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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 

 

 

 

WAT MEER UITLEG OVER DE FOTO’S OP DE COVER 

 

Op het voorblad ziet U enkele beelden die als bewijs kunnen gelden van het feit 

dat Heist-op-den-Berg in feite toch wel een topper is op sportgebied. In onze 

streektaal horen we soms : “Welle hemme alles in Hest”. En dat is zeker niet 

gelogen. Verder in dit blad leest U hier meer over. 

De tweede foto op het voorblad is Neptunus, de Romeinse god van de zee. Dit 

beeld sierde het oude zwembad naast de sporthal dat, na 50 jaar dienst, volledig 

gesloopt werd om plaats te maken voor extra parking. Toch hield de gemeente er 

aan om dit prachtige beeld in mozaïekvorm, mee te verhuizen naar het nieuwe 

zwemcomplex “Sportoase De Lo” waar het een nieuwe plaats kreeg naast de oprit. 

Het werd een titanenwerk om elk stukje opnieuw in de authentieke vorm te 

herinrichten, maar het eindresultaat mag er zijn.  

“Sportoase De Lo” (de eerste foto op de cover) is voorzien van een sport- en 

wedstrijdbad met tribune, een peuter- en kleuterzone met spraypark en 

spelelementen, verschillende glijbanen, een fitness, groepslessen, een wellness 

met stoombad, sauna en een brasserie waar men, van horen zeggen, zeer goed 

iets kan nuttigen. Een zekere aanrader dus, misschien best in coronavrije 

toestand.  
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO 
 

LEDENBESTAND 

Ondanks een totaal gebrek aan activiteiten wisten wij ons ledenaantal op te 

drijven tot 148 personen. Dit dank zij 2 nieuwe jonge elementen uit Itegem, met 

name Senne en Sien Bosmans, 2 kinderen van ons lid Martine Van Calster, alsmede 

2 dochters van ons lid en sponsor Geert Baetens Vedette Sport, met name Julie en 

Stefanie Baetens.  Wees allen welkom en beleef veel loopplezier in onze club. 

Hopelijk kunnen we gedurende het tweede deel van het jaar toch nog het één en 

ander organiseren waarbij U allen uiteraard altijd welkom zijn. 

 

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 en kunnen we binnenkort terug aan wedstrijden deelnemen. We 

blijven er in geloven! 

 

ZIEKEN EN GEKWETSTENBOEG 

Toon Livens liep bij het sjouwen van bomen (ja : U leest het goed : BOMEN) een 

spierscheur op … in de arm. Gelukkig niet in zijn onderste ledematen zodat hij aan 

onze trainingslopen is kunnen blijven deel nemen. Erger ging het met uw schrijver 

want hij liep eveneens een spierscheur op, maar dan wel in zijn linkerkuit, een 2 

keer per jaar terugkerend fenomeen. Is de brave man dan toch versleten ? 

 

NANCY BASTIAENS IN TOPVORM 

Prachtige prestaties van ons Nancy tijdens de 

Euro Run in 

Herenthout. Voor 2 

keer 1 euro 

deelnameprijs wist ze 

een eerste en een 

derde plaats te 

behalen met mooie 

prijzen als gevolg. Zij 

is duidelijk tijdens de 

voorbije maanden 

sterk blijven trainen  

en blijkt nu reeds in 

topconditie.  

“Goe bezig, maske!” 
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BERGLOPERS IN BEELD 
 

Op Hemelvaartdag, donderdag 13 mei ll., werd ons eerste “loopje in bubbels” 

georganiseerd. Plaats van samenkomst was de kerk van Bergom dicht tegen Mie 

Maan. 16 Berglopers tekenden present en kozen voor hun loop (of wandeling) uit 

het drievoudige aanbod van  5, 7 of 12 km, alles van pijlen voorzien door de 

Sportdienst van de gemeente Herselt. Voor de meesten was het een eerste blij 

weerzien, voor anderen (die nog niet veel zelf getraind hadden) werd het een 

hele inspanning. Maar achteraf toch niets dan blijde gezichten.  

Hieronder de foto’s van onze aanwezigen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Op naar de volgende organisaties. Bent U er dan ook bij ? 
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Ook bij de Gilden wandeling in Diest, een organisatie van de Knoet, waren er een 

tiental Berglopers actief waarvan er blijkbaar 8 de volledige afstand van 23 km 

liepen tussen Diest, waar ze met de trein naar toe gebracht waren, en Aarschot. 

En op zondag 23 mei waren tal van Berglopers actief in Schriek waarmen keuze 

had uit de 10 km lange Uyleloop of de 14,5 km lange loop door Schriek en 

Grasheide. Verdere gegevens of fotomateriaal bereikten onze redactie (mij dus) 

niet. Op woensdag 26 mei gingen Gert en ikzelf deze loop in Schriek doen maar 

na 4,9 km moest ik gekwetst stoppen.  

 

Zelf had ik er zelf ook graag bij geweest op zondag 30 mei ll. in Bonheiden maar 

mijn kuitblessure maakte dit onmogelijk. Van mijn 

loopmakkers Gert en Toon vernam ik dat het een 

mooi parcours was. Er werd te 10.30 uur 

afgesproken aan deze St. Ludwina parochiekerk in 

Zellaer-Bonheiden. De wandelclub “De Kadodders” 

hadden pijlen geplaatst die ofwel 9 ofwel 13,5 km 

lang konden gevolgd worden. Een tiental 

Berglopers en/of wandelaars en/of mensen met 

een snelheid er tussenin, acteerden er blijkbaar 

redelijk afgescheiden van elkaar. Blijft men op een 

training niet best met enkelen bij elkaar ? Of 

gelden deze trainingslopen voor sommigen als ersatz voor de echte 

loopwedstrijden die nog altijd niet kunnen georganiseerd worden ? Ieder zijn zin  

maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat men naar Bonheiden rijdt om daar 

tien of meer km alleen te lopen ?  Enfin, als iedereen maar gelukkig is. Fons en 

Els hadden iets te vieren want ze gaan reeds 35 jaar als getrouwd koppel door 

het leven. Dikke proficiat hiervoor en op 

naar minstens nog 35 jaar huwelijksgeluk!  

De looptocht kende passages doorheen het 4 

hectare grote Krankhoevebos waar er volop 

van de natuur met al zijn nieuwe fris 

opduikende geuren kon genoten worden. En 

ook in het Sprookjesbos, gekend voor zijn 

uitzonderlijke paddenstoelenweelde, was 

het aangenaam vertoeven. Het tweede 

gedeelte van het parcours voerde de 

deelnemers doorheen het Mispeldonk, een 

afwisselend natuurgebied met een rijk 

historisch verleden, aan de rand van de 

Dijlevallei. Schrale graslanden en grote oppervlakten hooiweiden met mooie 

houtkanten en vochtige lootbosjes alsook vele boomsoorten zorgen er voor dat er 

tal van dieren zoals reeën, vossen en bunzings hun vaste stek hebben in dit 

prachtige gebied waar ook zeer 

zeldzame vlindersoorten hun ideale 

biotoop vinden. Natuurpunt plaatste er 

een aantal Schotse Galloway-runderen, 

net als in het Mechels Broek trouwens, 

die mee voor een goed beheer van het 

domein. Eindigen doen we aan het 

Kasteeldomein Zellaer waarvan de 

geschiedenis terug gaat tot de 13e eeuw, 

het huidige waterslot (foto) dateert van 

rond 1885. Het park is 18,5 ha groot en 

vrij toegankelijk.  
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TRAININGSLOPEN (Belgian Bullets) 

 
Op zondag 28 februari had de Gert Rotary verplichtingen, met name : als 

voorbereiding op hun 1 mei event “Heist wandelt naar Scherpenheuvel” deed   

een delegatie van hun bestuur de 15 km tussen Aarschot en Scherpenheuvel te 

voet. Daardoor gingen er slechts 2 Berglopers (Toon en ikzelf) “proberen” de 

pijlen te volgen die er vanaf het Gemeenschapscentrum 

“Den Bussel” in Keerbergen uithingen met de keuze tussen 

een lus van 7 of 9 km. Ik zeg wel “proberen” want het ging 

toch weer even mis, in die zin dat we opteerden voor de 

langste afstand maar al direct bleken de aanwijzingen te 

volgen van de kortere afstand. Geen probleem, zoals 

steeds verlengen we onze afstand dan wel zelf met 

plaatselijke toertjes rond de kerktoren, zo dus ook deze 

keer. Een bijkomend probleem vormde het feit dat ik na 

enkele honderden meters mijn rechterlens verloor en niet 

terugvond. Gevolg daarvan natuurlijk dat ik de, volgens den Toon alleszins, mooie 

vrouwen die we passeerden of voorbij staken, niet correct kon inschatten. Het 

parcours viel eigenlijk best mee : vanuit het centrum van het “rijke” Keerbergen 

eerst een passage via bospaden doorheen de duurdere villawijken richting de 

boorden van de Dijle waar we ook enkele km liepen. We doorkruisten ook “De 

Broekelei”, een natuurgebied dat ontstaan is uit 

een verveende meander uit de ijstijd. Het zand, de 

leem en de klei zorgen voor een rijke fauna en flora 

in een landschap van enerzijds nat en anderzijds 

droog bos, graslanden, poelen, beekjes en 

grachten. De 5 bunkers die verscholen liggen in het 

domein zijn restanten uit de Tweede Wereldoorlog en zijn (net als het Fort van 

Kessel) de winterverblijfplaats  van verschillende soorten vleermuizen. 

