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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 de woensdagen die vanaf
september vastgelegd werden :
8 en 22 september 2021
6 en 20 oktober 2021
17 november 2021
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.
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
JOS WYNS OPNIEUW BK BERGLOPEN 2021 ? OF TWEEDE ?
Na een jaar onderbreking door covid-19 perikelen, werd op
zaterdag 19 juni 2021 in Malmédy, een lieflijk
faciliteitenstadje voor Duitstaligen in de Oostkantons met
zo wat 12.000 inwoners, opnieuw
het Belgisch
Kampioenschap Berglopen georganiseerd. Op deze foto de
HH. Petrus, Paulus en Quirinuskathedraal van Malmédy. In
de nabijheid bevinden zich Stavelot en het circuit van SpaFrancochamps.
De deelnemers krijgen er een bijzonder loodzwaar parcours te verwerken op de
zuidflank van een steile berg, (Les collines d’Outrelepont) een onverbiddelijke
kuitenbijter. Niet minder dan 350 hoogtemeters dienen over een afstand van 5,5
km overwonnen te worden, deze keer onder een stralende zon en 28° op de
thermometer. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er veel opgaven te noteren
vallen en dat menig loper verzorging door de talrijk aanwezige hulpdiensten nodig
heeft.
Onze voorzitter is daar een regelmatige winnaar en ja,
ook deze keer werd hij, weliswaar op een “speciale”
manier, BK … of net niet, het is tot op heden niet
duidelijk. Laat het mij uitleggen : in de uitslagen staat hij
in zijn leeftijdscategorie op de eerste plaats, in
werkelijkheid was er één loper die voor hem arriveerde
maar die bleek niet aan de juiste deelname voorwaarden
te voldoen, hij liep blijkbaar zonder het dragen van een
verplicht
VAL-nummer.
Vergelijk
het
met
onze
Averegtenjogging : iemand komt als eerste over de
streep maar blijkt geen nummer te dragen. Liep hij
“zwart” mee en had hij geen inschrijvingsgeld betaald of
was hij onderweg zijn nummer verloren? Zoiets dus. Jos
finishte na 44’51 minuten en werd als eerste
aangekondigd maar was zo eerlijk aan de
organisatoren te melden dat er iemand
voor hem was, op de uitslag staat hij tot op
heden als winnaar vermeld
maar toch
kreeg hij maar de zilveren medaille en
staat hij op de foto van het podium op
plaats 2. Zeer rare situatie maar voor ons
is hij de echte Belgische Kampioen van
2021. Vermelden we nog dat de gekende
Karen Peeters in haar categorie ook het
goud pakte en er verdere ereplaatsen
waren voor enkele lopers van naburige
atletiekverenigingen.
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LEDENBESTAND
Aangroei met 2 (ik heb niet kunnen achterhalen welke 2) en nog 2 andere
blijkbaar in de pijplijn : actueel zijn er 150 Berglopers.
OVERLIJDEN
Langs deze weg betuigen wij ons medeleven aan onze Berglopers echtparen Alex
Van Den Bergh–Rita Renap en Lut Van Den Bergh–Eddy Rymenants bij het
overlijden van hun moeder/schoonmoeder Jeanneke Van Nuffelen begin augustus
in het AZ Herentals op 89-jarige leeftijd. Veel sterkte tijdens deze droeve dagen!
TRAININGSLOPEN
Regelmatig verschaft onze voorzitter, per mail, de nodige informatie over
wandelingen (of in ons geval lopen) die we elders in de omgeving van Heist
kunnen gaan mee doen. Meestal is het telkens een mooi parcours in bosrijke
omgevingen. Ook op onze website kunt U al deze gegevens terugvinden. Hopelijk
blijft U actief mee doen. We blijven er in geloven!
ZIEKEN EN GEKWETSTENBOEG
Al onze “Belgian Bullets” zijn in de julimaand gekwetst : Toon Livens heeft een
slijmbeursontsteking in zijn schouder, Gert Vercammen ging even door zijn knie,
Johan Dupont heeft ondanks talloze inspuitingen blijvende knieproblemen, Lieven
Maeriën is al langer loopinvalide en ikzelf heb wederkerende kuitproblemen maar
hoop nu na 10 bezoeken bij de kinesiste opnieuw te kunnen mee doen.
LOUIS VERLINDEN ONZE “V E T E R A N
R U N N E R”
Recentelijk werd onze Bergloper Louis Verlinden, die onlangs 78 jaar oud werd, 2
keer geïnterviewd en gefilmd door een zekere Bob Schoepen Jr. (jawel : de zoon
van Bobbejaan) en dit over zijn hele loopcarrière. De beelden werden geschoten in
Louis zijn uitgestrekt domein (we zouden er zelfs een jogging kunnen organiseren,
zo groot is het) in Noorderwijk. In een
geanimeerd gesprek vertelt Louis dat hij
7 keer de Ronde van Noorderwijk
gewonnen heeft en hij herinnert zich
nog levendig alsof het gisteren was in
welke jaren dat was : 1987, 1991 en van
1994 tot en met 1998, daarna werd de
concurrentie
door
veel
jongere
elementen iets heviger. Tot zijn 75 liep
hij de wedstrijden uit ons criterium vlotjes mee, tijdens de laatste 3 jaren is hij op
bijna elke georganiseerde wandeling terug te vinden. In zijn topjaren trainde hij
een 60 à 80 km per week, iets wat hij prima wist te combineren met het zware
werk van bouwvakker. Gevraagd naar zijn beste loopherinnering memoriseert
Louis zich de kus die hij van Loes Van den Heuvel (alias Carmen Waterslaeghers
uit FC De Kampioenen) kreeg na zijn overwinning in de wedstrijd “Dwars door
Kasterlee”. Verder won hij bijna jaarlijks de loop in zijn categorie bij de
Kardinaalsjogging in Vorselaar. Maar zijn volledige erelijst van overwinningen en
podiumplaatsen is zo omvangrijk dat je dat best aan hem zelf vraagt. Wij hopen
dat je nog vele jaren in goede gezondheid lid mag blijven van onze Berglopers
familie, Louis!!!
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DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN
En wat las ik bij het doorbladeren en invullen van
het kruiswoordraadsel in het reclameblad “Bizzy”
van juli ? We hebben een Bergloopster die een
elektrische
snoeischaar
Stihl
HSE
42
won
aangeboden door Tuincenter Michiels, met name
Lieve Van den Eynde. Ik zag deze naam staan en
dacht : die ken ik! Ik zocht of haar adres klopte, en
inderdaad Sparrestraat 34 in Heist, het was zij.
Ikzelf doe zo nu en dan ook als eens mee aan
diverse wedstrijden, maar iets winnen zit er voor
mij tot nu toe nog niet in. Raar vond ik de oplossing
van de puzzel van juni 2021 waarmee ze won
(“importeur”) want als je bij de nieuw vermelde opgave (waar je een e-Bike
SWYFF AERO 16 twv 1.099 euro mee kan winnen) juist puzzelt, is het antwoord
opnieuw “importeur”. Althans mijn zoektocht leidde tot dit antwoord. Wij wensen
Lieve maar ook zeker haar partner Peter Moens (ook Bergloper) bijzonder veel
plezier bij het onderhoud van hun tuin want ik ga er van uit dat hij het toch wel zal
zijn die met deze prachtige gewonnen prijs aan de slag zal gaan.

