U het overlijden melden van Jean Pierre Goovaerts, de
vader van ons bestuurslid Stella Goovaerts, schoonvader van Stijn Op de Beeck en
grootvader van Amber en Lotte, allen lid van onze vereniging. Hij was 70 jaar oud
en overleed op 10 november ll. in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Bij deze
betuigen wij onze innige deelneming bij dit zware verlies. Veel sterkte tijdens deze
moeilijke dagen.

NANCY en JOGHEN LOPEN DE MARATHON VAN AMSTERDAM
Nancy Bastiaens en Joghen Wagemans hebben er hun eerste
marathon opzitten. Voor dit huzarenstukje trokken ze half
oktober onze noordergrens over om mee te doen aan de 45ste
editie van de “TCS Amsterdam Marathon”.
Deze 42 km
wedstrijd is met ruim 31.000 deelnemers de grootste
marathon van Europa.
Het werd wel wat afzien want na 23 km, even over halfweg dus, kreeg ze een
ernstige kramp in haar hamstring. Wie Nancy goed kent weet dat opgeven niet in
haar woordenboek staat, het werd dus de pijn verbijten waarbij rond de dertigste
km menig traantje werd weggepinkt. Ze hield kranig vol en voltooide, samen met
Joghen uiteraard, haar “droom” in de zeer mooie tijd van 3 uur en 56 minuten,
ruim onder de 4 uur dus. Schitterend! Winnaar overall werd de Ethiopiër Tamirat
Tola in 2 uur 3 minuten en 38 seconden. De eerste vrouw die de eindstreep
overschreed was de Keniaanse Angela Tanui in 2’17’’57. Beiden liepen fantastisch
want ze braken allebei het parcoursrecord. De organisatie kon achteraf een
cheque van liefst 662.000 euro overhandigen aan het goede kankerdoel.

Ik had deze tekst reeds op maandag 18/10/2021 zelf verzonnen en in dit
clubblad gezet maar kreeg op woensdag 20 oktober nog deze persoonlijke
bijdrage van Nancy zelf doorgemaild die ik U hier graag meegeef :
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“Amsterdam … een prachtige stad! Maar nog mooier om er een marathon te
lopen.
Op
16
oktober
vertrokken we naar dit
Olympisch Stadion om
ons nummer op te
halen en de sfeer al op
te
snuiven
tussen
31.000 lopers die er
aanwezig waren voor
hetzelfde doel : een
volledige of halve marathon lopen.
Na de verkenning gepakt en gezakt richting het hotel, een pasta avond en op tijd
bedje in. De adrenaline werd de baas en ja, ikke, Nancy, deed geen oog dicht.
5.45 uur liep de wekker af. Het hotel opende het ontbijtbuffet uitzonderlijk vroeg
voor de aanwezige lopers, zodat zij al een ontbijt achter de kiezen konden steken.
Een leuke sfeer, lopers onder elkaar, verschillende nationaliteiten.
7.19 uur de metro op richting het Olympisch Stadion! De sfeer zat er daar al
direct in, de dj Booth knalde er op los. Bananen gingen er vlotjes door, de geur
van tijgerbalsem overheerste tussen de lopers, dixi’s waren overpopulair.
8.15 uur opende de poorten om naar het juiste startvlak te gaan, wij richting
oranje. Een gezellige bende, allemaal met hetzelfde doel : finishen tussen 3.30 en
4 uur.
9.00 uur knal! Daar ging het startschot … Om
9.07 uur konden we eindelijk over de
eigenlijke startlijn lopen. Samen!
42,2 km lang konden we oogsten wat we de
afgelopen 12 weken hadden gezaaid :
uithouding, conditie en tempo. De krampen
moesten we er bij nemen en kleine emo
momenten ook. Maar we zijn geen enkele
keer gestopt en aan opgeven werd zelfs niet
gedacht. Er hing een geluksbrenger aan mijn
schoen en die heeft zijn nut bewezen.
“Finishing is the only f*** option.”
3 uur 56 minuten is onze tijd geworden voor
onze eerste marathon.
Nancy en Joghen”
De volgende editie, nummer 46, wordt georganiseerd op 16 oktober 2022. Voelt
iemand zich geroepen om mee te doen ?
Extra : enkele tips voor een goede nachtrust :
Geef je lichaam en geest de kans om zich te ontspannen. Prik een vast tijdstip om
te gaan slapen en om op te staan en houd je aan die regelmaat. Maak het donker
en let op de temperatuur (max. 18°). Vermijd cafeïne na het avondmaal.
Regelmatig bewegen overdag zorgt voor een betere nachtrust. Het is natuurlijk
niet altijd even gemakkelijk om in een “vreemd” bed goed te slapen.
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Op 6 november werd Joghen Waegemans 50 jaar,
proficiat kerel bij het bereiken van deze nieuwe
mijlpaal!!! Eén dag later, zondag 7 november, stond er
in Bonheiden een veldcross op het programma.
Bonheiden AC organiseerde haar 28ste Dames- en 27ste
Herenveldloop op en rond de sportvelden van Domein
Berentrode. Deze wedstrijd leek Joghen, die al veel
langer de bedoeling had te gaan crossen, ideaal om zijn
eerste stappen in dit veldloopwereldje te zetten. En het
beviel hem enorm, getuige deze door hem eigenhandig
geschreven tekst :
“50 jaar + 1 dag …
7 november stond aangekruist in mijn agenda,
mijn eerste veldcross te Bonheiden!
Ik werd al enige tijd warm gemaakt en
aangemoedigd om in mijn nieuw levensjaar
hieraan deel te nemen mits ik dan de
benjamin was van het team, nlk. de masters
50+.
Met mijn spikes vertrok ik richting Bonheiden,
niet wetende wat me te wachten stond.
Samen met 17 masters 50+ van AVZK en onze
eigen Jos Wyns erbij, gingen we van start om
14u15. Vol goede moed liep ik mijn parcours
van 4.350 m.
Een vlotte start gevolgd door 3 pittige ronden,
een vlot parcours met veel wind, LEUKE
supporters en een toffe sfeer!
Aangekomen op de 23ste plaats smaakt dit
naar meer. Hop naar de volgende, in
Mechelen!
Sportieve groeten,
Joghen”
Uiteraard zocht ik verdere informatie van deze veldloop en ik ontdekte dat
Joghen een werkelijk geweldige prestatie neerzette want hij was de eerst
finishende AVZK-er die ook lid is van onze Berglopersclub. Zelf spreekt hij van
plaats 23, de uitslag op de website van Bonheiden AC kent hem plaats 24 toe, net
gevolgd door Guido Vervloet en met enige plaatsen verderop Bart Van den Schoor
en Chris Hoefkens. Jef Goovaerts en Gilbert Straetmans hadden het geluk dat er
nog 1 “atleet” van de 63 deelnemers 5 minuten na hen beiden de eindmeet
overschreed.
Bij de vrouwen die 3.850 m “veld” voor de voeten geschoven kregen, leverde Ann
Dermaux een sterke prestatie met een vijfde plaats als gevolg.
Alle uitslagen op de website van de organiserende club.
Hoge glazen vangen veel … bier!
Als je alles op een rijtje hebt, hoed je dan voor het domino-effect.
Doe liever weinig goed dan veel fout.
Wie steeds de waarheid vertelt hoeft nooit iets te onthouden.