Uiteindelijk keken we terug op een mooie loop die we met een welverdiende 

koffiekoek en een sterk biertje afrondden. 

 

3 dagen later, woensdag 3 maart, waren we weer kompleet, met 3 dus (dat is 3 

keer 3 in 1 zin!). Toon had met zijn selecte groepje “De Leo’s” enkele dagen 

daarvoor de pijlen gaan volgen in Berlaar. 

Vertrekkend aan het sportcentrum ’t Stapveld  

wandelden (niet “liepen”) zij toen de grootste 

toer van de twee die aangeduid was : de 12 

km. Het viel voor de heren iets tegen in die zin 

dat het  14,5 km bleek te zijn, wat toch garant 

staat voor een 3-tal uren wandel”plezier”. In 

de wetenschap dat er onderweg niet in één of 

andere kroeg kon  “bijgetankt”  worden, 

hadden zij een zekere voorraad  drank bij zich, 

met name jenever. Dit wellicht in navolging 

van onze jaarlijkse jenevertraining, denk ik.  

De andere afstandsoptie was iets meer op ons “loop”lijf geschreven : een ruime 9 

km die we ter plaatse opnieuw tot 10 km verlengden. Ik zeg het zoals het is : een 

droevig parcours. Blijkbaar zijn er weinig of geen bossen in “Balder”, enfin wij 

kwamen ze niet tegen. Wel steeds betonwegen die ons tot in Melkouwen 

brachten en terug. Dit parcours zorgde er wel voor dat we zo wat 25 seconden 

per km vlugger aftikten dan de behaalde tijden op onze bospaden loopcircuits. 

Keuze uit 6 bieren deze keer, waar blijven we ze halen ?   
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Op zondag 7 maart reden we, net als meerdere Berglopers die we er tegen 

kwamen (Fons, Els, Jos, Benny, Stella, Stijn, Mario … hopelijk vergeet ik 

niemand)  naar Ourodenberg waar een nieuwe 

KWB route met pijlen ons opwachtte. Keuze uit 8 

of 12 km, wij opteerden voor de langste afstand 

maar die bleek maar 10,540 km te zijn.  

Ourodenberg hoort bij Aarschot, ik kende het 

reeds van vroeger want Heist speelde er ooit 

voetbalwedstrijden in de vierde klasse. Er was 

een geel-zwarte ploeg die gesticht was in 1930, 

die het alles samen 5 jaar uithield in het 

nationale 

voetbal maar 

die in 1983 

na de fusie met KV Aarschot ophield te 

bestaan. Het kleine terrein bevond zich in de 

schaduw van de enige attractie die de 

dorpskern rijk is : de beroemde “Witte Molen” 

waar menige danspasjes tijdens de bals 

geplaatst werden. Hierboven een buitenzicht 

van de molen en hiernaast het originele 

interieur met een foto van Rocco Granata 

links bovenaan. Hij trad er regelmatig op. 

Deze molen is sedert 1994 erkend als 

beschermd monument. 

Het parcours was werkelijk prima, dit ondanks de oversteek van de drukke 

Liersesteenweg. We trokken eerst het prachtige Meetshovenbos in waar de paden 

er erg zacht en vrij droog bijlagen om 

vervolgens naast de spoorweg terug richting 

vertrekpunt te lopen. Daar had je de keuze 

om ofwel je toer te beëindigen ofwel  er een 

extra lus van enkele km bij te doen. Deze 

laatste km bleken de mooiste te zijn want 

het werd een op en neer gedoe met toch wel 

serieuze hoogteverschillen. De naam van 

deze fraaie heuvelachtige bosstrook heb ik 

niet kunnen achterhalen. En het finale eind 

van deze toer was er één die we nog niet 

meegemaakt hadden : ik had vooraf wel 

bemerkt dat ons vertrekpunt vlak tegenover het plaatselijke kerkhof lag maar ik 

had niet kunnen vermoeden dat wij dit volledig moesten doorkruisen om ons 

aankomstpunt te bereiken. Origineel. Een koffiekoek en een sterk bier hadden we 

weeral verdiend! 

 

Woensdagmorgen 10 maart vertrokken we met fris maar goed weer (later op de 

dag werd het slechter en winderiger) naar onze midweek looptraining. We 

hadden deze keer knooppunten op een rijtje gezet die ons naar Grobbendonk 

stuurden. Ons looptraject vertrok aan punt 13, zeer gemakkelijk te vinden want 

het is aan het kerkhof van Grobbendonk, in de eerste bocht voorbij het centrum 

van deze bosrijke gemeente rechts afslaan en je kunt er aan beginnen. We wisten 

het bij ons vertrek natuurlijk nog niet maar het werd eens te meer een 

uitzonderlijke prachtige training te midden van al het natuurschoon van  het 

plaatselijke Molenbos. De vzw Natuurpunt kocht in 2017, met de steun van de 

Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Grobbendonk, dit Molenbos aan van de 

familie d’Ursel die we ook kennen van het kasteel in Hingene en het mooie 
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jachtpaviljoen De Notelaer aan de Schelde in Bornem. De laatste telg van deze 

adellijke familie is Stéphane d’Ursel die het diploma van licenciaat in de 

geschiedenis behaalde aan de ULB in 1998.  

Dit 70 ha grote Molenbos vormt een 

belangrijke ecologische schakel tussen 2 

andere grote natuurgebieden : de 

Lovenhoek en de Schupleer, beiden op het 

grondgebied van Vorselaar.  

We liepen voor zo wat 80 % op een zachte 

ondergrond, de overige circa 20 % bestond 

wel uit betonwegen maar telkens doorheen 

bosgebied, met andere woorden doorheen 

100 % natuur . De geplande 9,7 km werden 

er met 2 verkeerde interpretaties op het 

einde 10,560 maar dat vormt geen probleem voor ons, dit ondanks het feit dat 

2/3 van onze deelnemersbestand achteraf verklaarde dat het niet hun beste loop 

was geweest met een paar km licht afzien om den Toon, die deze etappe duidelijk 

de beste was, te kunnen blijven volgen. Het bier dat we traditioneel na onze 

prestatie tot ons nemen maakte de 5 plaatselijke gemeentearbeiders die het 

kerkhof aan het verfraaien waren, licht jaloers want ze hadden wellicht ook 

goesting voor die goeie Duvel 666, de tripel LeFort en de Wilderen Goud die deze 

keer op onze drankenmenu stonden.  

Ziehier de gevolgde knooppunten : 13-25-26-27-71-79-78-12-77-39-47-35-38-

37-14-29-11-9-13. Beginnen en eindigen aan het kerkhof in de Vorselaarse 

steenweg.  

 

 

Op zondag 14 maart wachtte ons een nieuwe uitdaging in Schriek. De mensen 

van de plaatselijke KWB (zeg maar Patrick Schoovaerts) samen met die van de 

Wandelclub De Uiltjes wandelingen! hadden niet minder dan 7 verschillende 

afstanden voorzien variërend tussen 6 en 22 km. Onder 

al deze mogelijkheden ook een voor ons uitnodigende 

10 km. Het werd een prachtige looptraining, 

vertrekkend aan het schooltje waar wij altijd samen 

komen voor de Groentejogging, even langs smalle 

binnen betonweggetjes tot aan de bosrand, door velden 

en weiden, opnieuw doorheen enkele bosstroken tot in 

Putte-Grasheide (wellicht passeerden wij de 

Pandoerenhoek) met hier en daar enkele lichte slijkzones, opnieuw richting 

vertrekpunt waarbij we toch wel enkele keren op aangeduid privé terrein liepen. 

Conclusie : zeer mooi parcours! De afstand volgens onze 3 Polar uurwerken bleek 

maar 9,1 km zodat we er ons traditioneel rondje omheen de kerk bij namen en 

aftikten na exact 10 km. Ikzelf kende, in tegenstelling tot 4 dagen eerder, een 

goede dag en was totaal niet moe bij aankomst. Ik vond dat ik deze omloop toch 

wel wat sneller aankon en om dit te bewijzen liep ik de volgende dag, maandag 

15 maart, deze toer nogmaals. Tijdens de nacht van zondag op maandag had het 

hier blijkbaar overvloedig geregend want deze keer diende ik wel met heel wat 

meer modder af te rekenen. En ja, soms wat te overijverig, ging ik onderuit in een 

plas die ik niet meer kon ontwijken. Het gaf me extra adrenaline om, volledig met 

slijk besmeurd, tijdens de laatste kilometers de verloren valtijd in te halen. 

Uiteindelijk bleek mijn eindtijd 36 seconden per km sneller te zijn. Goed gedaan 

kerel! 
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We zijn woensdag 17 maart en we gaan er nog maar eens tegenaan, door 

tandartsafspraken van Toon deze keer in de namiddag. Geen nieuwe mail meer 

gekregen van onze voorzitter waar we in de buurt een  nog niet gelopen  

parcours met pijlen konden gaan volgen, dus maakten we er zelf maar één. 