HET VOORDEEL VAN TRAININGSLOPEN IN DE PURE NATUUR
Doordat er zowat anderhalf jaar lang geen enkele wedstrijd kon georganiseerd
worden, creëerden wij zelf onze trainingslopen. En we opteerden er telkens voor
om zo weinig mogelijk op verharde wegen te lopen, in tegendeel volop puur de
natuur op te zoeken, in de wintermaanden met de nodige slijk- en wateroverlast.
We liepen niet al te snel (we worden een dagje ouder en zijn
sowieso al niet meer van de snelsten) zodat we ten volle konden
genieten van wat de naaste omgeving ons te bieden had. Zo konden
we af en toe ook de nodige
dieren rondom ons gade slaan.
Zo zagen we de beruchte
buizerd die de Herseltse bossen
onveilig maakt voor lopers
want hij durft wel eens tot de aanval
overgaan (hij haalde daarmee zelfs een
reportage op RTV), de talrijke paarden in de vlakten achter de kerk van Langdorp
(opzoekwerk leerde mij dat er in dit kleine landelijke dorpje zeker 3 befaamde
manages zijn met name “Stal ’T Oud Molenhuis”, “’t
Ruitershof” en “Stal Meire”) en deze blauwe reiger die we
in “Averbode Bos en Heide” een visje uit de vijver zagen
oppakken terwijl de kleine gansjes in zijn buurt zich
ijlings uit de voeten maakten. En ook de Jos kon een ibis
vastleggen in Bevel. Bovendien kunnen we iedere keer
onze oren wijd open zetten om te genieten van al die
mooie klanken waarmee sommige vogels hun blijdschap aan allen die het willen
horen, inclusief hun soortgenoten om ze te lokken, wereldwijd verkondigen.
Gewoon genieten!
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BERGLOPERS EENS ANDERS IN BEELD
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TRAININGSLOPEN
Op zondag 6 juni zette onze voorzitter Jos een nieuwe trainingsloop op onze
kalender : de Kesselse Heide. De start was voorzien om 10 uur aan het cafétaria
van de Sporthal De Putting in Kessel. Acht
lopers en Ellen Gielis als wandelaarster,
tekenden present. Gert, Toon en ikzelf waren
niet tijdig aanwezig en vertrokken dan maar van
op de parking van de Kesselse Heide. Sommige
van onze vaste trainingsdeelnemers hadden
andere verplichtingen maar met 12 aanwezige
Berglopers kunnen we best tevreden zijn.
Natuurpunt heeft daar een prachtig parcours
met knooppunten aangeduid over een afstand
van 12 km. Ik berichtte U reeds in onze vorige
clubbladen
over
het
werkelijk
sublieme
looptraject dat wij er zelf hebben ontwikkeld,
maar deze looppaden waren nog beter : nog
meer puur natuur en minder betonondergrond.
De Kesselse Heide is een stuk Kempens
landschap zoals het vroeger was. Je ziet er afwisselend struikheidevlakten en
naald- en loofbossen, zandvlakten en
vennen waardoor er een schitterend
kleurenpallet ontstaat dat elk seizoen
anders, nieuw en adembenemend is. Bij
deze toer passeert men een schapenstal
(toen Gert en Toon er passeerden was
er blijkbaar een klein probleem met de
honden die de schapen moeten leiden),
het Fort van Kessel, men steekt een
zandvlakte over en men loopt langs de
Kleine Nete. Het werd dan ook een groot
succes. Op de foto de mensen die tijdig
aan de Sporthal vertrokken, je moet er
nog wel Stijn Op de Beeck bijtellen want
die nam de foto.
Zondag 13 juni : heel wat
Berglopers
rijden
in
de
morgenuren naar deze kerk van
Langdorp om er één van de 3
keuzeafstanden te lopen of
wandelen
die
aangeboden
waren. Ondanks de 3 papiertjes
waarop de juiste knooppunten
voor zowel de 5,6 als de 12,1 en
de 15,7 km vermeld stonden,
bleek achteraf dat er toch een
en ander was misgegaan :
alleen de 4 wandelaars hadden
de juiste planning gevolgd, het
bleek 5,540 km exact te zijn
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geweest. Maar meerdere van de lopers, waaronder enkele van onze sterkste
elementen, waren nadien niet te spreken (een enkeling was zelfs kwaad) over de
aanduiding van de te volgen nummers : een 5-tal liep meer dan 18 km en een duo
wilde de middensafstand verteren maar miste blijkbaar ook ergens een
knooppunt door een andere loper te volgen waardoor hun morgentraining
inmiddels een middagloop was geworden met 14,5 km op hun Polar. En 1 van de
2 “helden” (hij liep reeds 4 marathons in zijn carrière maar dat is lang geleden) is
deze afstand al meer dan 10 jaar niet meer gewoon. Maar ere wie ere toekomt :
hij deed het toch maar! Chapeau! Het parcours van onze 4 wandelaars was in 1
woord : “subliem” : we verwachtten een start langs de Demer maar neen, tussen
2 huizen recht over de kerk ging het bijzonder steil naar boven waarna er km
lang op een redelijk hoog plateau door een schitterende natuur kon gestapt
worden, dit in het gezelschap van uitzonderlijk veel andere wandelcollega’s,
lopers en fietsers. Toen wij onze laatste
500 m aanvatten waren wij getuige van de
helse eindsprint van onze 5 beste
aanwezige Berglopers waarvan er 3 voor
het podium liepen en hierbij hun 2
medevluchters achter zich lieten. Ik
vernam van meerdere Berglopers dat het
parcours toch niet je dat was, er was te
veel
beton
en
te
weinig
zachte
achtergrond : zelfs meer dan 5 km
macadamwegen op de beide langere
afstanden. Overvloedige frisdrank, bier,
taart en koffiekoeken maakten achteraf
veel
goed.
Op
naar
de
volgende
bijeenkomst!
Onze voorzitter ging op zondag 20 juni in Malmédy opnieuw op zoek naar
Belgisch Goud bij het berglopen, Fons en Els waren op vakantie in Durbuy en
gingen ter plaatse voor Jos supporteren, den Benny en wellicht nog enkele
andere clubgenoten verkozen in Gelrode te gaan meedoen en Toon en Gert waren
ook al verhinderd, derhalve slechts 4 deelnemers bij deze trainingsloop : 3
Berglopers en, en dat is nieuw, 1 Bergfietser. Zij vertrokken rond 10 uur aan
Kruiskensberg
(foto)
voor
een
prachtig parcours van 10,9 km. Als
lopers noteerde ik Mario Rits, Luc
Kusseneers en Stijn Op de Beeck, de
fietser was ikzelf. Ik ken de te
volgen knooppunten van buiten
want ik liep ze reeds 5 keer.
Startend aan de grote parking in het
bos trokken we richting ’t Schipke
waarbij we een 500 tal meters
liepen langs de Grote Nete om vervolgens opnieuw bosstroken op te zoeken die
ons doorheen het prachtige vlakke landschap van Bevel stuurden. Maar ook
kwamen we even op het grondgebied van Berlaar richting Gestel, waarbij een
passage aan het Hof Van Rameyen niet mocht ontbreken. Vandaar naar de
achterkant van de voetbalterreinen van SK Bevel, over het erf van de plaatselijke
varkenshouder, verder langs de Bevelse Hondenclub terug het bos in richting
vertrekpunt. De gelopen tijd was prachtig : ruim 58 minuten. Op naar de volgende
loop!
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Op zondag 27 juni was er de mooie
trainingsloop in de omgeving van Averbode.
Verzamelen
werd
geblazen
aan
het
voetbalterrein van H.O. Testelt (H van Hoger
en O van Op, wat wel zou mogen want vroeger
speelde de club een seizoen in de Derde
Nationale klasse en tegenwoordig in Vierde
Provinciale!) voor een prachtig loopparcours
van 10,2 of 12,4 km. Ook de mogelijkheid tot
wandelen was voorzien waarbij men over een afstand van 5,5 km tot aan de abdij
kon slenteren. De Weefberg, Averbode Bos en Heide en de Merode Bossen
vormden het schitterende decor, niet voor niets staat dit parcours in de top 3 van
de mooiste loopgebieden van België, verkozen door de abonnees van Running.be.
Onze Berglopers, ruim 10 in aantal, maakten er dan ook een wondermooie
training van.
Een week later, we zijn dan zondag 4
juli,
waren
er 2
loop- en
1
wandelafstand voorzien kort bij huis,
namelijk in Hulshout, een echte
typische wandelgemeente want het
dorp
maakt
deel
uit
van
2
wandelnetwerken
die
gecreëerd
werden door “Toerisme Provincie
Antwerpen”. Enerzijds “De Kempense
Netevallei” (langs de Grote Nete) en
anderzijds is er ook het bijna 1500
hectare
groot
gebied
van
“De
Merode”. Men loopt er door prachtige groengebieden waar zowel de
cultuurliefhebber, de avonturier, de fijnproever als de stiltegenieter aan zijn/haar
trekken zal komen. Verzameld werd er achter de Sint-Mattheus parochiekerk. 15
Berglopers
maakten er een prachtige zondagvoormiddag van. Zelfs onze
“veteran runner” Louis Verlinden was net op tijd aanwezig en wandelde de 4,9
km gezwind mee. Achteraf was al het nodige voorradig om de geleverde
inspanningen te compenseren : koekjes, wafels, zuurtjes, choco, cola, fris- en
andere sportdranken en ook … niet te vergeten … het nodige bier!
Negen Berglopers en vier Bergwandelaars
gingen in op deze prachtige oorkonde van
Fons Van Loo (grafisch ontworpen door
de Stijn) om in Tongerlo op retraite te
gaan. We hadden op wat meer volk
gerekend maar enkelen bleken de dag
voordien de 10 km van Wiekevorst te
hebben gelopen.
Ons
vertreken
uiteraard
ook
aankomstpunt lag deze keer op de
parking
van
de
Norbertijnenabdij.
Mogelijke afstanden waren 13,5 en 10,3
km voor onze topatleten en 6,1 km voor
onze iets oudere “sterren” waarbij het
prachtige nabije domein “De Beeltjens”
als uitgelezen decor gebezigd werd.
Tijdens onze wandeling passeerden wij
tal van voetbalclubs, met name KFC
Tongerlo, SV Victoria, SV Gooreinde, HSV,
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het privé-terrein van het voormalige Vermeer-Thijs bedrijf en natuurlijk ook de
diverse terreinen van het Sporta-complex.
Bij mooi weer koos eenieder zijn juiste afstand zodat we verrassend genoeg alle
11 in een tijdbestek van een luttele vijf minuten onze eindbestemming bereikten.
De aangekondigde (op een zachte manier gevraagde!) dranken en eetwaren
waren effectief aanwezig en werden smaakvol verorberd. Op naar de volgende
trainingsloop!
Wateroverlast elders zorgde er voor dat wij ook deze volgende zondag (we zijn
inmiddels 18 juli) hetzelfde parcours gingen doen. We hadden in de loop van de
week gecheckt dat de overvloedige “malse regen” zoals Frank Deboosere het
altijd zo mooi verkondigt, in Tongerlo niet al te veel natte onbeloopbare sporen
had nagelaten. Deze keer waren er 13 lopers en 4 wandelaars van de partij. Twee
van deze wandelaars waren reeds een uur eerder vertrokken omdat ze de
volledige 13,5 km wensten te doen, Louis Verlinden en Ellen Gielis wandelden de
6,1 km redelijk traag, zo traag zelfs dat ze ten volle van de natuur konden
genieten. En wat kruiste hen op hun pad ? Een adder!!!
Opzoekwerk leerde mij dat er in ons land 3 slangensoorten voorkomen : de
gevlekte ringslang (komt het meeste voor), de adder (enige die giftig is) en de
gladde slang. Maar ook de Chinese prachtslang (andere naam is de Taiwanese
rattenslang) heeft zich na de ontsnapping van enkele exemplaren bij een
Hasseltse handelaar, weten aan te passen aan ons klimaat. Geen paniek : de
adder is de enige giftige maar mijdt de mens als de pest. Dat onze wandelaars ze
in Tongerlo konden ontmoeten, moet als puur toeval bestempeld worden.