?
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BERGLOPERS ANDERS IN BEELD

Heeft U iedereen van deze “Masked Berglopers” kunnen herkennen ? Ziehier de
namen :
Katelijn Meulders en Ann Van den Meutter, Luc De Cock, Willy Anthonis,
Michel Van Dyck, Nelly Smits, Jules Salaerts en last but not least : schol
Staf Nevelsteen! Niet té zat, hè want 2 glazen tegelijk!

?
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TRAININGSLOPEN EN WEDSTRIJDEN
Op vrijdag 27 augustus organiseerde de
Vrije Basisschool Ourodenberg de BSJ
jogging in Aarschot. Er waren meer
inschrijvingen maar uiteindelijk haalden
245 lopers een vermelding van hun naam
op de resultaatlijsten, met name 141 op de
5 km en 104 op de 10 km. Met in volgorde
van aankomst Joghen, Fons, Nancy, Jos,
Stijn en Els op de 5 km en Luc op de 10 km
waren in totaal 7 Berglopers actief in deze
mooie Vlaams-Brabants stadje. Mogelijk
was er nog een enkele clubgenoot onder de
deelnemers maar dan liep hij toch niet onder onze “heilige” naam “Heistse
Berglopers”.

Onze voorzitter, trouw KWB medewerker afdeling Hallaar (net als Fons en Els
trouwens) had al onze leden uitgenodigd om op zondag 19 september te komen
meedoen aan de “KWB Berthoutwandeling”, dit in het
kader van “Den Toer van Heist”. Er waren dan ook een
aantal
Berglopers die present tekenden aan de
Parochiezaal achter de kerk van Hallaar, tijdstip (vanaf
8.30 tot 15 uur) en afstand (5-10-12-16 km) vrij te
bepalen. Wij opteerden voor de afstand van 10 km (zelf
was ik van thuis te voet tot daar gegaan en ook terug)
waardoor mijn teller achteraf toch wel op
ruim 15 km stond. Langs een prachtig
met oranje pijlen aangeduid parcours
voerde
onze
tocht
langsheen
de
Averegten en het Park van Kasteel La
Garenne. De welgekomen tussenstop was
voorzien op de binnenplaats van de Vrije
Basisschool in Itegem waar de innerlijke
mens kon versterkt worden met soep,
broodjes en het nodige al dan niet
alcoholische vocht. Tegen het middaguur
bereikten wij het punt van vertrek, een
zeer fijne en aangename voormiddag was ons te beurt gevallen. De verdere vrije
zondagnamiddag kon naar ieders eigen believen ingevuld worden.