Vertrekkend van aan knooppunt 4 in Vorselaar had ikzelf een nieuwe looptoer 

gecreëerd van 10,6 km. Ik dacht dat we ergens aan het plaatselijke Sportcentrum 

met de gekende passage door de dreef 

achter de kerk zouden belanden, maar 

neen, niets daarvan. We vertrokken aan 

Sassenhout, dat is bekend in Vorselaar, 

en liepen op grondgebied van  Poederlee 

en Lille waarbij we Heiend en Vispluk 

passeerden. Deze laatste naam deed bij 

mij een belletje rinkelen, ik heb daar 

ooit in de liefhebberscompetitie tegen 

gevoetbald, inderdaad FC Vispluk 

bestaat nog altijd, nu spelen ze enkel 

nog met een veteranenploeg die bij het 

afbreken van de competitie vorig jaar 

los eerst geklasseerd stond.   

Het aangekondigde regenweer bleef gelukkig uit, het bleef droog, en de paden en 

wegen die we betraden, lagen er op enkele gemakkelijk te ontwijken plassen, 

prima bij. Meestal zandondergrond met veel weidse open vlakten die ons een 

mooi panaroma verschaften. Onze traditionele missers waren er ook deze keer 

weer bij, eerst vertrokken we langs de verkeerde kant en moesten we terug naar 

af en bij het derde knooppunt had iemand blijkbaar de paal waar het bordje 

ophing, licht verdraaid zodat we afsloegen waar we eigenlijk rechtdoor hadden 

moeten lopen. Opnieuw terugkeren dan maar. Zeer merkwaardig hierbij was dat 

we daardoor reeds in onze eerste km dezelfde dame met haar 2 honden 3 keer 

tegenkwamen, die moet wel gedacht hebben dat er 3 gekken uit het niet zo verre 

Geel ontsnapt waren en hier aan het lopen waren! De rest van het loopgebeuren 

verliep vlekkeloos tot zowat de voorlaatste km : Toon verloor ofwel één van zijn 

’s morgens bijgewerkte tanden ofwel had hij geld zien liggen op de grond ofwel 

stak enige vorm van vermoeidheid bij hem op want … hij stortte ter aarde! Het 

kan ook zijn dat er een boomstronk in de weg lag, we zullen het daar maar op 

houden. Gelukkig zonder erg want het was op een zachte ondergrond. Door onze 

extra meters in het begin klokte onze Polar pas na 11,330 km af. De keuze uit 5 

sterke bieren met koekjes vormde opnieuw het finale gedeelte van onze 

loophappening die eens te meer schitterend was.  

 

Een nieuwe lente een nieuw geluid! Zeer zeker ook voor den Toon want elk jaar 

op de dag dat de lente begint (21 maart) wordt hij een jaartje ouder. Hij verkoos 

die zondag dan ook om dit in familiekring te vieren waardoor hij natuurlijk ons 

loop- en drankplezier achteraf moest missen. Voor de gelegenheid trokken de 2 

resterende Berglopers dan nog maar eens naar Nijlen om daar in de buurt van de 

prachtige Kesselse Heide en het even fraaie Fort van Kessel hun gebruikelijke 10 

km aan een iets sneller tempo dan gewoonlijk te gaan verteren. De loop verliep 

vlekkeloos en duurde 2 minuten (dat is toch 12 seconden per km) minder lang  

dan onze zelfde training van vorige maand. Goed bezig, Bullets! 

 

Op woensdag 24 maart deden wij nog eens de toer van Kruiskensberg, deze keer 

in de omgekeerde richting. Het was zeer aangenaam loopweer waardoor we allen 

voor het eerst in korte broek aantraden. Verder niets speciaals te melden deze 

keer, dat mag ook al eens! 
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We sliepen een uurtje minder lang tijdens de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 

maart, je weet wel : zomeruur, en beslisten daarom een half uur later (maar dus 

in feite een half uur eerder!) te vertrekken naar onze volgende loop. We gingen 

nog eens een poging doen om in het landelijke Langdorp nu eens echt de 

knooppunten die we opgezocht hadden, allemaal te passeren. 

Toon had enkele kleine wijzigingen aangebracht aan het 

voorbeeld op onze website. Zo beklommen we de Konijnenberg 

deze keer langs de andere kant 

waardoor hij iets minder zwaar werd. 

Hier en daar moesten we wel wat 

modder ontwijken maar we blijven 

erbij dat dit een fantastisch mooi 

parcours is. Er was bijzonder veel volk 

(wandelaars, lopers en 

mountainbikers) die aan café Wolf 

vertrokken. Er waren trouwens 2 

lopers (Dora en Staf) bezig aan een 6 

urenloop, telkens van Langdorp naar 

Aarschot en terug langs de Demer, dit ter nagedachtenis 

van de veel te vroeg overleden Peter Everaerts. De alom 

gekende youtuber Leon Verswyvelt was er trouwens aan het filmen en nam, toen 

we ons bekend maakten als Berglopers, er ons graag bij. En ja, we misten geen 

enkel punt en de bieren met de koffiekoeken smaakten heerlijk! 

 

 

Op woensdag 31 maart, bij zomertemperaturen, konden we voor het eerst dit 

jaar in T-shirt onze training aanvatten. We bleven deze keer in Heist : we 

vertrokken van in de Kattestraat richting Sportcentrum waar 

wij de nieuwe toer tot aan het zwembad liepen, vervolgens 

door de dreef aan het Hof Van 

Riemen naar het Molenpad dat ons 

tot vlak voor de oversteek naar het 

Bergbos leidde. Na een drie kwart 

ronde aldaar waarbij we deze 

watertoren passeerden, ging onze 

looptocht verder naar het 

Averegtenbos dat we langs het pad 

van het nieuwe onthaalcentrum 

binnen liepen. Vermits er al heel wat km op onze teller 

stonden, besloten we langs de kleine parking het bos te 

verlaten om via ’t Bergske en de Oude Liersebaan na 11,23 

km ons punt van vertrek opnieuw te bereiken waar 2 sterke bieren per man en 

een mand snoep een mooie beloning voor de geleverde inspanningen opleverden. 

Fijne loop! 

 

 

Begin april heb ik nog eens de website van “Wandelknooppunten” 

geraadpleegd en vond er een zeer interessant parcours van 10,1 

km met 7,2 km zachte ondergrond. Op zaterdag 3 april ging ik dit 

traject alleen verkennen, liep enkele keren verkeerd want ik 

kwam op 11,230 km uit, maar zorgde er daar mee voor dat we op 

zondag, met 3 Berglopers,  voor geen onaangename verassingen 

kwamen te staan. Vertrekkend aan het terrein van Blauberg 

doorliepen we enkele bossen, enerzijds het bos Helschot en 

anderzijds het Provinciaal Groendomein Hertberg, gekend van 

meerdere wedstrijden die ook dit jaar weer niet konden  
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georganiseerd worden. Een prachtparcours met vele km op een mulle 

ondergrond, wat zo typisch is voor bosgebieden waar dennenbomen overheersen. 

Ons pad voerde ook langs “Bierkroeg  Den 

Hulst” waar een bijzonder ruim aanbod van 

bieren, normaal gezien maar nu dus niet, 

genuttigd kunnen worden. Maar zoals U als 

aandachtige lezer van dit blad inmiddels 

reeds lang weet, zorgen we er zelf voor dat 

het verloren gegane zweet ruimschoots met 

sterk bier gecompenseerd wordt. En de 

“sjoekes” waren er deze keer ook bij. Alleen 

spijtig dat ondergetekende weer een 

kuitblessure opliep en twijfelachtig is voor 

het optreden van komende woensdag.       

 

 

Zij die dachten dat Koning Winter ondertussen het land verlaten had, moesten 

hun mening grondig herzien. Onder winterse omstandigheden (lees : een heus 

sneeuwtapijt) konden uiteindelijk toch weer 3 Berglopers, dus inclusief onze 

gekwetste bierleverancier, op woensdag 7 april hun midweek training aanvatten. 

Gekozen werd nogmaals voor het parcours dat er gezien de veelvuldige 

sneeuwval van de vorige dag, er het droogste zou bijliggen : de Kesselse Heide. 

Toon had deze keer wel het verkeerde knooppunten papiertje bij maar gezien 

onze goede oriëntatie de vorige keren, liepen we perfect ons geplande traject. En 

we maakten enkele zeer merkwaardige 

taferelen mee. Zo kwamen we deze dame op 

de foto tegen : bij goed nazicht bleek het 

dezelfde schoonheid te zijn die we bij onze 

sneeuwloop op 10 februari in Herselt reeds 

gezien hadden (zie vorig clubblad), toen liep 

ze poedelnaakt voor ons, deze keer was ze 

helaas wel gekleed. Een zeer raar beeld 

kregen we te zien bij het Fort van Kessel 

waar men mag vissen op de omringende 

vijver, wel : een persoon was aan het vissen vanuit zijn wagen. Nooit gezien! 

Even verderop een iets normaler beeld : aan de 

rand van het watergebied had een andere 

hengelaar een tent opgesteld, wellicht om droog 

en toch iets uit de wind zittend, menig 

onoplettend visje te proberen te verschalken. En 

als dat al lukte, zette hij de vangst terug in het 

water. “Kan dit leuk zijn ?” vroeg de Gert zich 

af. Joost, die niet mee liep, mag het weten! Na 

ons ruim uurtje lopen wachtten deze keer drie 

Sint-Hubertus Blonde Tripels en snoeperij op onze sneeuwtrotseerders. Het 

bleek, unaniem, een geweldig goed bier te zijn. 

