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COLOFON
De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal en op 10 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

OPGELET : Door alle annuleringen van de
wedstrijden ten gevolge van het corona virus,
zal zowel ons criterium alsmede dat van
Rondom Netedal dit jaar geen punten en
derhalve geen criteriumprijzen opleveren. Wij
hopen dat U hiervoor begrip heeft. Hopelijk
kunnen wij allen vanaf augustus toch nog aan
enkele wedstrijden deelnemen.
Veel leesplezier tijdens deze trieste coronadagen.
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CORONA
CORONA : het door iedereen meest gehate woord dat er ooit bestaan heeft en dat
wellicht nooit zal overtroffen worden : ”corona”. Wat dit virus veroorzaakt heeft is
met geen woorden te beschrijven. Alle gevolgen zullen we waarschijnlijk nooit
achterhalen, maar het heeft de mensheid en zijn denken toch wel heel anders
georiënteerd, er is een wereld voor en na corona. Zaken die we zo gewoon waren,
zo alledaags zonder er bij na te moeten denken,
werden van de één op de andere dag totaal
onmogelijk. Denken we maar aan joggings gaan
lopen, het voetbal en alle andere sporten, op café
een pint (of meerdere) gaan drinken, eens goed
gaan eten, een dagje er op uit, enz., noem het op
en het is er niet meer. Met bovendien nog enkelen
uit onze familie- of vriendenkring die het niet
overleefd hebben. Huisarrest - de legendarische
woorden “blijf in uw kot” gedachtig - maakte het
voor velen niet gemakkelijk. Wat te doen om de
eentonigheid
te
doorbreken
?
Grote
kuis,
tuinonderhoud, rommelen, kledij sorteren, noem maar op. Maar men kan dit niet
week in week uit blijven herhalen.
Als ik dit neerschrijf is het woensdag 1 april – en dit is zeker geen aprilgrap,
helaas niet - en heb ik ons clubblad van juni reeds klaar. Verslagen van joggings
moet ik toch niet opmaken want de eerstkomende maanden is de kalender volledig
weggevaagd, zelfs onze eigen Averegtenjogging kunnen we echt niet laten
doorgaan. Idem dito voor ons ledenfeest dat naar volgend jaar verschoven wordt.
Ook voor ons criterium zal er nog nader bekeken worden of het zin heeft om dit
kalenderjaar punten uit te delen. Wellicht versturen wij U dit clubblad reeds
vroeger zodat U wat leesvoer heeft. Inmiddels stuurde onze voorzitter U een mail
met de link naar clubbladen uit ons roemrijk verleden, hopelijk heeft U er enig
tijdverblijf mee.
Ook de lessen van het Cursuscentrum van onze gemeente werden inmiddels voor
dit schooljaar van de kalender gehaald. Eén van onze bierlesgevers, met name
Dré Janssens (de andere is de Jef) maakte volgend gedichtje dat ik U niet wil
onthouden :
We houden ons allemaal wel taai, al is ’t af en toe een beetje saai.
Drink af en toe een lekkere pint, zo blijven we samen goed gezind.
Maar doe dat toch maar “in uw kot” en besef : je wordt echt niet zot.
Ga af en toe eventjes naar buiten, zo zie je de andere kant van je ruiten.