gladde slang

adder

gevlekte ringslang

Al één van deze dieren in de natuur tegen gekomen ? Misschien even
beangstigend want je verwacht dat natuurlijk niet in onze contreien. Enkele
kenmerken van deze dieren :
- de gladde slang : wordt 60 à 80 cm lang, heeft een lichtbruine tot grijze
kleur en draagt op de rug 2 rijen met vlekjes. Totaal ongevaarlijk.
- de adder : is wel giftig, wordt 50 à 70 cm lang en komt voor in geheel
Europa en delen van Azië. Vlucht normaal gezien weg van de mens.
- de gevlekte ringslang : wordt nog zeer zeldzaam gespot in België, een
schuwe totaal ongevaarlijke en niet giftige slang.
Deze nieuwe slang, de Chinese prachtslang of Taiwanese rattenslang, is een niet
giftige wurgslang die, zoals de naam doet vermoeden, enkel ratten en muizen
“wurgt”. Enkele dieren wisten te ontsnappen bij hun eigenaar, dat gebeurt nog al
wel eens maar dan worden de dieren terug
gevangen of sterven ze uiteindelijk van ontbering in
ons voor hun veel te koude klimaat. Maar tussen
2006 en 2015 werden er 18 gevangen in een
spoorwegberm
dicht
tegen
het
station
van
Kuringen. Ook in Wellen, Heusden Zolder en
Munsterbilzen
werden
er
reeds
gevangen.
Natuurbeschermers denken dan ook dat deze slang zich inmiddels in ons land
“gesetteld” heeft. Maar wees gerust : al deze slangen zijn banger van ons dan wij
van hen moeten zijn !!!