 

 

Zondag 11 april 9.30 uur : een nieuwe uitdaging wacht op ons. Deze keer rijden 

we naar de kerk van Ramsel want daar hingen pijlen die ons de weg zouden gaan 

wijzen. Ik had dit de dag voordien met de fiets al eens gaan verkennen, met 

name de combinatie van de 2 toeren die ons een afstand van ruim 10 km zouden 

opleveren. De eerste 4 à 5 km van de blauwe toer bleken echter altijd op beton te 

zijn en daarom deden we die niet, interessanter werd het bij de splitsing waarna 

we de gele pijlen konden volgen die ons via de Venusberg doorheen een prachtig 

overstromingsgebied voerde. Te midden van vele ontstane vijvers baanden wij  
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ons een weg door al het prachtige dat ons omringde. Hier en daar met bruggetjes 

en neergevallen bomen die van ons looppad een ware hindernisbaan maakten. 

Super mooie pure natuur en extra plezant om te doen. Voor mensen die gedacht 

hadden dit met de fiets te ondernemen, 

geen aanrader. Vermits onze Polar nog 

maar iets van een 5 km aangaf, 

maakten we een extra lus vertrekkend 

van aan een ingang van het bijzonder 

fraaie natuurgebied “Langdonken”, nlk. 

wandelknooppunt 62 in de Donkstraat. 

We volgden enkele punten (o.a. punt 

756, een bijzonder lang punt) en liepen 

… verloren! Op een gegeven moment 

konden we het bos verlaten, vroegen 

aan een fietser waar we ons in feite 

bevonden en vernamen dat het in de 

buurt van Gijmel was. Wel wat uit de 

richting dus. De Gert had gelukkig zijn 

gsm bij de hand en plande onze verdere route richting kerk Ramsel waar we met 

10,24 km nieuw gelopen km op onze teller konden aftikken. De blonde Chimays 

smaakten opperbest. Wel stak de kuitkwetsuur van vorige week opnieuw de kop 

op, ben ik dan toch (bijna) versleten ?   

 

Onze woensdagtraining van week 15 van dit kalenderjaar sloegen we over, 

enerzijds wegens familie uitstapverplichtingen en anderzijds om mijn kwetsuur 

niet te verergeren. Daardoor kwam het dat wij pas op zondag 18 april ons nieuwe 

uitgetekende knooppuntenparcours in Averbode gingen lopen. We hebben al vele          

nieuwe paden verkend, maar deze  training staat met 3 stippen voorsprong op 

alle andere die wij reeds ondernomen hebben : gewoon grandioos! Vertrekkend 

aan de abdij van Averbode gaat men rechts naar boven langs de Maria-grot, dan 

moet je even de grote baan oversteken om daarna in de prachtigst mogelijke 

natuur terecht te komen : de uitgestrekte bosgebieden van  het domein 

“Averbode Bos en Heide” en het “Domein de Merode” wisselen er af met vennen 

moerassen, heide en heischrale graslanden. Veel dennen ondergrond maar ook 

mulle droge heidegrond en zelfs wit 

zand krijg je voor de voeten. Met tal 

van hoogteverschillen was dit in 

feite ook een redelijk zwaar 

parcours maar het feit dat 9,9 km 

van de geplande 10,2 km op zachte 

bodem kan gelopen worden, maakt 

deze loop nog unieker. We kwamen 

bijzonder veel wandelaars, enkele 

groepjes lopers en meerdere ruiters 

met hun paarden tegen. Even de 

grote baan weer oversteken en het 

bospad op richting Veerle waarna 

we na enkele km in de bekende 

“Lekdreef” terechtkwamen, vandaar 

richting Abdij en onze 

wonderbaarlijke toer zat er op. Wij zullen deze toer in de toekomst zeker nog 

verschillende keren op onze kalender zetten. Om U de kans te geven dit ook te 

doen krijgt U hier al de te volgen knooppunten vertrekkende aan knooppunt 100 : 

98/107/384/144/292/104/286/285/102/101/281/294/297/273/81/79/84/ 

85/86/87/90/ en terug naar vertrekplaats 100.  Echt waar : doe dit! U zult er van 

genieten! Ik kwam er hernieuwd gekwetst uit, mijn linkerkuit is naar de vaantjes. 
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Over onze looptrainingen die daarna volgden, 

moet ik kort zijn want door mijn genoemde 

kwetsuur kon ik er enkele niet mee doen. 

Tijdens een eerste weekje rust voor mij gingen 

Gert en Toon het waarschijnlijk nieuwe 

parcours van “Heist Loopt” eens uittesten 

(verdere details mag ik nog niet verklappen). 

De zondag daarop trokken we naar Bergom 

waar ik een werkelijk schitterend parcours van 

10,3 km had uitgekiend voor onze beide 

gasten, zelf wandelde ik een verkorte versie 

van 6 km. We kwamen exact op hetzelfde 

moment terug aan onze wagen. Een schitterende passage door zowel de bossen 

van Hertberg en Varendonk met aankomst langs de Hoge Dreef aan deze kerk van 

Bergom. Een absolute aanrader.  

 

We zijn inmiddels eind april, met name woensdag 28 april, en ik doe een poging 

om terug mee te lopen. Toon heeft gidsverplichtingen, Gert en ikzelf trekken dan 

maar naar de Averegten : kortbij als het met mij weer zou misgaan. En jawel, 

opnieuw prijs! De eerste 4 km verliepen vlekkeloos maar dan sloeg het noodlot in 

een bocht opnieuw toe : zelfde stekende pijn in de linkerkuit. Weer enkele weken 

looprust in ’t verschiet. Het bier was uiteraard weer lekker maar smaakte me toch 

minder dan anders. Maar : kop op!  Door allerlei persoonlijke omstandigheden 

van ons genootschap kunnen we pas op zondag 9 mei opnieuw onze 

loopschoenen aantrekken, ik hoop er dan ook weer bij te zijn. 

 

Toch nog iets eerder dan de geplande 9 mei, namelijk op woensdag 5 mei, kregen 

wij het lumineuze idee om niet te gaan lopen maar om te gaan wandelen. Zo kon  

onze andere gekwetste Johan Dupont, ikzelf alsmede de “vaste” 

wandelaar” Lieven, ook mee doen. Gert had andere 

verplichtingen. Den Toon, de enige fitte in feite, zorgde voor het 

vervoer, den Duppe voor een heuse fruittaart en de nodige 

drank was uiteraard ook weer van de partij. Gekozen werd voor de met pijlen 

aangeduide 8,5 km in Werchter. Echt een prachtig parcours dat, vertrekkend van 

aan de parochiezaal “De Wal”,  ons langs de Demerdijk en doorheen prachtige 

bosgebieden naar de Plas van Rotselaar leidde. 

Vandaar terug naar de plaats waar Demer en 

Dijle samenvloeien om vervolgens de brug over 

te steken richting St. Jan Baptistkerk waar onze 

wagen geparkeerd stond. Heerlijk alternatief als 

men licht gekwetst is en er toch wilt voor zorgen  

de nodige kilometers op te doen. Zo reed ikzelf op 

vrijdag 7 mei  alleen  naar de abdij van Westmalle 

om er het “Trappistenpad” te gaan bewandelen. Vertrekkend  aan het Trappisten 

Café er rechtover deed ik een kleine 7 km in de prachtige natuur die zich achter 

de abdij bevindt, enige minpunt hierbij was wel dat men om terug zijn 

vertrekpunt te bereiken toch wel 2 km over 

betonwegen zonder voetpad moet wandelen, tenzij men 

op een gegeven moment gewoon terugkeert. Maar we 

proberen er natuurlijk altijd 1 toer van te maken zonder 

al te veel op dezelfde plaatsen te moeten komen. De 

eerste 5 km zijn wel zeer mooi. Helaas, de terrassen 

van het Trappisten Café mochten pas 1 dag later (8 

mei) open gaan, ik had dan maar zelf mijn eigen 

trappist meegebracht. 
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Op de afgesproken zondag 9 mei gebeurde er … niks. Niemand present voor onze 

zondagsloop, ik sprong dan maar op de fiets en deed zo wat 50 km, richting 

Keerbergen – Rijmenam - Mechelen en langs de fietsostrade terug tot in Peulis, 

vandaar nog wat kriskras richting Heist om 

aan die 50 km te geraken, voor minder spring 

ik niet meer op de fiets, mijn GEWONE fiets 

van dit merk wel degelijk, geen koersfiets of 

elektrisch vehikel. De bijna accidenten vielen 

deze keer mee : gewoonlijk zijn het er 3 à 4, nu heb ik slechts 2 maal mijn perfect 

werkende remmen moeten hanteren : bijna fiets-fiets botsing in Peulis en in 

Beerzel een zeer onvoorzichtige autobestuurder die zonder naar het fietspad te 

kijken gewoon van zijn hof reed. Ik kon het accident nog net voorkomen, de man 

verontschuldigde zich rijkelijk. En zo gaat dat iedere keer als ik fiets. Tegen 2025 

wil de bevoegde minister van Mobiliteit dat bijna 

iedereen of toch zo veel mogelijk mensen met de 

fiets naar hun werk gaan, maar ze gaat dan toch 

veel moeten investeren in de zeer gammele en 

bedenkelijke toestand van de fietspaden die 

momenteel ter beschikking zijn. Zou zij zelf wel  

fietsen ? Privé-chauffeur wel, maar zou ze  wel een 

rijwiel hebben ? Net zoals onze minister van  

Energie die iedereen warm moet maken om 

zonnepanelen te plaatsen maar moest toegeven er 

zelf geen liggen te hebben. Hopelijk worden er nog vele van deze fietsostrades 

aangelegd want dat zou het fietsen toch een heel stuk veiliger maken. 