?
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Op zaterdag 2 oktober organiseerden “De Geshaalopers” de 5e editie van hun
“Den Halve van Geshaa”, een wedstrijd die zowel individueel als in ploegen van 3
personen gelopen kon worden : ofwel alleen 21,1 km ofwel 7,033 km door 3
verschillende personen in aflossingstijl. Het startpunt bevond zich aan de
voetbalterreinen van SV Grasheide, de vierde provincialer die snakt naar de
glorieperiode van weleer toen ze een sterk team hadden 2 reeksen hoger. Een
landelijk parcours voerde het deelnemersveld over half verharde wegen en velden bospaden.
Kijkend naar de individuele resultaten noteren we de nieuwe prachtige
overwinning van Murielle De Winter in een prima tijd van 1 uur 42 min 17
seconden. Formidabel Murielle! Verder zeer mooie ereplaatsen voor Senne
Verschoren (vijfde), Matthias Wauters (zesde) op plaats 6
en Steven Vermierdt even verderop het klassement, allen
met schitterende tijden.
Onze kring schreef ook 2 sterk presterende teams in :
Berglopers 1 bestond uit onze vrouwenafdeling (Els, Arlette
en Stella) terwijl Berglopers 2 bemand werd door Jos, Luc en
Stijn.

Vele Berglopers namen 1 dag later, op zondag 3 oktober, deel aan de Neteloop
van AC Hulshout, ik telde er 24 op de uitslagen van de 4 afstanden waaruit
gekozen kon worden. 6 Berglopers bij de 3,5 km, 10 bij de 7 km, 6 bij de 10,5 km
en 2 moedigen liepen de 14 km. In totaal namen 181 mensen deel aan deze
wedstrijden. Ondanks een zwaar parcours ten gevolge van de hevige regenval
van de avond en de voormiddag er voor, noteerden wij flinke prestaties van
enkele clubgenoten. Goed bezig, Berglopers!!!
Voor onze actieve leden waren er in het weekend van 9 en 10 oktober deze drie
mogelijkheden.