En weldra kunnen we van op ons eigen terras genieten van dat oh zo koele glas.
Samen met degenen waar we van houwen, zoeken naar vogeltjes die een nestje
bouwen.
Dat vooruitzicht zou er toch toe moeten leiden dat we de moed bewaren in deze
moeilijke tijden.
copyright by dréke janssens …
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
Het is eigenlijk zoals Jelle De Beule het onlangs bij Danira in het programma
“Vandaag” op VRT 1 verwoordde : “Waarom wordt er in elk TV-journaal nog altijd
plaats gemaakt voor de sportrubriek, er is gewoon geen enkele sport die nog
bedreven wordt.” Gelijk heeft hij, vandaar deze enkele onderstaande berichten :
LEDENBESTAND
Geen nieuwe leden, dat is ook niet moeilijk in deze droeve tijden.
VERSLAG BESTUURSVERGADERINGEN
Kan ik ook niet geven want wij konden niet meer samen komen.
NIEUWS UIT ONZE ZIEKENBOEG
Ook hier geen enkel nieuwtje dat mij bereikte. Niemand van de trap gedonderd of
tegen een deur gelopen in zijn eigen “kot”. Gelukkig werden mij ook geen corona
gevallen gemeld bij onze leden of hun families.
OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Deze oproep blijft wel en is een herhaling van mijn vraag uit ons vorige nummer
(dus eigenlijk ook niks nieuws!).
Momenteel zijn er een aantal bestuursmensen die graag een stap terug wensen te
zetten en een zekere vorm van verjonging zouden willen zien.
Daarom onze vraag : denk er eens rustig over na en laat het ons weten! Senne
Verschoren kwam inmiddels onze bestuursrangen versterken. Maar er is nog
plaats! Wat wordt er van eventuele kandidaten verwacht : helpende handen bij al
onze geplande activiteiten en aanwezigheid, behoudens speciale omstandigheden,
op onze bestuursvergaderingen, normaal elke eerste maandag van de maand maar
gedurende de zomermaanden is er een break. We vernemen het wel.
CRITERIUM
Hopelijk worden er dit kalenderjaar hier en daar nog wedstrijden georganiseerd,
we zullen U tijdig op de hoogte houden, ook van de geannuleerde joggings.
Momenteel kunnen we stellen dat er al zeker voor tot 1 augustus niets meer zal
georganiseerd worden.
OVERLIJDENS
Op 29 maart overleed Fons Livens, de vader van Toon. Hij vierde op 5 februari zijn
93ste verjaardag en verbleef in het WZC Stede Akkers in Hoogstraten. Toon’s
moeder leeft gelukkig nog. Afscheid werd, door het coronavirus, in intieme kring
genomen.
Op 29 april ll. overleed Ivonne Timmermans, de moeder van Luc Van Bael, zij werd
82 jaar oud.
Wij wensen Toon met zijn familie en Luc, zijn vrouw Ilse Verhaegen en hun familie
veel sterkte bij dit zware verlies.
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PUZZELPLEZIER
Om aan deze moeilijke coronatijd even te ontvluchten enkele puzzeltjes. Hopelijk
heeft U er enig plezier aan.
Deze 12 foto’s werden allemaal in Heist genomen. Kent U de antwoorden op de
ondergestelde vragen ?
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Vragen :
1 naam taverne
4 naam taverne
7 welke bushalte
10 welk bedrijf