 

Hopelijk is er op woensdag 12 mei opnieuw wat meer loopinteresse. Neen, nog 

niet volledig blijkt het want enkel Toon en ikzelf rijden naar Westerlo, de “Parel 

van de Kempen” waar we de knooppunten gaan volgen van de wandeling ‘Tussen 

kastelen en water”. Ons vertrekpunt ligt aan de St. Lambertuskerk (zelfde naam 

als die van ons in Heist) te midden van de woensdagmarkt  waar, dank zij het 

zeer goede voormiddagweer vandaag, bijzonder veel volk aanwezig is. Even de 

drukte van de markt ontwijken en een ommetje 

maken omdat we geen mondmasker zouden moeten 

dragen, en een pracht van een parcours wacht ons 

op. Via de achterkant van het weidse landgoed van 

het Kasteel De Merode lopen we langs de Nete en 

passeren we daarbij “Het Trammeke” (foto). Dit is 

een oude mobiele dam die dienst deed als 

sluissysteem op de Grote Nete. Met dit “Trammeke” 

kon men de velden bij droge periodes onder water 

zetten via een kanalensysteem. Tegelijkertijd kon 

ook met een duikersysteem de kasteelvijver gevuld en gespoeld worden. Sinds 

1999 is het als monument beschermd. Even de grote steenweg oversteken om 

vervolgens rustig langs de rivierboorden en via de 

ecobrug boven de baan Zoerle Parwijs – Westerlo 

een passage te maken doorheen “De Beeltjens” 

waarbij ons tweede kasteel van de dag opdoemde : 

het “Nieuwe Kasteel” of “Kasteel van Jeanne de 

Merode” dat sedert 1973 dienst doet als 

gemeentehuis. Vandaar terug naar onze 

geparkeerde wagen waarbij we nog even extra 

kilometers doen, weer om die verdomde markt te 

ontwijken. Van de kwetsuur niet al te veel meer 

gemerkt. Een stuk ananastaart en een goede Tripel 

Kannunik/Duvel 666 (van elk de helft) maken onze voormiddag kompleet. 
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Voor onze looptraining van zondag 16 mei hadden wij een knooppunten traject 

uitgedokterd die deze keer vertrok in het Hazepad in Werchter. Dit is recht over 

de festivalweide van Rock Werchter. Het weer zat nog redelijk mee zodat we er 

vol goede moed aan begonnen. Via de plaats waar normaal het podium en het 

publiek staan bij deze muziekhappening, trokken wij doorheen de Antitankgracht 

en het Haachts Broek, een prachtig 

natuurgebied met vele loofbomen en 

hooilanden. Het is één van de weinige plekken 

in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en 

het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen. Wij 

natuurlijk niet want wij volgden onze 

knooppunten, deze keer vrijwel foutloos. Even 

kortten wij ons traject in door een ommetje 

niet te maken, maar dit had meer met het 

talrijke aanwezige slijk te maken : het 

regenachtige en te koude meiweer had toch 

wel voor wat wateroverlast gezorgd in dit 

Broek. Toon werd na een slip onderuitje leider in ons “valklassement”, de stand is 

nu Toon 2, Eric 1 en op Gert zijn tuimelpartij is het nog even wachten. We 

verlieten het bos en maakten nog even een doortocht op de verrukkelijke 

kasseien van Wakkerzeel om vervolgens via de andere kant van de festivalweide 

terug aan ons vertrekpunt te arriveren. Daar wachtten 6 verschillende sterke 

bieren en 3 koffiekoeken alsmede enkele glutenvrije versnaperingen ons op. 

Omdat ondertussen de terrassen geopend zijn, lasten wij, voor huiswaarts te 

keren, nog een tussenstop in aan café ’T Pleintje omdat dit de enige plaats was 

waar een tafeltje vrij was. Rond half twee keerden wij huiswaarts. Wij hadden 

voor onze kleine 11 km zowat de tijd van een marathon nodig gehad. Kwestie van 

het plezant te houden, hè ! 

 

In de tweede helft van de bloeimaand mei, want zo staat ze bekend, was het licht 

improviseren voor ons drietal. Dan was de ene belet, de volgende keer een 

andere en de derde werd dan nog gekwetst. Samen liepen we nog wel een keer 

een prachtige nieuwe versie van de 

wandeling “Tussen water en kastelen” 

in Westerlo. Nieuw was dat we het 

vertrekpunt deze keer aan de Asberg 

genomen hadden om vervolgens aan de 

hand van een aantal extra knooppunten 

in de “Beeltjens” het normale parcours van deze aangeduide wandeling te 

verlengen tot ruim 10 km.  Deze tocht is een echte aanrader die we best met onze 

uitgebreide groep Berglopers nog eens kunnen gaan doen. 

 

Tot zo ver de looptrainingen van onze “Belgian Bullets” zoals we onszelf noemen. 

Normaal zijn deze “Belgian Bullets” de vrouwen van ons nationale bobslee team, 

maar hier zijn het dus Gert, Toon, Johan Dupont, de Lieven en ikzelf. Ik 

veronderstel dat wij, nu onze voorzitter regelmatig iets voorstelt, ons aansluiten 

bij de rest en zo veel mogelijk in grotere groepen gaan samenkomen. Qua 

eventueel parcours mag hierbij gerust geput worden uit de ruime voorraad van  

de lopen (wandelingen) die wij het afgelopen half jaar ondernomen hebben, daar 

waren werkelijke beauties bij.  Op nummer 1 staat bij ons de knooppuntentoer 

die wij in Averbode, vertrekkend van aan de abdij, in elkaar geknutseld hadden. 

En nu de terrassen, en hopelijk binnenkort de café’s tout court geopend zijn, 

kunnen we er telkens een gezellige boel van maken. We kijker er vreugdevol naar 

uit! Wij zullen er zijn! (als we weer niet gekwetst zijn!). 
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BELGISCHE TOPPRESTATIES OP  
 

 

Van 4 tot en met 7 maart 2021 werden de 36ste Europese 

Kampioenschappen Atletiek Indoor georganiseerd in de 

Poolse stad Torun. Was U, net als ik  gekluisterd aan uw 

beeldscherm, ook zo aan het genieten van de fantastische 

prestaties van verschillende landgenoten ? Heerlijk was 

het! 

 

Aan de kwaliteiten van Nafi Thiam twijfelt natuurlijk niemand meer, zonder 

kwetsuren is zij de absolute wereldtop en schier onklopbaar op de meerkampen, 

indoor is dat de vijfkamp, in open lucht is dat de zevenkamp. Zij behaalde dan 

ook de gouden medaille met 4.904 punten wat meteen een nieuw Belgisch record 

betekende. Verrassend was zeer zeker de fraaie tweede plaats van onze eerder 

onbekende landgenote Noor Vidts, 24 jaar oud, die zichzelf in elk onderdeel wist 

te overtreffen. Gewoon schitterend! Ze werd in de loop van de voorbije jaren 

reeds 4 keer Belgische Kampioene in de meerkampen. 

 

Nog nooit won een Belgische een medaille op de 1.500 m van een EK of WK, een 

enorme verassing bijgevolg was de gouden medaille van Elise Vanderelst die zich 

eerder moeizaam voor deze finale wist te kwalificeren maar die in de laatste 

rechte lijn van de finale de tegenstand op een hoopje liep. Fantastische prestatie 

van deze 23-jarige die voorafgaand aan dit EK 3 nationale titels op haar palmares 

heeft staan op de 1.500 m. In 2019 won ze ook het BK op de korte cross. Zij kan 

ook alleen nog maar sterker en sneller worden. 
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Thomas Carmoy is ook één van de nieuwkomers die meteen zijn visitekaartje 

achterliet : met een sprong van 2,26 m won hij brons. Pas 20 jaar oud heeft hij 

nog een enorme groeimarge, iemand waar we in de toekomst nog veel van gaan 

horen. Hij won het EK 2019 onder 20 (U20) en won reeds 6 nationale titels. Naast 

hoogspringen doet hij ook aan hordelopen. In 2019 won hij de Gouden Spike voor 

de beste mannelijke belofte.   

 

Isaac Kemeli is een Belgische atleet van Keniaanse origine. Hij is 27 en won met 

een chrono van 7’49’41 de zilveren plak op de 3.000 m, dit was blijkbaar min of 

meer verwacht door de ingewijden. Voor mezelf was het een aangename 

verassing. In de winter is hij een succesrijk veldloper. Hij kreeg de Gouden Spike 

voor beste mannelijke belofte in 2015.  In totaal heeft hij 10 Belgische titels 

gewonnen verspreid over veldlopen en diverse afstanden, vorig jaar zelfs op de 

10 km. 

 

Besluit : historische medaillewinst voor ons kleine landje met een vierde plaats 

op de eindtabel van het landenklassement.  Nederland was de grote slokop van 

de eremetalen met 4 x goud, 7 x zilver en 2 x brons, 13 stuks in totaal. Portugal 

eindigde hier tweede en het Verenigd Koningrijk derde, net voor Belgiê dus. 

 

Er waren bovendien nog verschillende sterke prestaties van enkele landgenoten 

met meerdere finaleplaatsen. Onze sterke 4 x 400 m bij de mannen, je weet wel 

met de Borlées, viel deze keer naast het podium. 