?
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Op zaterdag 9/10 sloot de Dubh-Linn jogging in Langdorp het Aarschots criterium
af en een dag later, op zondag 10/10 (beide dagen onder een mooi
herfstzonnetje) was er de keuze tussen de 26ste Monumentenloop in Vorselaar en
de Duvelwandeling van de Knoet. Bij deze laatste tocht, uiteraard gesponsord
door Brouwerij Moortgat, werden de deelnemers ofwel naar de kerk van Lubbeek
ofwel naar het Kasteel Ter Horst met de bus gevoerd voor een wandeling of loop
doorheen het prachtige Hageland van respectievelijk 22 of 11 km. Waar zette U
uw beste beentjes in ?
Een week later, we zijn dan zaterdag 16
oktober 2021, vertrok vanuit Heist een
“busje” Berglopers naar “De Hulsterloop” in
Nieuw Namen. Ik had er nog nooit van
gehoord maar onze voorzitter bezorgde me
volgende tekst :
Het Belgische dorp Kieldrecht vloeit aan de
grens
over
in
het
Zeeuws-Vlaamse
grensdorpje
Nieuw
Namen
waar
de
Hulsterloostraat de centrale as vormt. Nieuw
Namen wordt als Hulsterloo reeds genoemd
in een schenkingsakte uit 1136. De later
gegeven naam herinnert aan het dorp Namen dat eertijds door de zee overspoeld
werd en in de golven verdween. De toenmalige bevolking trok weg naar een
hoger gelegen gebied : het Hulsterloo dat blijvende bekendheid verwierf door het
dierenepos “Van den Vos Reinaarde” dat zich aldaar zou afgespeeld hebben.
Hulsterloo was vroeger een echt vissers- en smokkelaarsdorp. Het grensdorpje
Nieuw Namen was ook vermaard want menige Belg zocht er om fiscale redenen
zijn toevlucht.
Ons “busje” bestond uit 8 leden : Anita, Els, Arlette, Stijn, Benny, Fons, Luc en
Jos, doel van hun uitstapje was deelname aan de Hulsterloop, een onderdeel van
het SSP runnerscriterium in Zeeuws-Vlaanderen. Zes schreven in voor de 7,4 km,
Luc voor de 12,5 km en Anita zorgde voor de autosleutels. Het parcours werd
vooraf even bestudeerd zodat onze lopers niet voor een verassing zouden komen
te staan in de laatste km van de polders.
Klokslag 15 uur klonk het startschot en de meute zette zich in een heerlijk
loopweertje in beweging doorheen de Nederlandse polders. Heuvels zijn er niet
maar wel de nooddijken die deze polders moeten beschermen tegen eventuele
overstromingen van de Westerschelde. Dus : toch enkele malen bergop en bergaf
maar we bleven gelukkig gespaard van de strakke zuidwestenwind die menige
loper in Zeeland al vervloekt heeft. Er werd prima gepresteerd.
Na aankomst bij het inleveren van je startnummer, kreeg je een tombolabiljet.
Nog even uitlopen en dan naar de warme douches.
In de cafétaria hadden wij, dank zij Anita, een grote tafel waar we allen konden
aanschuiven. Terwijl iedereen genoot van zijn verdiende drank werd er met een
grote schotel hapjes rondgegaan van de lokale sponsor, deze schotel passeerde
meermaal onze tafel. En Els en Anita hadden nog cake en taart voorzien. En ook
de tombola leverde ons nog zowel een fles witte als rode wijn op.
Onze prestaties op de 7,5 km :
Fons Van Loo 4e maar 1ste M+55 in 30’03”
Jos Wyns 10de maar 1ste M+65 in 33’25”
Benny Torfs 15de in 34’52”
Stijn Op de Beeck 20ste in 38’06”
Els Cumps 21ste in 39’25”
Arlette Hendrickx 27ste maar 1ste V+65 in 41’55”
Luc Kusseneers liep zoals gezegd de 12,5 km, hij werd 24ste in 1:01’28”.
Sterke resultaten, Berglopers !!! Fons staat op de uitslag als Van Loon.
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Exact een week later stond de
tweede loopwedstrijd van dit
SSP criterium op de kalender,
deze
keer
een
trip
naar
Vogelwaarde,
opnieuw
een
dorp waar ik natuurlijk nog
nooit van gehoord had. Dit
plaatsje in Zeeuws Vlaanderen
maakt deel uit van de gemeente
Hulst, het telt zowat 750 huizen
en een 1.900 inwoners. De
wedstrijd ter plaatse draagt de
mooie
naam
“Bosse
Pielenloop”, een openbare trimloop over 3 afstanden door de prachtige polders
rond het dorp, keuze uit 4,6 km / 9,4 km / 13,3 km.
Zes Berglopers maakten de verplaatsing, 4 deden de 9,4 km en Luc koos opnieuw
voor de langste afstand terwijl Anita opnieuw alles achter de schermen in goede
banen leidde.
Na een korte verkenning werden onze atleten om 15 uur van start geschoten en
konden zij de dorpskern verlaten. Na 700 m passeert men een goed beloopbaar
bosje en via een kort spurtje trekt men de
dijk op om zich vervolgens over bochtige
dijken door het typische polderlandschap een
weg te banen. De waterbevoorradingen staan
goed bemand en bij dit opnieuw zonnige
weer wordt er goed gebruik van gemaakt.
Daarna lopen wij langs de mooie Vogelkreek
naar de aankomst. Na aankomst even
uitlopen en daarna heerlijk douchen.
Drank met taart wachten op ons en Els wint
weeral een fles wijn bij de tombola.
En wat leert de uitslag van de 9,4 km ons :
Fons Van Loo 10e in 39’45”
Jos Wyns 16de in 43’23”
Els Cumps 53ste in 51’52”
Arlette Hendrickx 57ste in 53’25”
Luc Kusseneers werd 23ste op de 13,3 km in 1:05’35”.
Goed bezig, Berglopers !!!
8 dagen later hadden onze organisatoren een mooie trainingsloop gepland in
Herselt Varenwinkel en er kwamen veel Berglopers op af. Ziehier een relaas van
de hand van Fons Van Loo :
“Op een zonovergoten laatste dag van oktober zakten er maar liefst 19 leden af
naar Varenwinkel om, al lopend of wandelend, te genieten van de prachtige
natuur in dit gehucht van Herselt. Na de massale regen op zaterdag lag het
parcours er op sommige plaatsen lekker vettig bij. Chantal en Wendy konden ons
alvast waarschuwen aangezien zij hun wandeltocht reeds voltooid hadden voor
wij van start gingen. De grootste verassing : er kwamen liefst 11 jonge dames op
af. Of toch 10 want blijkbaar was er 1 “ouw peet” bij die het de jongeren knap
lastig maakte. Het eerste deel langs de Kapittelberg was 8,3 km. Iedereen liep dit
stuk en nadien kon men kiezen of je de 5,6 km in Varenwinkel er nog bij deed. In
het 5-delig dames pelotonnetje hadden Anita, Els en Arlette genoeg aan 10 km,
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Maar Ann en Miet liepen de 14 km uit. Knap! Murielle was outstanding en had al
een fles cava uit toen de achtervolgende groep ging spurten. Ons Nancy ging op
maandag nog wedstrijd lopen en had genoeg an 1 ronde. Dus waren er 6
achtervolgers : Ann en Guido, Patrick en Johan, Jos en ik. Achter ons liep er nog
een triootje met Stella en Luc, en Stijn die zijn cartouche te vlug verschoten had
en zieltogend na 8,3 km afhaakte. Na een portie chocomelk en een stuk
broodpudding kwam iedereen terug op krachten. Achter een gezellige babbel
reed iedereen om 12u30 voldaan naar huis.
Fons”

Ik tel 17 Berglopers op de foto, wie ontbreken ? ik weet het niet !!!
Er zijn 3 soorten mensen in de wereld, wellicht ook onder onze Berglopers :
diegenen die er voor zorgen dat er iets gebeurt, diegenen die kijken naar hoe
dingen gebeuren en diegenen die zich afvragen wat er gebeurd is.
NIEUWE CORONAREGELS
Via onze website kunt U het best de gang van zaken opvolgen. “Heist Loopt
Warm” dat op 16 december zou doorgaan, wordt niet georganiseerd.
Als alternatief kunnen we misschien wel vermelden de Kroeg- en zoektochten die
onze gemeente aankondigde in hun laatste infoblad. Je verkent één of meerdere
deelgemeenten van Heist met een korte (of langere) wandeling waarbij je
onderweg een aantal ludieke vragen en opdrachten oplost. Tussendoor kan je
even halt houden in enkele plaatselijke kroegen. Er zijn momenteel 4 brochures
die elk 5 euro kosten maar waarin telkens 3 kortingbonnen van 1 euro zitten. Dit
gebeuren startte op 21 november en loopt tot 31 maart 2022. En er zijn nog
prijzen mee te winnen ook. Verdere info bij Toerisme Heist-op-den-Berg.
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JENEVERTRAINING EN LEDENVERGADERING
Op dinsdag 26 oktober 2021 konden wij “EINDELIJK” nog eens iets op onze
activiteitenkalender zetten : onze normaal jaarlijkse “Jenevertraining”.
Deelnemers uit het “lange” verleden hieraan weten wat
dit inhoudt : enkele toertjes lopen op het pad rond de
Sporthal en de velden van KSK Heist (of
verder weg voor onze toppers) en per
ronde even halt houden om de innnerlijke
mens te versterken met een keuze uit een
zestal
jeneversoorten
of
warme
chocomelk. Altijd leuk toch! En na een
verfrissende
douche
aanschuiven
bij
onze
jaarlijkse
ledenvergadering waar eenieder zijn zegje mag doen vergezeld van 2
aangeboden dranken en deze keer heerlijke koffiekoeken die, naar de redactie
vernomen heeft, mede door Louis Liekens gebakken werden. Ze smaakten
heerlijk!