2 naam kasteel
5 welke supermarkt
8 welk café
11 wie was haar man

12
3 welk dorp
6 bovenste woord ontbreekt
9 welk gehucht
12 uit welke zaak
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Hieronder staan 10 naamkaartjes met daarop 10 Berglopers die momenteel lid
zijn van onze club. Het zijn allemaal normale voornamen en plaatsen in België,
aan de achternamen heb ik wel wat moeten sleutelen. De voornaam verwijst
telkens naar de juiste verhouding man/vrouw.
Welke Berglopers zijn :
SVEN AFT
ELSENE

EMMA REN
HEIST

ROY GON
DINANT

LUDO VRINS
LIER

MART STEIGEL
BRANST

DAAN CENTRA
RONSE

NEST RIVET
VREMDE

RIT TAS
BUKEN

JO HEEGMAN
WANGE

HANNE CONEIGO
RAVELS

Welk spreekwoord herkent U in deze tekening ?
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BIJZONDERE PRESTATIES : TOON LIVENS
Op 4 september 1944 werd Antwerpen,
na meer dan 4 jaren van bezetting,
bevrijd op het einde van WO II wat tot
vrijheid,
ontlading
en
een
waar
volksfeest leidde. Maar kort daarna
vielen
de
eerste
V-bommen
die
bijzonder veel slachtoffers maakten.
Deze bevrijding maakte ruim 75 jaar
geleden
veel
gevoelens
los.
De
Antwerpenaars
slingerden
tussen
woede, angst, moed, hoop, pijn en
veerkracht. Om dit te gedenken opende Het Vredescentrum de expo “Vreugde en
Verdriet – Antwerpen bevrijd (1944-1945)”. Plaats van
dit gebeuren was het FelixArchief, op de 6de verdieping
in de Oudenleeuwenrui 29 in Antwerpen. De expo was
gepland van 7 september 2019 tot en met 31 mei 2020
maar ook hier heeft corona zich laten gelden want
mensen mochten niet meer samen komen. Maar de
organisatoren lieten het hier niet bij en startten de
virtuele expo “Vreugde & Verdriet @ Home”.
Dagelijks, van 27 maart tot 3 mei,
deelde het Vredescentrum foto’s en
verhalen over deze bevrijding op
zijn facebook pagina. Bovendien
wekten
verschillende
gidsen
historische foto’s en objecten tot
leven via vlogs. Onze Bergloper
Toon Livens is de Antwerpse
stadsgids bij uitstek en verzorgde
dan ook bijzonder sterk enkele van
deze vlogsessies. Alle vlogs, ook
die van enkele collega’s van Toon,
zijn zeer aangenaam te volgen, U
kan ze afzonderlijk bekijken op
Youtube.
In één van zijn vlogs brengt de vlotte prater Toon hulde aan Eugène Colson,
bijgenaamd Kolonel Harry, die het Verzet leidde en
samenwerkte met Urbain Reniers, de chef van het
geheime leger in Antwerpen die het later tot
generaal wist te brengen. Kolonel Harry verzamelde
een groep van 600 verzetstrijders die er in slaagden
de haven zonder al te veel schade op de Duitsers te
heroveren. Een maand later was hij er ook bij toen
de Canadezen Merksem bevrijdden. Hij werd 87 jaar
oud en kreeg een straat : de Kolonel Harrystraat in
Hoboken. Ook in 2050 Antwerpen is er de Urbain
Reniersstraat.
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In vlog 2 heeft Toon het over de V1, een onbemand vliegtuigje, en de V2, een
raket die 3 x het geluid van het licht overtrof. Generaal Armstrong bestreed 6
maanden lang, vaak wel maar niet altijd met succes, deze vliegende bommen. De
ergste inslag kreeg Cinema Rex (nu UGC) te verduren tijdens een filmvoorstelling
waarbij er liefst 567 doden vielen. Ruim 3.000 mensen werden in totaal door de
bommen gedood. De V staat twee keer voor “Vergeltungswaffe”. De
productieprijs van de V2 was 10 x deze van de V1.

V1

V2
Bij nog een ander filmpje spreekt Toon over de
operatie “Market Garden”, het gealliëerd offensief
gericht
tegen
nazi-Duitsland.
Deze
operatie,
gekenmerkt
door
een
ruime
inzet
van
luchtlandingstroepen om strategische bruggen op
Nederlands
grondgebied
te
veroveren,
bleek
uiteindelijk een mislukking doordat de cruciale brug
bij Arnhem niet kon worden behouden. Referentie de
film : “A bridge too far”.
In dezelfde voorstelling praat Toon ook over de erg
belangrijke bevrijding van de Scheldemonding waarbij
13.000 slachtoffers vielen. David Silvertop, die
postuum tot kolonel bevorderd werd, speelde met zijn
“3e bataljon Royal
Tank Regiment” een sleutelrol als bevrijder
van Antwerpen. Helaas werd hij 3 weken
later (op 25 september 1944) dodelijk
getroffen door een Duitse kogel. Samen met
3 andere Britse militairen hing hij op dat
moment gebogen over een stafkaart die op
de motorkap van een legerauto lag. Dit alles
gebeurde in het Nederlandse Sint-Anthonis.
Ook hij kreeg in Antwerpen een straat naar hem vernoemd : de Kolonel
Silvertopstraat op het Zuid.
Zoals gezegd kunt U alle vlogs, ik meen dat er in totaal 14 gemaakt werden, via
Youtube bekijken. Ook via het facebook account van Toon kunt U alles
gemakkelijk terugvinden.
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ONS JOGGINGCRITERIUM
Veel korter dan oorspronkelijk gepland !
Zesde wedstrijd van onze lijst : de 36 ste KWB Volksloop van Putte-Grasheide op
zondag 8 maart ll.