 

De komende jaren kunnen we best ook de stijgende prestaties van nog 2 zeer 

jonge Belgische atleten volgen, enerzijds Rani Rosius en anderzijds Merel Maes. 

 

 

Rani Rosius is pas 20 en wordt door kenners 

als de nieuwe Kim Gevaert getipt. Haar 

kwaliteiten liggen op de sprintnummers : de 

60 m indoor en de 100 en de 200 m. Haar 

toptijden tot nog toe zijn 7’29 sec op de 60 

m, 11,39 sec op de 100 m en 23,90 sec op de 

200 m, tenzij ze deze tijden inmiddels reeds 

zou verbeterd hebben. 

 

 

Merel Maes is pas 16 jaar oud en reeds 2 x 

Belgische Kampioene in het hoogspringen. 

Op haar zevende begon ze te voetballen, 

sedert 2017 combineert ze dit met 

hoogspringen en tegelijkertijd studeert ze 

wetenschappen. Haar actuele topsprong 

deed ze in Louvain-la-Neuve op 20 februari 

van dit jaar : 1,91 m. De nieuwe Tia 

Hellebaut is opgestaan!  Ze is afkomstig van 

Haasdonk en is aangesloten bij Atletiekclub 

Waasland. Een zeker te volgen topatlete in 

wording.  

 

Er wacht atletiekminnend België een mooie toekomst! 
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  EEN SPORTIEVE BEDEVAART VOOR HET GOEDE DOEL 

 

 

 
 

VERVANGEN           

     DOOR 

 

 

 
 

 

 

Op zaterdag 1 mei, Dag van de Arbeid, zouden heel wat deelnemers hun wandel- 

of loopschoenen aantrekken om  hun medewerking te verlenen aan dit mooie 

initiatief voor het goede doel. Het moordlustige monster corona belette dat “Heist 

Loopt & Zingt” is kunnen doorgaan. Gelukkig kon “Heist Loopt Virtueel” in mei 

van vorig jaar wel georganiseerd worden.  De opbrengst ervan werd geïnvesteerd 

in de aankoop van een bestelwagen voor “De Sociale Kruidenier”. 

 

De actuele coronacijfers maken het zeer moeilijk om nu reeds zeker te zijn dat 

een mega onderneming als “Heist Loopt & Zingt” in augustus zal kunnen 

doorgaan, in het slechtste geval is een kleinere organisatie later op het jaar te 

overwegen. Volgens de laatste berichten evenwel zou het misschien, momenteel 

officieus, op zaterdag 14 augustus mogelijkerwijze doorgaan met een nieuwe 

locatie en een nieuw parcours. Wij houden U zeer zeker tijdig op de hoogte.  

 

De mensen van de Rotary, Gert Vercammen en zijn naaste medewerkers, bleven 

niet bij de pakken zitten en organiseerden op 1 mei dus deze wandeltocht naar 

Scherpenheuvel die door Scherpenheuvels burgemeesterverbod toen niet mocht 

doorgaan en werd verschoven naar zaterdag 14 augustus a.s.  

 

U heeft 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. 

Mogen wij U onder de deelnemers verwelkomen ? 
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NIEUWE 

LOOPTOER 
Onze looptoer rond de Sporthal 

kreeg recent een verlengstuk met 

een passage langs ons nieuwe 

zwembad “Sportoase De Lo”. 

Daardoor werd de te bewandelen 

of belopen afstand 2,5 km. Ik 

deed het traject onlangs en ik 

vind het wel degelijk een 

verbetering. De complete ronde 

kreeg als benaming “Sportpark 

Hof van Riemen”. Via een smalle 

poortuitgang aan de zuidkant van 

de parking van het voetbalterrein 

werd deze verlenging 

doorgevoerd. Vermits men langs 

datzelfde poortje terug moet is er 

daar een dubbele passage, maar 

dat mag geen enkel beletsel zijn 

om deze mooie natuurvolle toer 

volledig geslaagd te noemen. Voor 

eventuele beginnende lopers : de 

afstand van 2,5 km is vrij correct, 

loop dus volgens uw groeiende 

mogelijkheden 1,2 3 of 4 rondjes 

zodat U binnenkort de 5 en de 10 

km makkelijk aankunt. Succes 

hierbij!   

 

Heist-op-den-Berg is een echte sportgemeente, denken we maar aan  

- KSK Heist dat toch een topper geworden is in de eerste klasse Amateurs 

- de Kunstijsbaan waar mensen van heinde en verre van schaatsgeluk komen 

genieten 

- de Sporthal die in niet corona-tijden een maximale bezetting heeft 

- ontelbare clubs in zo wat alle sporttakken, te veel om op te noemen. 

- het totaal nieuwe zwemcomplex “Sportoase De Lo” met alle mogelijke 

moderne snufjes. 

Raadpleeg de sportwebsite van onze gemeente en verbaas U, net als ik, over de 

legio sportclubs die er op ons grondgebied zijn. Enkele voorbeelden (op de cover 

van dit clubblad ziet U foto’s van enkele van deze clubs) : 

- liefst 6 dansclubs 

- de plaatselijke voetbalploegen 

- base- en softballclub “Afterbunners” 

- de “Booischotse Pedaalridders” en “Het vliegend wiel” 

- duikclubs “Nemo” en “Aronnax” 

- judoschool Yuoshi-Kan 

- korfbalclub Joki 

- volleybalclub Mendo Booischot 

- Heistse tennisclub 

- Ijshockeyclub “Die Swaene” 

Mijn blad is hiermee vol, maar ik zou nog een volledige bladzijde kunnen vullen. 

Kijk maar na. 
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RARITEITEN  
 

Enkele merkwaardige weetjes over de Olympische Spelen : 

 

- de eerste Spelen dateren van de 8ste eeuw voor Christus, ze duurden 5 à 6 

maanden, werden gehouden in Olympia en alle atleten sportten volledig 

naakt. 

- de eerste moderne Spelen werden in 1896 in Griekenland georganiseerd, 

zonder vrouwen want die mochten pas sedert 1900 deelnemen. 

- Johnny Weismüller (die 12 keer de rol van Tarzan speelde) won in de 

twintiger jaren 5 gouden medailles bij het zwemmen. 

- de 5 Olympische ringen werden ontworpen door Baron de Coubertin, ze 

staan symbool voor de 5 bewoonde continenten. Ze hebben de kleuren 

blauw, geel, zwart, groen en rood en samen met de 

witte achtergrond zijn deze 6 kleuren uitgekozen 

omdat elk land ter wereld er minstens 1 van in zijn 

vlag heeft. 

- de Spelen werden reeds in 23 verschillende landen 

georganiseerd. 

- sedert 1972 in München werd er steeds een mascotte 

ten tonele gevoerd, deze eerste keer was dat deze 

teckel Waldi. 

 

 

Nog iets raars : 

 

- eind maart was een 

containerreus (de 

400 meter lange Ever 

Given) vastgelopen 

in het Suezkanaal 

waardoor hij de 

doorgang voor alle 

andere schepen 

belette wat tot 

miljoenen euro’s 

schade leed want het 

vormt het centrum van het goederenvervoer tussen Azië en Europa. Op 28 

maart stonden er 321 schepen te 

wachten voor hun doorvaart, 

enkelen trokken reeds eerder de 

conclusie om langs Afrika (Kaap de 

Goede Hoop) rond te varen wat 

natuurlijk ook enorme 

vertragingen met zich brachten. 

Een pientere lokale booteigenaar 

wilde een grappige actuele foto 

maken en had het ingenieuze idee 

om ook alle doorvaart van anderen 

te beletten. Na het kiekje maakte hij gelukkig de weg opnieuw vrij. 
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GEZONDHEIDSTIPS                           
 

Met de zomer en hopelijk goed weer in het vooruitzicht, is het voor U als jogger of 

als iets meer getrainde loper, belangrijk om steeds rekening te houden met wat 

je eet en drinkt, zeker op warme dagen. Voldoende hydrateren is dan absoluut 

een must. En dit niet alleen tijdens het lopen, drink ook voldoende water 

doorheen de hele dag, noem het pre-hydrateren. Velen bepalen dit op zowat 1,5 

liter per dag maar dat kan variëren van persoon tot persoon, drink bij echt hete 

dagen alvast meer dan je anders doet.  

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel extra vocht je nodig hebt als je gaat sporten : 

weeg je voor je inspanning naakt en met lege blaas, doe hetzelfde na het sporten, 

het verschil in gewicht is de hoeveelheid vocht die je hebt uitgezweet, om het 

verlies te compenseren drink je het verschil in gewicht x anderhalf. Eigenlijk is 

gewoon water te prefereren maar het hangt ook natuurlijk af van de duurtijd van 

je inspanning : bij korte inspanningen zijn de typische sportdranken echt niet 

aangewezen, ze leveren wel wat vocht maar ook onnodige suikers en calorieën. 

Na ruim een uur sporten kan een sportdrankje wel een gunstig effect hebben 

want alleen dan is het nodig om meer zout en/of suiker in te nemen. Bij korte 

inspanningen heb je voldoende aan het zout uit je dagelijkse voeding. 

Op een nuchtere maag sporten is geen must om vetverbranding op te wekken, je 

lichaam heeft dan geen snelle suikers ter beschikking waardoor je net wat minder 

zult presteren. Na een volledige maaltijd kun je best 3 à 4 uur wachten voor je 

lang en/of snel gaat lopen, een lichte snack kan nog tot 1 à 2 uur voor de 

prestatie. Voorbeelden hiervan zijn fruityoghurt, fruit, soyadrink of andere 

magere melk of sojaproducten.  