?

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

10

de jogger 2021/3
Bij de volgende 4 trainingslopen kon ik door opnieuw kuitkwetsuur, niet
aanwezig zijn, er bereikten mij geen verslagen zodat ik er niets van over verder
kan vertellen.
Op maandag 2 augustus konden
de
mensen
van
AVZK,
ter
gelegenheid van de kermis in
Booischot aan het station, hun
“corona proof” stratenloop toch
laten doorgaan. Jawel, inclusief
uitslagen. Murielle is nog altijd op
niveau want ze won er voor de
zoveelste keer de korte wedstrijd
over een afstand van 4.530
meter. Ik kon op de 3 uitslagen in
totaal 273 lopers terugvinden,
onder hen waren er 14 die als
club “Berglopers” hadden ingevuld. Sterke prestatie van de Senne op de langste
afstand (10.510 meter), op de tussenafstand van 7.520 meter waren er geen
clubgenoten actief. Ook de vele toeschouwers langsheen het parcours zorgden er
voor dat de organisatoren best tevreden kunnen terugblikken op deze wedstrijd,
één van de weinige wellicht die dit jaar op de kalender zal komen.
Ondanks toenemende besmettingsaantallen worden er her
en der nu toch nog enkele loopwedstrijden georganiseerd,
telkens vooraf in te schrijven maar wel met opmaak van
gewone uitslagen. Zo gingen op 6 augustus ll. in totaal 210
lopers mee doen aan de Limbergjogging in Herselt, te weten
151 op de 5 en 59 op de 10 km. Onder hen op de uitslagen
slechts 7 keer de naam “”Berglopers” van iemand van onze
kring, dus echt veel is dat niet. Maar ja, is het wel volledig
veilig en te vertrouwen? Via internet (Jogging kalender)
kunt U wellicht nog een aantal wedstrijden ontdekken die,
laat ons hopen, “corona proof” zullen georganiseerd worden
tijdens de laatste maanden van dit kalenderjaar. Hopelijk
vanaf 2022 volledig op de vertrouwde ouderwetse basis,
daar snakken we allen naar!
Over de trainingsloop van zondag 15 augustus kreeg ik een mooie bijdrage
vanwege Murielle De Winter. Ziehier integraal haar tekst :
“7 Berglopers waren present om de omgeving in de zanderige heuvels om en
rond Herentals te verkennen.
Fons en Els of Els en Fons hadden weer hun uiterste best gedaan om voor ons een
prachtig parcours uit te stippelen. Keuze tussen 9 en 14 km. De loopmaatjes van
Els hadden haar in de steek gelaten en ze stond er dus alleen voor om de 9 km af
te haspelen. De overige 6, waaronder ikzelf, begonnen met veel goede moed aan
de 14 km. Stipt 10 uur gingen we aan de slag met ons geplastificeerd kaartje met
wandelknooppunten in de hand. Zoals er meestal in de natuur, en dan vooral in
de bossen, her en der boomwortels de kop opsteken was het vooral opletten
geblazen om niet te struikelen. Na ongeveer 10 km heb ikzelf het zand van
dichterbij kunnen bekijken. Ik dacht : laat ik even de grond kussen, misschien zal
Onze-Lieve-Vrouw (15 augustus = Moederdag) mijn beden dan willen aanhoren.
Om het verbloemd te verwoorden. Met andere woorden : gestruikeld over een
wortel en plat op mijn buik en aangezicht geland met de voor de hand liggende
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schaafwonden en blauwe plekken all
over tot gevolg. Maar ik verder.
Bij aankomst terug op de parking
netjes de wonden zuiver gemaakt.
Bleek ook dat onze te lopen route
door iedere loper op een verschillend
aantal km eindigde en niet iedereen
de
Kapellekesweg
heeft
gezien
(haha). Waar ligt de fout : bij hen die
de paaltjes met wandelknooppunten
plaatsen of diegenen die ze moeten
volgen … dat laat ik in het midden.
Maar eind goed al goed.
Ons loopje werd nog afgesloten met
een hapje en een drankje. En
aangezien ik vrijdag de 13e jarig was,
mocht de traktatie van mezelf op cava
natuurlijk
niet
ontbreken.
De
inspanningen en de pijnlijke val
waren onmiddellijk vergeten.”
Prachtige tekst, Murielle! Hopelijk
geeft het sommige andere Berglopers
de aanzet om ook eens in de pen te kruipen. Bezorg me maar nieuw materiaal.
Op de foto ziet U trouwens onze 7 Berglopers die er blijkbaar allemaal een andere
looproute hebben opzitten. Waarschijnlijk liepen ze allemaal zo snel dat ze niet
voldoende oog hadden voor de toch wel correct aangeduide knooppunten. Wie
won uiteindelijk de “wedstrijd” ?
ATTENTIE !!!
In december volgt er nog een laatste clubblad voor dit jaar. Mogelijk,
waarschijnlijk zelfs, het laatste op deze manier. Indien iemand bereid gevonden
wordt om dit over te nemen, dan verneem ik dat graag. Anders zal er een
verkorte versie verschijnen maar om bij te blijven zal alles altijd op onze website
verschijnen of zal onze voorzitter de nodige mails doen.
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EEN SPORTIEVE BEDEVAART VOOR HET GOEDE DOEL

VERVANGEN
DOOR

Deelnemers hadden de keuze uit :
- 5 km met vertrek aan het station van Testelt
- 15 km vanuit het station Aarschot
- 30 km met vertrek van aan het station van Heist-op-den-Berg.
Grote drukke en gevaarlijke verbindingswegen worden vermeden, je wandelt
door de natuur, langs paden, bossen en kleine wandelwegen en onderweg wordt
de nodige bevoorrading voorzien.
Actie Zorgenmens koos deze keer als 2 goede doelen :
- het dagverblijf Nethedal dat een nachtverblijf voor 12 personen met een
beperking bouwt in het centrum van Heist.
- het project “Schoolondersteuning Heist”. Hierbij worden vroegtijdige
schoolverlaters zonder behaald diploma of kwalificering ondersteund bij
hun kwetsbare eerste stappen op de arbeidsmarkt.
Het correct aantal deelnemers heb ik niet kunnen vernemen, wel kreeg ik de
verzekering dat de organisatoren zeer tevreden waren met de belangstelling voor
dit nieuwe initiatief.
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REBUSSEN
Welk aangepast spreekwoord staat hier :

+
K=W

W=H

-W

N=H

P=N

O=I

B=W

En hier nog een andere spreuk :

1

1/2

O=E

P=D

-N

Nog een korte om te eindigen :

+
-K
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OLYMPISCHE SPELEN 2020/2021 TOKYO