Ziehier een samenvatting van hetgeen op deze bijeenkomst wereldkundig werd
gemaakt.
53 Berglopers hadden zich vooraf ingeschreven, enkel Alex Van Den Bergh was
uit voorzorg, niet aanwezig zodat 52 leden rond de klok van 19 uur de training
meededen en regelmatig stopten voor een jenevertussenstop. Velen dronken ook
hete thee of warme chocolademelk en speciaal voor enkele van onze toppers bij
de vrouwen (neen, beter : het zijn allemaal toppers!) was er cava voorzien.
Na een fraaie douche om al het gelopen zweet van ons lichaam te verwijderen,
begon om 20.30 uur onze eerste ledenvergadering in 2 jaar. Maar vermits alles
lange tijd heeft stil gelegen, kon onze voorzitter uiteraard ook niet veel nieuws
melden. Ik kon noteren dat :
-

?

er konden 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld worden, met name Nancy
Bastiaens en Stijn Op de Beeck, Senne Verschooren heeft ondertussen onze
bestuursrangen verlaten
er werd nog even aan het droevige plotse overlijden van onze Bergloper
Eric De Vries herinnerd (zijn vrouw Ingrid Verelst is ook lid en was
aanwezig)
als corona weer geen spelbreker gaat worden, hebben wij onze volgende
Averegtenjogging gepland op vrijdag 20 mei 2022. Wellicht met een licht
vernieuwd parcours, afhankelijk van wegenwerken en andere externe
factoren.
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de oefenlopen op zondag zullen blijvend georganiseerd worden, Stijn zal
tijdig de nodige berichtgeving hieromtrent op de website of mail
verzenden.
- in Lier staan enkele Natuurlopen gepland, website AC Lyra voor de data.
- op 16 december 2021 is “Heist Loopt Warm” op de kalender gezet, laat ons
echt hopen dat dit zeker kan en mag doorgaan. Alle details werden reeds
geruime tijd geleden via mail of op de website bekend gemaakt.
- op oudjaar, dus 31 december 2021 met start om 23.45 uur, staat er een
Silvesterloop gepland in Kasterlee. Wel zelf licht meebrengen want het is
volledig in de donkerte van de Kastelse bossen.
- momenteel zijn er 150 leden, als die allemaal vanaf december hun lidgeld
betalen zal onze club 153 leden tellen want er zijn reeds 3 nieuwe lopers
toegetreden.
- al onze leden gaan een plastic drinkbus van de gemeente krijgen, het is nu
nog even wachten op de bedrukking van ons eigen logo op de bus die met
water in de Sporthal kan gevuld worden.
- aan Toon, onze beroemde stadsgids van Antwerpen, zullen enkele data
doorgegeven worden waaruit hij kan kiezen om een nieuw bezoek aan de
“City of Antwerp” (tegenwoordig moet alles in het Engels) te plannen.
Nieuws volgt ten gepaste tijde.
- een looptocht van Heist naar Scherpenheuvel
(met enkele
tussentijdse vertrekplaatsen
waardoor de afstand voor velen mogelijker zal
zijn), zit ook in de aankomende pijpleiding.
Rond 21.30 uur en na het verorberen van de
heerlijke koffiekoeken, werd deze bijeenkomst
afgesloten.
-

Ziehier enkele kiekjes
ledenvergadering.

?

die

konden

genomen
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EEN SPORTIEVE BEDEVAART VOOR HET GOEDE DOEL
In ons vorige clubblad kon ik U
geen exacte cijfers meegeven
van
dit
prachtige
initiatief
“Heist
wandelt
naar
Scherpenheuvel”, die getallen
zijn me nu wel doorgegeven.
Graag
citeer ik Het Laatste
Nieuws die in hun editie van 28
augustus ll. de volgende tekst
lieten verschijnen :
“De sportieve bedevaart Heist
Wandelt naar Scherpenheuvel
leverde zo’n 6.000 euro op voor
het
goede
doel.
Het
benefietevenement werd georganiseerd als alternatief voor de geannuleerde
editie van Heist Loopt & Zingt. Op zondag 15 augustus kwamen, zagen en
overwonnen we een ‘scherpen’heuvel. Dankzij maar liefst 354 inschrijvingen en
22 partners kunnen we ongeveer 6.000 euro schenken aan onze sociale doelen,
klinkt het bij de organisatie Actie Zorgenmens, een fondsenwerving van Rotary
Heist-op-den-Berg. Het belangrijkste sociaal project dat we met de opbrengst
kunnen ondersteunen is het dagcentrum Nethedal voor personen met een
beperking en de bouw van het nachtcentrum.”
Einde tekst.