Na het sporten moeten de suikervoorraden opgeladen worden en de afgebroken 

spiereiwitten opnieuw opgebouwd worden. De gemakkelijkste manier is door een 

magere chocomelk of soja drink te nemen, zij leveren je vrij vlug het nodige 

hiertoe. Je kan ook na het sporten natuurlijk ook gewoon een maaltijd plannen 

met vlees (of een vleesvervanger), vis of ei in combinatie met groenten, 

aardappelen of volkoren deegwaar. Maar niet iedereen kan vrij snel na een 

serieuze inspanning veel eten.  

 

Er zijn 3 soorten sportdranken : isotone, hypotone en hypertone. Welke is aan te 

raden ? 

- isotone : doel : energie + vocht. De drank heeft even veel opgeloste 

deeltjes (suikers en zout) als in het bloed waardoor er een vlotte opname 

van vocht en energie plaats vindt. Best 

te gebruiken bij meer dan 1 uur 

sporten bij matig warm weer en bij 

meer dan 1,5 uur kouder weer. 

Voorbeelden zijn Aquarius en AA Drink 

Iso Lemon. 

- hypotone : doel : vochtreserves 

aanvullen. In deze drank zitten minder 

opgeloste deeltjes dan in het bloed 

waardoor het lichaam ze snel kan 

opnemen en gebruiken. Water is een hypotone drank. 

- hypertone : doel : energie + aanvullen suikerreserve. Bevat veel suikers, 

d.w.z. meer dan 8 gr/100 ml. Wordt trager opgenomen dan water. 

Voorbeelden zijn frisdranken en AA drink High Energy. Let op : volgens 

mensen die het kunnen weten : in feite nooit te gebruiken! We nemen 

ongeveer 1 gr suiker per minuut op, een hoge dosis suiker extra is dus echt 

niet nodig. 
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TOERISME : de VLAAMSE ARDENNEN 

 

De heuvelachtige streek in het zuiden van Oost-Vlaanderen wordt “De Vlaamse 

Ardennen” genoemd. Meestal wordt hier de stad en het arrondissement 

Oudenaarde alsmede de steden Zottegem, Geraardsbergen en Ronse bedoeld. De 

tussen 5 en 157 m hoge heuvelrij loopt via de taalgrens over in de Henegouwse 

streek Pays des Collines.  

 

Omer Wattez, een minder bekende Vlaamse schrijver, vertaler 

en flamingant die leefde van 1857 tot 1935 en bekend werd 

met dit boek uit 1914 : “De Vlaamsche Ardennen”, bracht 

reeds in 1889 hulde aan zijn geboortestreek met het volgende 

gedicht : 

“O, mijn schoon land, met uw wijde horizonten; land van 

heuvels en dalen, waar ge tien, twaalf dorpen in één dag te 

voet kunt bezoeken, van het ene naar het andere gaan langs 

veldwegeltjes die klimmen en dalen, waar ge van op een 

hoogte wel twintig dorpen ziet liggen, met hun kerktorens en 

huizen en hofsteden en boomgaarden. O, mijn schoon land 

met uw wijde en brede vergezichten … machtig veel groen, bossen, lange 

bomenrijen die men op de hoogten van verre ziet staan …” 

 

De zuidelijke grens van het gebied wordt 

gevormd door tal van heuvels tussen de 

Kluisberg in het westen en de Pottelberg (met 

157 m de hoogste) in het oosten. Bekende 

namen van bergen zijn : Hotond-,  Kluis-, 

Muziek-, Pater-, Ouden- en de Koppenberg. 

Allemaal heuvels die we als decor kunnen 

terugvinden in menige wielerwedstrijden. De 

koersen worden nog extra zwaarder gemaakt 

met  bekende kasseistroken, denken we maar aan de Paddestraat, de 

Lippenhovestraat, Kerkgate en de Huisepontweg. En deze Muur van 

Geraardsbergen mogen we absoluut niet vergeten te vermelden. 
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Enkele pittoreske dorpskernen : Mullem, Dikkele, Rozebeke, en Kwaremont dat 

we kennen van het gelijknamige bier. Nog enkele bekende plaatsnamen in deze 

Vlaamse Ardennen zijn Brakel (waar de familie De Croo woont), Gavere (veldrit), 

Kluisbergen, Maarkedal, Zwalm en Sint-Lievens-Houtem. Met 33 windmolens, 48 

watermolens, 29 kastelen en 66 natuurgebieden is in deze streek werkelijk alles 

te bezichtigen en te beleven. Er zijn liefst 3 netwerken van wandelknooppunten 

met name : Getuigenheuvels, Bronbossen en Zwalmvallei alsmede 1 

fietsenknooppunten netwerk. Raadpleeg internet voor alle details en plan uw 

wandel- of fietstocht in deze prachtige streek.  

 

Graag geef ik van alle genoemde attracties 1 voorbeeld. 

Zo is er o.a. deze Bostmolen in Roborst (deelgemeente 

Zwalm), ook wel de Machelgemmolen genaamd. 

Oorspronkelijk was het een graanmolen maar sedert 

1966 werd alle activiteit er stop gezet. Sinds 2003 is de 

molen beschermd als monument, de omgeving ervan als 

dorpsgezicht.  

 

Het Kasteel van Leeuwergem is een 

omgracht kasteel in de stijl van de 

classicistische barok op het 

grondgebied van Elene, een 

deelgemeente van Zottegem. Het 

hele domein is beschermd als 

monument en als cultuurhistorisch 

landschap. Het is in privé handen 

maar de eigenaars baron Baudouin 

della Faille d’Huysse en barones 

Pauline de Villenfagne de 

Vogelsanck (ik wilde U hun namen 

echt niet onthouden) staan bezoek 

tijdens de jaarlijkse tuindagen in de 

maand september toe. In 2015 vormde het domein het decor van het 

oorlogsdrama “The Exception”, een romantische oorlogsfilm in debuutregie van  

David Leveaux gebaseerd op de roman “The Kaiser’s Last Kiss” van Alan Judd.  

 

Het Bos Ter Rijst is een 25 ha groot natuurgebied in Schorisse, een deelgemeente 

van Maarkedal. Het wordt beheerd door de Vlaamse overheidsdienst Agentschap 

voor Natuur en Bos. Dit prachtig bos is erkend 

als Europees Natura 2000-gebied en maakt deel 

uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De 

naam Ter Rijst verwijst naar het vroegere 

hakhoutbeheer : tot in de 18e eeuw werden om 

de 5 à 10 jaar de jonge bomen en struiken van 

het bos tot aan de grond afgezet, het gekapte 

hout werd samen gebonden tot bussels – 

rijshout genoemd – voor bakovens. De fauna en 

flora in dit bos is fenomenaal en vrij 

toegankelijk als je de wandelpaden niet verlaat. 

De bewegwijzerde “Omer Wattez-wandelroute”, 

het wandelknooppunten netwerk 

“Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen”   en de 

“Streek-GR Vlaamse Ardennen” doorkruisen het 

bos. Een echte aanrader.  

 

 

 

 



de jogger 2021/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

 

 

De “Schietsjampettermolen” is een eikenhouten staakmolen in Wannegem met 

een zeer rare geschiedenis. Deze molen 

stond oorspronkelijk in de West-Vlaamse 

gemeente Houtave. Deze 

“Houtavemolen” werd in 1981 

afgebroken onder luidruchtig protest van 

de toenmalige veldwachter, vuurwapen 

in de hand. Hij schoot een kogel in het 

molenkot, vandaar de nieuwe naam van 

deze molen die in Wannegem-Lede in de 

originele staat werd heropgebouwd op 

een plaats waar tot in 1959 een ander 

exemplaar stond maar die daar toen bij 

uitzonderlijk stormweer wegwaaide. 

    

 

 

Voor de lijst van alle andere bezienswaardigheden, ze zijn 

ontelbaar, verwijs ik graag naar deze website.  

 

 

 

Bekende streekproducten zijn : de mattentaarten uit Geraardsbergen (een gebak 

met als ingrediënten bladerdeeg, eieren, melk, suiker, karnemelk, zout en 

eventueel amandelessence), de geuteling (een dikke, mollige pannenkoek met 

luchtig en schuimig textuur), de koekelaring (een speciaal brood dat enkel in 

Zottegem gemaakt wordt op basis van bloem, melk, suiker, eieren, boter en 

kaneel) en de Balegemse jenever die 

geproduceerd wordt door de Stokerij 

Van Damme in Oosterzele – Balegem. 

De 3 zussen Sofie, Eva en Ilse 

Lampaert loodsen dit 150 jaar oude 

bedrijf doorheen de 21ste eeuw. Het is 

de laatste landbouwersstokerij in de 

Benelux die het graan voor hun 5 

verschillende geestrijke dranken, zelf 

teelt.   

 

Voor alle toeristische details over de steden Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse 

(deels franstalig en dan wordt dit Renaix) en alle andere dorpjes en gehuchtjes 

die U op de kaart van de Vlaamse Ardennen kunt terugvinden, raadpleeg de 

desbetreffende website. De wandel-, loop- of fietsmogelijkheden daar zijn legio. 