De 29ste Olympische Spelen, normaal gezien vorig jaar gepland maar door de
gekende corona problemen uitgesteld, gingen door van 23 juli tot en met 8
augustus van dit jaar in het Japanse Tokyo. Ook in 1964 werden de O.S. daar
reeds georganiseerd en die leverden toen ons land 3 medailles op : goud was er
voor Gaston Roelants op de 3.000 m steeple chase, eveneens goud voor
wielrenner Patrick Sercu op de 1 km tijdrijden en brons voor renner Walter
Godefroot bij de wegwedstrijd.
Deze keer vertoonde onze medaillespiegel volgend beeld : 3 keer goud (Nafi
Thiam, Hockey Mannen en Nina Derwael, zilver voor Wout Van Aert en 3 keer
zilver met Matthias Casse, onze jumpingploeg en op de slotdag voor Bashri Abdi
op de marathon. Bijzonder spijtig waren naast de 7 medailles de 7 vierde
plaatsen die in sommige gevallen ook schitterend waren maar die natuurlijk geen
eeuwige roem gaan opleveren voor de atleten in kwestie. En ook de laatste
gemiste poging van onze Belgian Cats tegen Japan in de kwartfinales van het
vrouwenbasket was bijzonder pijnlijk want er werd verloren met 1 puntje. Een
medaille zat er zeker in. En wat gezegd van onze 4 basketters in hun spelletje “3
tegen 3” : als enige niet profs eindigden ze tweede in het klassement, als er geen
finale rondes geweest waren zouden ze zilver behaald hebben, nu werd het de
meest ondankbare plaats 4. De Belgische delegatie was best tevreden met de
medailleoogst. Deze staat wel sterk in contrast met onze Noorderburen die liefst
36 medailles wisten te veroveren : 10 gouden, 12 zilveren en 14 bronzen. Zij
eindigden daarmee op de zevende plaats in het landenklassement, hun vroige
recordaantal was 25 medailles. Winnaar werden de Verenigde Staten
(39+41+33=113),
voor
China
(38+32+18=88)
en
gastland
Japan
(27+14+17=58). België vinden we terug op plaats 29 wat toch ook fraai is. In
totaal deden er sporters uit 206 verschillende landen mee, in 33 verschillende
sporttakken verspreid over 50 disciplines waren er medailles te winnen in 339
wedstrijden. Hierbij zijn er 5 sporten die voor het eerst op het programma staan :
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honkbal/softbal, karate, skateboarding, klimmen en surfen. Extra kansen voor
enkele Belgen, denk ik dan. In totaal waren er ruim 11.000 sporters actief,
toeschouwers waren niet toegelaten. 93 verschillende landen wonnen minimaal
1 medaille, dat wil zeggen dat er ook 113 waren die wel mee deden maar
waarvan geen enkele atleet zich/haar bij de eerste 3 kon plaatsen. Meedoen is
nog altijd wel degelijk belangrijker dan winnen … of toch niet ?
Onze gouden medaillewinnaars naast mekaar :

Zilveren Wout van Aert

en onze bronzen winnaars

Enkele opmerkelijke vaststellingen en prestaties :
- er werd een extra gouden medaille uitgereikt want bij het hoogspringen
van de mannen besloten de boezemvrienden Barshim (Quatar) en Tamberi
(Italië) om geen bijkomende sprongen uit te voeren, het reglement liet toe
dat ze na exact evenveel sprongen, elk als winnaar konden uitgeroepen
worden. Er was bijgevolg geen zilveren medaillewinnaar hierbij.
- de Wit-Russische Tsimanoeskaja weigerde naar haar geboorteland terug te
keren omdat ze daar, na kritiek op haar trainer, wellicht in duistere en niet
veilige omstandigheden zou ontvangen worden. Ze kreeg een humanitair
visum van Polen.
- Emma McKeon, een Australische zwemster : de meeste (7) medailles
gewonnen, 4 x goud en 3 x zilver
- Caeleb Dressel, een Amerikaanse zwemmer : 5 medailles gewonnen maar
allemaal gouden want hij won alles waar hij aan deel nam.
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-

-

Sifan
Hassan,
een
Nederlands
loopwonder,
zorgde
voor
een
primeur in de atletiek want niemand
deed het haar ooit voor : zij liep de
1.500, de 5.000 en de 10.000 meter
met 1 doel : 3 x goud. Na een val bij
de reeksen van de 1.500 m sprong
ze direct recht en won ze alsnog die
wedstrijd. In de finale van deze
1.500 m moest ze wel tevreden zijn
met het brons maar de andere 2
afstanden
won
ze
met
glans.
Schitterend!
Isabel Werth, een Duitse amazone van 51 jaar, won haar 6 de gouden
medaille op 6 verschillende Spelen. Tussen 1992 en heden veroverde ze al
12 keer het podium.
Nino Salukvadze, een 52-jarige sportschutster uit Georgië, heeft het
absolute record van het aantal deelnames : ze deed al aan 9 verschillende
O.S. mee. In 1988 won ze als 19-jarige goud en zilver, in de 8
daaropvolgende Spelen kon ze nog 1 keer brons winnen.

Nog enkele weet-je-datjes voor wie misschien ooit eens aan een quiz gaat
meedoen waar één van de rondes “Olympische Spelen Tokio 2020” zou
kunnen zijn :
- de namen van onze “3x3 Lions”, onze basketbal amateurs
die het tegen uitsluitend profs moesten opnemen : Nick
Celis, Thierry Maeriën, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts.
- de namen van onze bronzen jumping ploeg : Pieter Devos,
Jerome Guery en Gregory Wathelet. Niels Bruynseels werd
in laatste instantie vervangen nadat zijn paard bij zijn
individueel optreden 2 x geweigerd had te springen.
- Tom Daley, de winnaar van het schoonspringen op de 10
meter hoogte, deed dit (zie foto) om de lange wachttijden
tussen zijn sprongen door, te overbruggen. Breien dus!
Simone Biles, absolute wereldtop all-round turnen,
koos voor haar mentale gezondheid en stopte met
deelnemen. Zij was het visuele naamkaartje van de
immense druk waaronder sommige atleten moeten
presteren. Ook Nafi Thiam vertoonde, zeker tijdens
haar eerste wedstrijddag, tekenen van stress. Zij gaf
dat achteraf ook toe. Maar de overwinning achteraf
maakt natuurlijk alles goed.
-

?