Dank aan de organisatoren voor dit reeds
jaren lang prachtige project. We kijken vol
belangstelling
uit
naar
een
volgende
organisatie waar wij, als Berglopers, zeker
weer onze medewerking aan zullen verlenen.

?
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PARALYMPISCHE SPELEN 2020/2021 TOKIO
Door de gekende corona perikelen werden pas tussen 24
augustus
en
5
september
2021
de
“Paralympische
Zomerspelen 2020” in Tokio gehouden, dit in navolging van de
Spelen voor de valide atleten.
Ons land debuteerde op de inaugurale spelen van 1960 en
deed iedere keer mee. In 1976 waren wij ook present bij de
eerste editie van de Winterspelen voor niet-valide atleten
maar daarbij waren er 3 keer geen Belgische deelnemers.
De medaillespiegel van ons land historisch gezien levert ons 2
verschillende aantallen, ik houd me aan de Wikipedia versie
die me toont : 88
gouden,
93
zilveren en 90 bronzen medailles.
1984 was het absolute topjaar voor
ons land : 57 medailles waarvan 21
gouden.
De
oogst
op
de
winterspelen is bijzonder mager
want er werd slechts 2 keer brons
gewonnen : in 1994 in het Noorse
Lillehammer door deze blinde skiër
Willy Mercier en in 2018 door deze Eléonor Sana, ook een skiester met een
visuele handicap, dit geschiedde in Pyeongchang (Zuid-Korea).
Met de gedachte dat 10 medailles wel haalbaar zouden zijn in Tokio, vertrok deze
delegatie Paralympiërs met 31 atleten naar Japan waar ze aan 9 verschillende
sporttakken gingen deelnemen. Onze landgenoten, bestaande uit 23 mannen en 8
vrouwen, presteerden uitzonderlijk sterk en konden met liefst 15 medailles
huiswaarts keren : 4 x goud, 3 x zilver en 8 x brons. Een fantastisch resultaat!

?
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Ons medailleoverzicht, ik vermeld graag al deze atleten want ze zijn misschien
minder bekend maar ze hebben toch allemaal wereldprestaties neergezet :
een gouden medaille voor :
- liefst 2 keer Michèle George, onze vaandeldraagster tijdens de
openingsceremonie, bij de individuele dressuur en de dressuur vrije kuur
- Laurens Devos, tafeltennis enkelspel
- Peter Genyn, bij de 100 m rolstoelatleten, dit ondanks gesaboteerde wielen
en frame.
een zilveren medaille voor :
- Ewoud Vromant, wegwielrennen tijdrit
- Peter Genyn, naast zijn gouden op de 100 m ook zilver op de 200 m
- Tim Celen, wielrennen wegrit
een bronze medaille voor :
- Griet Hoet/Anneleen Monsieur, 1 km tijdrijden
- Manon Claeys, 2 x : paardensport dressuur vrije kuur
- Florian Van Acker, tafelspel enkelspel mannen
- Roger Habsch, 2 x : zowel op 100 m als op de 200 m
- Maxime Hordies, wielrennen tijdrit
- Tim Celen, naast zijn zilveren ook een bronzen medaille op de tijdrit.
Hieronder enkele foto’s van onze superhelden :

Volgende afspraak voor onze mindervalide atleten : PARIJS, van 28/8 t/m
8/9/2024.

?
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GEZONDHEIDSTIPS
Het Nederlandse tijdschrift “GezondNu” geeft de lezers ervan
waardevolle, onderbouwde inzichten en slimme weetjes over
een gezonde leefstijl, een fit brein en goede voeding. Recent
verschenen er enkele gezondheidstips die niks kosten maar
bijzonder waardevol zijn. Een overzicht hiervan :
1. slaap je fit : slapen is zeer kostbaar. In diepe slaap herstelt je
immuunsysteem zich en verlaten giftige stoffen het lichaam waardoor je
weerstand zich kan herstellen, je geheugen scherpt aan en je verbetert
concentratie en je humeur.
2. seks tegen de hoofdpijn : seks werkt pijnstillend door de endorfine die
vrijkomt. Je maakt ook oxytocine aan dat een rustgevend gevoel oplevert.
En bovendien verbrand je gemiddeld 300 calorieën per vrijpartij.
3. schrijf piekergedachtes van je af : piekeren is ongezond, geraak je ze niet
kwijt schrijf ze dan op alsof je ze letterlijk uit je hoofd sleurt en op papier
zet.
4. mediteer voor een helder hoofd : bij een meditatie leer je stressvolle
gedachten en inspanningen los te laten. Tegelijkertijd verhoogt ook je
productiviteit en concentratievermogen.
5. vind je geluk in de natuur : filosoof Kant schreef het al in zijn boeken dat
de natuur helpt om gedachten op een rijtje te zetten en stress plaats te
laten maken voor positieve gevoelens.
6. train je lijf met schoonmaken : beschouw schoonmaken als een sport, doe
het intens en heel wat calorieën worden verbrand.
7. was je handen : was ze regelmatig en echt grondig, ook tussen de vingers,
en voorkom daardoor infecties.
8. neem een koude douche : een warme douche geeft je natuurlijk een
heerlijk gevoel maar een koude douche stimuleert je bloedsomloop. Tip :
begin met de waterstraal onder aan je voeten en ga geleidelijk hogerop.
Dat wist je nog niet, hè ?
9. deel je gelukkig : maak andere mensen blij met de kleinste dingen die je
kunt missen : een gelezen boek, de bloempot die je niet meer nodig hebt,
de extra krop sla uit je tuin die je niet op krijgt, enz. Delen geeft je een
goed gevoel en de kans bestaat dat je iets terug krijgt.