Bedenk wel dat er telkens veel geklommen (maar gelukkig ook afgedaald) moet 

worden. Hopelijk staat er ons fraai lente- en zomerweer te wachten en vermits 

reizen naar het buitenland echt nog niet aangeraden wordt, zijn dit uiterst 

aangewezen plekken om eens op te zoeken en te verkennen. Veel plezier daarbij! 
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NADENKERTJES 
 

 

Je bent niet verantwoordelijk voor het hoofd dat je gekregen hebt, wel voor het 

gezicht dat je trekt. 

 

Een negatieve houding is als een lekke band : je komt er nergens mee tenzij je 

hem vervangt. 

 

Beter elkaars verschillen te aanvaarden dan de eigen visie op te dringen. 

 

Iemand gelukkig maken geeft het diepste geluk. 

 

Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. 

 

Je kan drie keer vallen zolang je maar vier keer op staat. 

 

Hoe meer etiketten we opplakken, hoe groter de verschillen tussen ons worden. 

 

Al te goed is buurmans gek : als je altijd iemand anders helpt, zal iemand er 

misbruik van maken. 

 

Soms merken mensen de dingen die we voor ze doen niet op, tot we er mee 

stoppen. 

 

Wie goed doet, goed ontmoet. Wie de ander hulpvaardig tegemoet treedt, zal ook 

zelf welwillend benaderd worden.  

 

Vroeger was ik een twijfelaar … ik ben daar nu niet meer zo zeker van. 

 

Geld maakt niet gelukkig … maar gelukkig maken ze geld. 

 

Het bos heeft elk seizoen een andere kleur, maar is altijd even mooi. 

 

Maak vooral veel werk van je vrije tijd. 

 

Wie met honden om gaat, krijgt vlooien. Wie in slecht gezelschap verkeert, neemt 

slechte gewoonten over. 

 

Vrienden zie je niet … omdat ze achter je staan. 

 

Er is niets mis met genot, zo lang je er niet verslaafd aan raakt. 

 

Elke mens zit vol met mooie dingen, maar we kijken vaak enkel naar de 

buitenkant. 

 

Door vast te houden aan het vertrouwde missen we miljoenen nieuwe ervaringen. 

 

Elk instrument heeft zijn eigen klank, maar samen spelen instrumenten een 

symfonie. 

 

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

 

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

Een man komt bij de fitness en vraagt aan de instructeur : “Met welk apparaat 

kan ik het meeste indruk maken bij de dames ?” 

Instructeur : “Als je naar buiten gaat dan vindt je om de hoek wel een 

bankautomaat …” 

 

Enkele rare woordwendingen : 

Een reclameslogan van een reisbureau : “Doe ons een plezier en ga weg”. 

De prijzen voor groenten zijn bijzonder “prei-zig”. 

Iemand die niet met veel geld kan omgaan, is eigenlijk “rijk-dom”. 

Jouw horloge repareren kost me een “uur-werk”. 

Ik ben gestopt met biljarten, ik had geen “keus”. 

Drink jij je koffie verkeerd of doe je dat “expres-zo”. 

 

Een man tegen zijn vrouw : “Laten we er eens een mooi weekend van maken.” 

Zij : “Dat is een fantastisch idee!” 

Hij : “Goed, dan zien we elkaar maandag weer …” 

 

Mee gemaakt : op de vlucht Brussel – Tenerife buigt een fraai gedecolleteerde 

stewardess zich over één van de passagiers. “Wilt U koffie of liever thee ?” 

De man grinnikt en zegt : “In welke van de 2 zit koffie en in welke de thee …?” 

 

Twee vrouwen zijn aan het golfen. De ene vrouw geeft een ferme dreun op het 

balletje maar dat gaat een totaal verkeerde richting uit en raakt een man die 

neervalt en het uitkermt van de pijn. De vrouw snelt er naar toe. Ondertussen ligt 

de man ineengekrompen met zijn handen in zijn kruis op de grond.   

Zij : “Kan ik helpen ?” 

Hij : “Neen, laat maar, straks gaat het wel beter.” 

Zij : “Ik ben therapeute en kan U misschien helpen.” 

Hij met zijn handen nog steeds krampachtig in zijn kruis gevouwen  : “Neen, het 

is echt niet nodig.” 

Zij : “Toe, ik wil absoluut zien of ik niet kan helpen.” 

Hij : Allez ok, doe dan maar …” 

Zij trekt zijn handen tussen zijn benen vandaan en legt ze naast hem neer. Ze 

doet voorzichtig zijn broek los, steekt er haar hand in en begint zachtjes met een 

massage van zijn mannelijkheid om de pijn weg te nemen. Na enkele minuten 

zegt zij : “En … voelt dat niet beter ?” 

Hij : “Ja wel … maar ik denk dat mijn duim nog steeds gebroken is …”  

 

“Wat is dichterbij, de maan of China ?” vraagt de meester in de klas. 

Jantje steekt zijn vinger op en mag antwoorden : “De maan, meneer.” 

Meester : “De maan ? Hoe kom je daar nu bij ?” 

Jantje : “De maan kan ik zien maar China niet …” 

 

Als je een dom blondje en een brunette tegelijkertijd van een wolkenkrabber 

gooit, wie valt dan als eerste te pletter ? 

De brunette, het blondje gaat onderweg eerst nog de weg vragen. 

 

Hoe noem je een blondje met een IQ van 50 ? 

Begaafd. 

 

Moeder tegen haar zoontje : “Je moet je handen wassen voor je je boterham eet!” 

Zoontje : “ Waarom ? We eten vandaag toch bruin brood …” 
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Enkele woordverklaringen : 

rijkdom : financieel sterk blondje 

afvallen : van uw weegschaal tuimelen 

taptoe : definitieve sluiting van een horeca zaak 

luizenbaantje : kapper 

wipzaag : seksueel aantrekkelijke veelpratende vrouw 

 

Er blijken steeds minder vogels in de natuur, en dus ook in onze tuinen, voor te 

komen. Het gezegde “In mei legt elke vogel een ei” is dan ook wellicht 

voorbijgestreefd. Eén van de redenen is misschien wel :  “In april krijgt iedere 

vogel de pil …” 

 

 

Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas. De juf krijgt het er 

van op haar zenuwen en vraagt : “Pietje, wat is jouw probleem ?” 

Pietje : “Ik ben veel te slim voor de eerste klas. Mijn zus zit in de derde klas maar 

ik weet veel meer dan zij en dus moet ik ook eigenlijk daar zitten.” 

De juf vindt dat een moeilijke kwestie en spreekt erover met de directeur. Deze 

laatste zegt : “Stuur hem binnen, dan zal ik hem even persoonlijk testen, als hij 

ook maar 1 vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon in de eerste klas.” 

De juf gaat hiermee akkoord, Pietje mag binnenkomen en de directeur stelt hem 

enkele vragen : “Hoeveel is 3 x 3 ?” “9” “Hoeveel is 6 x 6 ?” “36”. En zo 

beantwoordt Pietje alle vragen die eigenlijk een derdeklasser pas behoort te 

weten. De directeur kijkt de juf aan en zegt : “Ik denk dat Pietje best wel naar 

klas 3 kan gaan.”  

Maar de juf twijfelt nog steeds en vraagt of ze ook nog een paar vragen mag 

stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juf stelt haar eerste vraag : 

“Waarvan heeft een koe er vier terwijl ik er maar 2 heb ?” 

Pietje : “Benen (poten).” 

Juf : “Wat heb jij in je broek en ik niet ?” 

Pietje : “Zakken.” 

Juf : “Wat begint met een K en eindigt op een T, is behaard, ovaal en smakelijk ?” 

Pietje : “Een kokosnoot.” 

Intussen zakt de mond van de directeur ver open van verbazing. 

Juf : “Wat gaat er hard en stijf naar binnen en komt er zacht en slap uit ?” 

Pietje : “Kauwgum.” 

Juf : “Wat doet een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op 3 

poten ?” 

Pietje : “Een hand geven. 

Juf : “Noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met een K ?” 

Pietje : “Firetruck.” 

De directeur zucht heel diep en zegt : “Laat hem maar naar de VIJFDE klas gaan 

want die laatste 6 vragen had ik allemaal fout …” 

 

 

 

 



de jogger 2021/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

 

  

 

VERJAARDAGEN   

 

Beste Jarige, 

 

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

Laat je vorstelijk behandelen want het is vandaag jouw verjaardag ! 

 

 

Onze  jarigen voor de komende maanden : 

 

 

juli 

02 Steven De Hondt 

05 Freddy Huybrechts en Kurt Scheers 

06 Brenda Caers 

07 Alex Van Den Bergh 

10 Patrick Witters 

11 Anne Verschueren 

13 Katelijn Meulders en Ivo Naets 

16 Bart Van den Schoor 

17 Jef Uyttersprot 

28 Wim Dendoncker 

 

 

 

augustus 

11 Peter Uytterhoeven 

12 Stefanie Vandevelde 

13 Murielle De Winter 

19 Germaine Ceulemans 

24 Eddy Pellegroms 

 

 

 

september 

02 Jean Verbeeck 

03 Arlette Hendrickx 

07 Daniel Paessens 

09 Nancy Bastiaens, Wilfried Boogmans, Suzy Jacobs en Johan Saenen 

11 Daisy De Bie 

20 Willy Anthonis 

23 Ronald Van Casteren 

25 Eddy Jacobs en Gert Vercammen 

28 Michel Van Dyck 

 

 

 

 

            

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

 

 

 

 

SPORTWINKEL LORNOY  Herentalseweg 54  in Geel  

 

 

                      

 

 

 