Volgende afspraak voor de 30ste Olympische Spelen
tenzij corona of andere pandemieën er anders over
beslissen : van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11
augustus 2024 in de Franse hoofdstad Parijs. En
wees er nu al van overtuigd : de Belgische
medailleoogst zal uit 2 cijfers bestaan!
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GEZONDHEIDSTIPS
Diëtiste Nathalie De Jonge besprak in “CM Visie” van december 2018 enkele
gezondheidsmythes.
Mythe 1 : brood en aardappelen maken ons dik.
Ze bevatten koolhydraten die kunnen omgezet worden in vet
maar ze zijn zeer gezond als je ze met mate eet. Want
koolhydraten zijn brandstof die ons de
nodige energie geven. Het zijn enkel de
koolhydraten die we niet verbruiken, bvb.
door te weinig te bewegen, die worden
omgezet in lichaamsvet. Mensen met een
zware fysieke job hebben meer sneetjes brood nodig dan
een “buromanneke”. Kies wel best voor volkoren
graansoorten dan voor wit brood want dan komt het hongergevoel minder snel
terug. Voor aardappelen geldt : een kwart van ons bord mag ingenomen worden
door patatten, gekookte zijn het gezondst, puree met een klontje boter of gratin
met room en fritten zijn wel degelijke dikmakers.
Mythe 2 : fruit is gezond.
De meeste mensen eten te weinig fruit, anderen te
weinig. Naast vitaminen en mineralen bevat fruit ook
natuurlijke suikers. Daarom : eet 2 à 3 stukken fruit en
variëer per dag, niet zo direct meer want dat betekent
vooral dat je meer suiker opneemt. Fruit is een ideaal
dessert.
Mythe 3 : champignons zijn vleesvervangers.
Niet waar : champignons bevatten te weinig eiwitten om te
kunnen dienen als vleesvervanger. Wel te eten zijn bvb. tofu
(op basis van soja) en seitan (gemaakt van granen) want deze
producten bevatten alle essentiële aminozuren, de bouwstenen
van eiwitten. Ook peulvruchten kunnen, in combinatie met
granen, aardappelen of melkproducten als vleesvervanger
aangewend worden.
Mythe 4 : zwarte chocolade is gezond.
Zou zo zijn omdat het antioxidanten bevat die goed zijn
voor hart en bloedvaten. Maar volgens onze diëtiste is het
volume aan antioxydanten veel te beperkt om echt effect te
hebben. Maar af en toe een stukje chocolade kan wel, best
zwart want die is duidelijk minder ongezond dan witte of
melkchocolade.
Elke diëtiste of voedingsgoeroe heeft zo zijn eigen benadering van wat wel en
niet gezond is en in welke mate we het kunnen tot ons nemen. Laten we besluiten
met te zeggen dat overdaad altijd schaadt en dat dat ook zeer zeker geldt voor
alcoholgebruik.
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FACEBOOK
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TOERISME : TONGEREN.
Trek er eens op uit naar de oudste stad van België : Tongeren, gelegen in het
zuiden van Limburg aan de Jeker in de regio Haspengouw. Verspreid over een
oppervlakte
van 87,56 km²
herbergt de fusiestad Tongeren
nog 16 andere deelgemeenten :
Koninksem,
Neerrepen
Riksingen, Henis, Berg, Mal,
Sluizen, Nerem, Vreren, DietsHeur, Rutten, Lauw, Widooie,
Piringen,
Overrepen
en
’s
Herenelderen. Van de meeste
plaatsen nog nooit gehoord. Zowat 32.000 mensen zijn bevolken het grondgebied
van deze mooie stad met een erg belangrijke historische achtergrond.
Vanaf 15 voor Christus ontwikkelde Tongeren zich als een Gallo-Romeinse
burgernederzetting. Voordat de Romeinen er in de eerste eeuw voor Christus
binnen vielen, werd het gebied rond de stad bewoond door de Eburonen. In de
tweede eeuw verkreeg men marktrechten en in de vierde eeuw werd de stad de
zetel van het eerste bisdom van de Lage Landen. Op 10 mei 1940, bij het begin
van de tweede wereldoorlog, werden het station en de omliggende wijken
gebombardeerd door Duitse vliegtuigen en werd er met scherp geschoten op een
volle pendeltrein naar Luik. Op 8 september 1944 bereikten de geallieerden de
stad en was Tongeren bevrijd. Vanaf de tweede helft van de 20 ste eeuw werd
begonnen met de uitbouw van Tongeren als handelscentrum waarbij “de eerste
stad van België” zijn Romeinse verleden als toeristische trekpleister uitspeelt.
Tongeren veranderde sedertdien volop in een stad van diensten, zorg- en
onderwijsinstellingen.
Tongeren telt enkele musea waarvan
het Gallo-Romeinse Museum veruit het
bekendste is. In 1850 verzamelde en
toonde het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap
van
Tongeren
archeologische voorwerpen. In 1937
werd de collectie overgebracht naar het
nieuwe Provinciaal Museum in Hasselt.
In 1954 keerden de stukken terug naar
Tongeren en opende het museum de
deuren op zijn huidige locatie :
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Door
het toenemend bezoekerssucces waren er tussen 1958 en 2006 liefst 4
uitbreidingen nodig om het aanbod te brengen tot wat het nu is : zo wat 170.000
stukken waarvan er in de permanente tentoonstelling meer dan 2.000 worden
getoond. In 2011 won het museum de “European Museum of the Year Award”.
Een ander interessant museum opende in 2016 de deuren in de voormalige
kapittelzaal van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek : het “Teseum” waar één van de
rijkste verzameling kerkschatten uit de Lage Landen getoond worden.
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De Moerenpoort, een middeleeuwse stadspoort uit 1379,
Wapenmuseum. Binnenin de poort bevinden zich 3 kamers
waar de bezoekers meer kunnen leren over het militaire
verleden van Tongeren. Vanaf het platform boven op de
toren heeft men een panoramisch zicht over de stad, het
begijnhof en het natuurgebied “De Kevie”.