Doen, clubgenoten !!!
?
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FACEBOOK

?
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TOERISME : TIENEN
De Vlaams-Brabantse stad Tienen ligt in het noorden van het Haspengouws
Plateau, op een hoogte van 40 meter. Sommige gebieden dan
toch want bij de
zondvloed
van
17 juli ll. liep het
kunstgrasveld
van voetbalclub KVK Tienen (dit
seizoen een tegenstander van KSK
Heist in Eerste Nationale) volledig
onder water met zo wat 300.000
euro schade tot gevolg. Het herstel
gaat enige tijd duren en daarom
werd
er
beslist
om
de
thuiswedstrijden tot minstens half
oktober op het veld van STVV
(Staaien, Sint-Truiden) te spelen.
Met een oppervlakte van 72,77 km² en 35.000 inwoners is Tienen, behorend tot
het arrondissement Leuven, de grootste gemeente van de provincie VlaamsBrabant. Deelgemeenten zijn : Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover,
Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriete-Houtem en Vissenaken.
Geschiedkundige opsporing leert ons dat de stad een belangrijke plaats op de
west-oostelijke handelsroute had waardoor een bloeiend handels en
ambachtswezen kon ontwikkelen en diverse stadsrechten werden verworven.
Vanaf de 12de eeuw kende het een belangrijke lakennijverheid met haar
hoogtepunt in de 14de eeuw waarbij de bevaarbare Grote Gete (niet de Nete maar
de Gete) een zeer belangrijke rol speelde. In de zomer van 1635 werd de stad
ingenomen, geplunderd en afgebrand door eren gecombineerd Frans-Hollands
leger.
Aan het begin van de 19de eeuw werden de stadswallen en poorten afgebroken en
er kwam op de meeste plaatsen een brede ringlaan voor in de plaats. Op 21
september 1837 bereikte de eerste spoorlijn Brussel-Leuven-Tienen, de stad.
Daarna kwamen er meer treinverbindingen en
werd Tienen een belangrijk knooppunt : het werd
nu veel gemakkelijker om de suikerbieten van
heel de streek naar de suikerfabriek in Tienen te
transporteren. De Tiense Suikerraffinaderij,
sedert 1836 één van de grootste werkgevers van
de stad, kreeg zelfs een eigen rechtstreekse
spooraansluiting. De veredeling van bietsoorten
met deze die een veel hoger suikergehalte
hadden, maakte het winnen van suiker uit de
bieten rendabel. De eerste bieten hadden slechts maximaal 8 % suikerinhoud,
door de veredeling was dit al vlug 15 % en tegenwoordig is dat gemiddeld 17 %.
Ik kon hier gerust 3 bladzijden opvullen met alleen deze Tiense Suikerraffinaderij
maar ik verwijs graag door naar hun website waar U o.a. kunt ontdekken dat er
jaarlijks 3,5 miljoen bieten, afkomstig van zowat 5.000 landbouwers door 660
medewerkers tot al de gekende suikerproducten verwerkt worden.
Toch zeer goed oppassen, Bergloper, voor overmatig suikergebruik!

?
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De stad Tienen kent tal van wijken met allemaal namen waar ik nog nooit van
gehoord had : Grimde, Aandoren, Avendoren, Grijpen, Mulk, Moespik, Potterie,
Bruinissem, Oostermeer, Oud-België, Rooie, Sabooike en Utsenaken. Zou Ben
Crabbé, dé kenner bij uitstek van Tienen, die allemaal kunnen opnoemen ? Ik zal
het hem binnenkort vragen als Heist tegen Tienen voetbalt want hij is de
trouwste supporter van KVK Tienen.
Enkele historische gebouwen die zeer zeker een bezoekje waard zijn : het
Stadhuis op de Grote Markt (foto 3), de Onze-Lieve-Vrouw-Ten Poelkerk (foto 1),
de Sint-Germanuskerk, de ruïne van de Paterskerk in het Begijnhof, het museum
Het Toreke, de huizen van Ranst (foto 2) en het Bogaardenklooster.

Qua evenementen geen gebrek in Tienen, een greep uit het aanbod :
- Het Dertienmaal, een bedevaart tussen Hakendover en Grimde
- elke 5 jaar rond 10 oktober de Kweikersparade die de historiek en
eigenheden van Tienen uitbeeldt
- de Paardenprocessie in Hakendover
- de Hagelanddag met toeristische activiteiten in de 20 gemeenten van het
Hageland, telkens de eerste zondag van juni
- beiaardconcerten iedere woensdagfavond in juli en augustus
- Suikerrock tijdens het laatste weekend van juli
- folklorestoet, de eerste zondag van september
- Internationale Postzegel- en Muntenbeurs.
Tot slot nog vermelding van de waarschijnlijk bekendste Tienenaren :
foto 1 : Tony Corsari, de legendarische presentator en zanger die in feite André
Parengh heette. Hij was geboren in Tienen maar overleed in 2011 in Gent.
foto 2 : Johny Voners, ook niet zijn echte naam want die was Hoebregts, geboren
in Tienen maar overleden in Waregem.
foto 3 : Ben Crabbé, de Blokken presentator en drummer van de Kreuners.