herbergt

het

Andere bezienswaardigheden die U bij een bezoek aan
Tongeren best niet overslaat zijn o.a.
de “Onze-LieveVrouwebasiliek”. Met de bouw in gotische stijl werd in 1240
gestart, de uiteindelijke voltooiing werd in 1541 afgrond, 3
eeuwen later. Op 20 februari 1931 werd de kerk door Pius
XI verheven tot basiliek. In 1999 werd deze Onze-LieveVrouwebasiliek opgenomen op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO als onderdeel van “Belforten in België en
Frankrijk”.
Ook het Sint-Catharinabegijnhof gelegen langs de Jeker in de buurt van de
Moerenpoort is een bezoekje waard. In 1998 werd ook dit begijnhof opgenomen
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO als onderdeel van de Vlaamse
begijnhoven.
Het centrale plein van Tongeren wordt gevormd door de
Grote Markt met in het midden het standbeeld van deze
Ambiorix alsmede het Stadhuisplein. Het stadhuis zelf
werd in 1737 opgetrokken.
Het Munthuis is een herenhuis dat gebouwd werd in 1475
in een laat gotische renaissancestijl. Er werden geen
munten geslagen, dat gebeurde in een gebouw aan de
overzijde van dezelfde straat. De enige overgebleven
vakwerkhuizen zijn “Huis Dommershausen” uit de 15e
eeuw en het “Spaanse Huis” uit de 17e eeuw.
De gevangenis van Tongeren was in 1844 de eerste
celgevangenis in België. Tot 2005 fungeerde het gebouw
als penitentiaire inrichting. Na de sluiting van de
gevangenis deed het gebouw dienst als museum en andere culturele
evenementen. Vanaf 2009 is het een jeugdgevangenis.
Het CC “De Velinx” werd op 28 mei 1994 geopend en huisvest
naast de bibliotheek en de cultuurdienst van de stad ook een
schouwburg met 594 zitplaatsen.
Het Koningsfeest is het grootste evenement van Tongeren. Het
gaat slechts om de 7 jaren door, in 2016 was de 18de editie de
laatste. Ruim 3.000 deelnemers verzorgden het spektakel voor meer dan 350.000
bezoekers, verspreid over 4 dagen. Het eerstvolgende feest zal dus in 2023
gehouden worden. Andere feesten zijn de Ambiorixfeesten, de bierfeesten,
carnaval (want we zijn hier in Limburg hè!) en een straattheaterfestival.
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“De Motten” is het grootste stadspark van Tongeren. In 1958 werd begonnen met
de uitbouw van dit park, voorheen was dit een moerassig gebied nabij de oevers
van de Jeker. Er is een gebied enerzijds voor recreatie (CC DE Velinx, vis- en
roeivijvers, een dierenpark, een verkeerspark, een speeltuin en een
minigolfbaan) en anderzijds voor sportieve activiteiten (een atletiekbaan, een
Finse piste, een skatepark en tennis- en basketbalvelden.
Het grootste natuurgebied is het landschapspark van de Oostelijke Jeker. Dit
gebied wordt beheerd door Natuurpunt en heeft een oppervlakte van 200 ha.
verdeeld over 4 reservaten : De Kevie, de Beemden, het Hardel en de Meersen.
Het AZ Vesalius, een campus in Tongeren en een tweede in Bilzen, is een
middelgroot ziekenhuis en met ruim 800 personeelsleden en 130 artsen
één van de grootste werkgevers in Zuid-Limburg. Het
is ontstaan uit een fusie van 3 eerder
bestaande ziekenhuizen : het Sint-Jacobs- en
het Sint-Martinusziekenhuis
en de OnzeLieve-Vrouwekliniek.
SK Tongeren speelde enkele jaren in de eerste voetbalklasse, met name
in de seizoenen 1981/1982 en 1982/1983. Lei Clijsters (vader van
Kim en Elke, inmiddels reeds lang overleden) was de sterkhouder
van de club. Degradatie en fusies met enkele andere clubs volgden
en Lei bouwde zijn carrière verder uit bij KV Mechelen waarmee hij
Europa Cup II als aanvoerder won. In 1988 kreeg hij de Gouden
Schoen. Nog steeds bij elke thuismatch van KVM wappert zijn
immense vlag als blijvend eerbetoon in het stadion.
Op 21 april van dit jaar werd bepaald dat de club terug onder het
oude stamnummer 54 als KSL Tongeren verder gaat, de club Heur-Tongeren
leverde het meeste bruikbare materiaal voor deze fusieploeg. Hier links ziet U het
actuele nieuwe logo van de club.
Met Handbal Tongeren heeft de stad Tongeren een ploeg in de top van de
Belgische kompetitie en de dames van Datavoc Tongeren spelen in de Liga A van
het volleybal. Beide clubs hebben reeds een zekere erelijst vergaard met titels en
bekerwinsten. Ook de rugbyploeg RC Ambiorix staat stevig zijn mannetje.
Enkele Bekende inwoners van de stad zijn :

Patrick Dewael

Zohra

Stef Wynants

Voor de talloze fiets- en wandelroutes in de wijde omgeving van Tongeren
verwijs ik graag naar de desbetreffende websites. Veel plezier bij uw dagje - uit
in de mooie en aangename Ambiorix stad!
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NADENKERTJES
Veel mensen met een goed geweten danken dit aan een slecht geheugen.
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden maar het moet vootwaarts
geleefd worden.
Ik hou van groen : dan kun je tenminste doorrijden!
Voor de meeste politiekers in spelprogramma’s of quizzen : meedoen is meestal
belachelijker dan winnen.
Met de wind van gisteren kun je vandaag niet meer zeilen.
Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren : pas als men
iets ernstigs meemaakt, weet men op wie men kan vertrouwen.
Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen : iemand die meer
wil dan hij kan, maakt zich snel belachelijk.
Door steeds te verlangen naar iets beters mis je de kans om te genieten van wat
je hebt.
Het laatste hemd heeft geen zakken, waarom veel geld en goed verwerven ? Het
blijft allemaal achter bij het sterven.
De klant is koning en mag dus royaal betalen.
Als de zogenaamde zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom
maken ze de vliegtuigen dan niet van dat materiaal ?
Jouw eigen weg vindt je niet in een routeplanner.
Wat betekent voordeel voor mij als het een nadeel geeft voor een ander ?
Wie zijn pad heeft gevonden, kan zich met de stroom laten meevoeren.
Twijfel is het begin van de wijsheid.
Denk jij dat er mensen op de maan wonen ? Natuurlijk, er brandt ’s avonds toch
licht ?
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder.
Het leven is als zeilen : ook met tegenwind kun je vooruit gaan.
Streef niet enkel naar kennis maar vooral naar inzicht.
Gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt : sommige dingen hebben tijd
nodig.
Met logica kom je van A naar B, met verbeelding kom je overal.
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PLEZANTE BLADZIJDES
Een blondje, Peggy genaamd, zit diep in de miserie : haar zaak is failliet gegaan
en ze is in serieuze financiële moeilijkheden. Ze is zo wanhopig dat ze besluit om
God om hulp te vragen. Ze begint te bidden : “God help mij a.u.b.! Ik ben mijn
zaak kwijt en als ik niet dringend aan geld geraak, ben ik mijn huis ook kwijt!
Laat mij a.u.b. de lotto winnen.”
Het is lotto avond maar iemand anders wint de grote pot. Peggy begint weer te
bidden :”God, laat me a.u.b. de lotto winnen! Ik ben mijn zaak kwijt en mijn huis
en ik ga weldra mijn auto ook moeten verkopen!”
Lotto avond komt en gaat en Peggy heeft weer geen geluk. Ze valt op haar knieën
en bid : “Mijn God, waarom heb je mij verlaten ? Ik heb mijn zaak verloren, mijn
huis, mijn wagen en mijn kinderen zijn aan het verhongeren. Ik vraag je niet
vaak om hulp en ik heb je steeds goed gediend. A.U.B. laat mij deze ene keer de
lotto winnen zodat ik weer mijn leven kan organiseren.”
Plotseling is er een verblindende lichtflits als de hemel opentrekt en Peggy hoort
de stem van God zelf weergalmen : “Peggy, help me een heel klein beetje … koop
nu eindelijk eens een biljet …”
Een handelsvertegenwoordiger, doodmoe, komt in een kleine gemeente waar er
maar 1 hotelletje is. Tot overmaat van ramp : alle kamers zijn bezet! Hij smeekt
de baas : “Laat me ergens slapen, gelijk waar, maar ik moet absoluut kunnen
uitrusten.”
“Goed”, zegt de hotelier, “ik heb hier een tweepersoonskamer waar er maar 1
bed beslapen is. Als je met die man tot een akkoord kunt komen waardoor de
prijs voor elk gehalveerd kan worden, is het voor mij in orde. Ik wil je er wel van
verwittigen dat de man enorm snurkt, zelfs de gasten van de nabij liggende
kamers maken er ’s morgens hun beklag over.”
“Maakt mij niks uit, ik moet kunnen rusten.”
De 2 mannen komen tot een akkoord en nemen samen het avondmaal. ’s Morgens
komt de vertegenwoordiger als eerste fluitend en vriendelijk groetend de
eigenaar naar beneden om het ontbijt te nuttigen.
“Amai, zo goed gezind, heb je goed geslapen en heeft hij niet gesnurkt ?”
“Bijlange niet”, zegt de vertegenwoordiger, “op geen enkel moment.”
“Hoe is dat in godsnaam mogelijk ?”
“Heel eenvoudig, ik kwam een beetje later dan hem de kamer binnen, hij lag op
zijn bed, ik heb hem een kus gegeven op zijn achterwerk en gezegd : goedenacht
schoonheid. En die kerel heeft de hele nacht recht gezeten in zijn bed om me in
de gaten te houden …”
Een tekenleraar vraagt aan het einde van de les : “Bram, wat heb je eigenlijk
getekend ? Ik zie alleen een leeg blad …”
De jongen antwoordt : “Een koe met gras.”
“Ja maar”, zegt de leraar, “ik zie helemaal geen gras!”
“Klopt”, zegt Bram, “de koe heeft dat gras opgegeten.”
“Ja maar, ik zie ook geen koe ?”
Waarop Bram zegt : “Denk je dat een koe in de wei blijft staan waar helemaal
geen gras is …?”
Een dief rent de winkel uit met een pan. Een bewakingsagent houdt hem aan de
deur tegen en zegt :”Waarom ren jij weg zonder te betalen ?”
“Nou”, zegt de boef, het zijn toch steel-pannen …?”
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In het gemeentehuis van Heist komt een man aan het loket. Hij ziet een zeer
knappe ambtenares en zegt : “Goedendag, ik zou willen trouwen.”
Zegt die dame : “Dat kan, en welke datum had U in gedachte ?”
Antwoordt de man : “Doet er niet toe, ik ben al lang blij dat je wilt …”
Een blondje koopt een verrekijker. Op de doos staat : vergroot 20 x. Na een week
zegt ze tegen haar vriend : “Gek hè, ik kijk er net de 21ste en 22ste keer doorheen
en … hij doet het nog steeds …”
De Sus is er van overtuigd iets heel verstandigs te hebben gedaan : hij heeft een
brief gestuurd naar de belastingdienst. Hij schreef : “Ik wou mijn abonnement
opzeggen, ik vind het te duur en de brochures interesseren me niet ...”
Kunnen we dit allemaal niet eens proberen ?
Meester : “De meeste woorden die met on- beginnen zijn woorden die niet zo
positief zijn, bijvoorbeeld : ongehoorzaam, onaangenaam, enz. Kan iemand nog
zo’n woord noemen ?”
Jefke : “Onderwijzer, meester …”
Opa en oma zijn enkele dagen op bezoek bij hun oudste zoon. Toen opa enkele
pillen viagra in het medicijnkastje vond, vroeg hij zijn zoon hoe hij die pillen
moest gebruiken. De zoon zei : “Ik denk niet dat je ze moet nemen, pa. Ze zijn
erg sterk en zeer duur.”
“Hoeveel kosten ze dan ?”, wilde op a toch weten.
“10 euro per pil.”
“Dat maakt me niet uit, ik wil er nog steeds eentje proberen en voordat we
morgen vertrekken leg ik het geld onder het kussen.”
Later die morgen vond de zoon 110 euro onder het kussen. Hij belde opa op en
zei : “Ik heb je toch gezegd dat elke pil 10 euro kost en geen 110.”
“Weet ik wel”, zei opa, “die 100 euro extra is van oma …”
Een andere opa had ook een “viagra belevenis”.
Op een familiefeestje dropte een grapjas van een kleinzoon een viagra pil in opa’s
glas. Het duurde niet lang of de oude man moest naar het toilet. Toen hij terug
aan tafel kwam was zijn broek drijfnat.
“Wat is er gebeurd, opa ?” vroegen zijn kinderen bezorgd.
“Wel”, antwoordde hij, “ik weet het ook niet … Ik moest naar het toilet en dus
nam ik mijn plasser uit mijn broek en toen zag ik dat het de mijne niet was en dus
stopte ik hem terug …”
An en Jan zijn pas gehuwd en zij heeft voor hem worstjes gebakken. Hij merkt op
dat zijn vrouwtje de uiteinden van de worstjes gesneden heeft alvorens ze te
bakken. Op zijn vraag waarom ze dat doet antwoordt ze dat hij dat aan haar
mama moet vragen want die deed dat ook altijd. Bij de eerst volgende
gelegenheid vraagt hij dat haar dan ook maar haar antwoord is ook weer dat zij
dat van haar moeder geleerd heeft. En ook de oma leerde het op haar beurt van
haar moeder, de overgrootmoeder van An. Het zit Jan hoog : die verkwisting, dus
hij dringt er op aan om overgrootma in het rusthuis te bezoeken om eventueel
daar een antwoord op zijn vraag te krijgen. Die kijkt verschrikt en zegt : “Hoe is
het mogelijk ? Bakken jullie nog altijd in dat kleine panneke … ?”
Een hopeloze man plaatst een advertentie in de krant : “Help, ik zoek een vrouw.”
2 dagen later krijgt hij een postzak vol met brieven waarin staat : “Je krijgt de
mijne …’”
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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 :
oktober
02
Huguette Schepers
05
Julie Baetens
07
Luc Kusseneers
08
Nicky Janssens
09
Maarten Van Herck
12
Els Vonckx
14
Anja Staquet
15
Rita De Meutter
16
Holscher Anita
19
Stefanie Baetens
23
Luc Van Bael
november
03
Peter Moens
04
Amber en Lotte Op de Beeck
05
Steven Vermierdt
06
Joghen Waegemans
10
Nicole Van Orshaegen
14
Jean-Paul Meulders
16
Luc Saelen
17
Chris Hoefkens
18
Ann Nagels
19
Annouck Luytens
21
Mieke Cumps
26
Eddy Rymenants
27
Karel Van Opstal
29
Geert Baetens en Peter Bayens
30
Nelly Smits, Daniella Daneels en Stella Goovaerts
december
02
Lauranne Van Loo
04
Sien Bosmans
07
Erwin Hoefkens
08
Joseph Goovaerts
09
Gommaire De Laet
11
Jos Wyns
13
Lieven Maeriën
14
Miet Heremans en Christel Storms
16
Diane Verduyckt
26
Myriam De Cock
27
Ann Dermaux
29
Jos Janssens en Stijn Op de Beeck

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

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel
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