Tienen, volgens mijn routeplanner 63,3 km van Heist, zeker eens bezoeken!

?
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NADENKERTJES
Wie iets wil doen vindt een middel, wie niets wil doen een excuus.
Ook halverwege de berg kun je een mooi uitzicht hebben.
Je moet voor jezelf de lat zo hoog mogelijk leggen, dan kun je er makkelijker
onderdoor.
Je spiegel liegt niet … maar je moet er in durven kijken.
Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt.
Wie niet gelooft in de komende oogst, zal geen zaadjes planten en niks hebben.
De mens, met al zijn vernuft, kan de schoonheid van de natuur niet overtreffen.
Als je stevig in je schoenen staat kan niets je uit je evenwicht brengen.
Wij leren onze kinderen wat wij geleerd hebben, zij leren ons wat wij verleerd
zijn.
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit kwijt.
Zoekt en ge zult vinden, vindt ge het niet dan is het zoek.
Leraren helpen je problemen oplossen die je zonder hen niet had.
Harder praten geeft meer geluid maar niet meer gelijk.
Een dwaas doet wat hij niet laten kan, een wijze laat wat hij niet doen kan.
Praat niet over jezelf in gezelschap, dat wordt wel gedaan als je weg bent.
Welke schatten die ik najaag kan ik na de dood mee nemen ?
Een ongeluk zit in een klein hoekje, het geluk zit in de rest.
Een diploma geeft aan wat je geleerd hebt maar niet wat je kunt.
Straf je zelf niet door boos te blijven.
Je beseft pas hoe fijn het is om te ademen als je neus verstopt zit.
Wie zijn eigen gat kan door niemand ingehaald worden.
Niemand houdt van files maar toch staat iedereen er voor in de rij.
Besteed even veel zorg aan kleine klusjes als aan grote taken.
Voeg steeds de daad bij het woord, anders zijn je woorden ijdel.
Vandaag zal ik toepassen wat ik gisteren geleerd heb.

?
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PLEZANTE BLADZIJDES
Omschrijving van een belastingbetaler : iemand die voor de staat werkt zonder
daarvoor een examen te hebben afgelegd.
Dat is pas crisis : vannacht was een inbreker bij ons aan het inbreken : hij zocht
geld. Ik heb toen mee helpen zoeken …
Er zijn 2 redenen waarom een man op café gaat : ofwel heeft hij geen vrouw,
ofwel heeft hij er wèl één.
Mensen die niets weten en weten dat ze niets weten, weten meer dan mensen die
niets weten en niet weten dat ze niets weten.
Wordt bokser : meer kans op slagen !
Als iemand de kat uit de boom kijkt, heeft de brandweer minder werk.
Mensen die geen vlieg kwaad doen zijn gewoon niet snel genoeg.
Eén van de 2 drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn zevende
verjaardag.

Wanneer je ex zegt : “Je gaat nooit iemand vinden als ik”, zeg dan : “Dat is juist
de bedoeling …”
Zolang een vrouw lichtjes in haar ogen heeft, zal geen man de rimpels ernaast
zien.
Wil je een man die voor je smelt ? Maak een sneeuwman …
Werken is leuk! Laat genoeg over voor je collega’s …

?
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Ik ben verzekerd van mijn baan, niemand wil hem hebben.
Dankzij de afstandsbediening kan de TV-kijker zowel zijn horizon als zijn zitvlak
verbreden …
Oneliner van BDW over recente overheidsbepalingen waar van zijn partij enkel
Jan Jambon deel uit maakt en de rest in de oppositie vertoeft : “Dit is geen kaas
met gaten meer maar een gat met een beetje kaas”.

Een bezoeker van ’t Pleintje zag een vos

?
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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 :
januari
05
Josee Seyen
09
Patrick Verbinnen
12
Annie Verbessem
13
Patricia Bellemans
15
Kim Verlinden
18
Mario Rits
24
Maurice Laurens
25
Willy Aerts
26
Marc De Belder en Suzy Op de Beeck
27
Elisabeth Schorrewegen
29
Ellen Gielis en Diane Mergaerts
februari
01
Guido Vervloet
03
Luc De Cock
05
Johan Dupont, Kim Maes en Guy Pauwels
12
Geert Schepers
15
Louis Liekens
19
Marjolijn Laenen
20
Nicole Van Der Auwermeulen
26
Hans De Preter
maart
02
Ivonne Bellekens
03
An Wouters
04
Staf Nevelsteen
05
Ilse Verhaegen
10
Ines Van Houtven
12
Fons Van Loo
21
Toon Livens
24
Rudolphe Smedts
25
Yves Van den Meutter
27
Katelijn Liekens
31
Senne Verschoren

NOG VELE GELUKKIGE EN GEZONDE JAREN GEWENST !!!

?
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ONZE SPONSORS

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel

?
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