Met 299 deelnemers (vorig jaar 292) hadden de organisatoren duidelijk nog geen
last van eventuele corona afzeggingen. Een 15-tal Berglopers verspreidden zich
over de 3 verschillende afstanden : 2,5 km – 5,24 km of 10,48 km. De echte
toppers uit onze omgeving waren allen present zodat er geweldige tijden gelopen
werden.
Daarna verscheen plots uit het niets het corona virus dat er voor zorgde dat alles
wat gewoon en normaal was, (hopelijk tijdelijk!) totaal verdwenen blijkt.
Ondertussen kreeg U reeds enkele mails met de afgelastingen van wedstrijden uit
onze criteriumlijst. Het komt er op neer dat er al zeker tot 1 augustus niets mag
georganiseerd worden, dat hebben onze politiekers met hun Veiligheidsraad ons
op woensdag 6 mei per monde van premier Wilmès mede gedeeld.
Ook de volgende editie van “Heist Loopt en Zingt”, gepland voor eind augustus
werd inmiddels definitief verplaatst naar volgend jaar. De organisatoren namen,
zeer begrijpend, reeds eerder het zekere voor het onzekere want het
voorbereidende werk, het zoeken naar de nodige sponsors, en diens meer, neemt
zo veel tijd en werk in beslag dat een niet kunnen doorgaan te frustrerend zou
zijn.
Maar ook “De Hei Loopt” zal al zeker niet door gaan. Dit heeft tot gevolg dat er
slechts 1 wedstrijd voorlopig (en tot nader bericht) nog gelopen wordt en dat is
de stratenloop bij de kermis van Booischot Statie. Laat ons allen echt hopen dat
deze wedstrijd kan georganiseerd worden, niet alleen voor onze vrienden van
AVZK maar ook vanwege het feit dat we daarmee dan zeker dit “corona horror
tijdperk” kunnen afsluiten. We spreken af dat we er in het positief geval (dus dat
we er effectief kunnen gaan lopen, joggen of wandelen) ene extra gaan op
drinken! Akkoord ?
Enkele wedstrijden uit onze originele criteriumlijst kregen inmiddels een
voorlopig nieuwe datum in 2020 : de avondjogging in Wechelderzande verhuisde
eerst naar 20 juli maar dit is inmiddels ook al achterhaald, terwijl de
Appelbloesemjogging in Gelrode mogelijk op 25 september zijn beslag zal
kennen. Afwachten geblazen!
Alle andere annuleringen werden definitief van de kalender gehaald en gaan
normaal gezien volgend jaar rond dezelfde data door. Spijtig maar het is niet
anders, anders gezegd : jammer maar helaas!.
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HEIST LOOPT & WANDELT VIRTUEEL
De organisatoren van Rondom Netedal (Gert Vercammen en co.) hebben een
mooi alternatief in het leven geroepen zodat U op zondag 31 mei a.s. de kans
heeft om 5 of 10 km individueel voor 2 Heistse goede doelen te lopen en dit onder
de titel “Heist Loopt & Wandelt Virtueel”. Vanaf 9 uur en tot 16 uur heb je als
deelnemer de tijd uw vooraf gekozen afstand te lopen of wandelen. De
deelnameprijs bedraagt
5 euro per deelnemer. Je
kunt mee doen waar ter
wereld (ja : U leest het
goed!) U ook bent en je
kiest zelf waar je wenst
te starten en aan te
komen. Je moet er wel
op letten niet in groep je
5
of
10
km
te
verwerken, je weet wel :
de
“social distancing” regel. Er moet vooraf ingeschreven worden, hierna
ontvang je via e-mail een link naar de deelname App die je op je mobiele telefoon
moet installeren. Tijdens de dag staan we met zijn allen in contact via de
Facebook pagina van Rondom Netedal en deze App. Zo kun je elkaar
aanmoedigen en weet je wie waar aan de slag is. Voor de leden die wensen deel
te nemen maar niet volledig op de hoogte zijn van heel dit “App” gebeuren (ik
plaats mezelf hier bij) zullen er enkele mensen van ons bestuur U hierbij kunnen
adviseren.
Ik heb begrepen uit de mij doorgestuurde informatie dat er zelfs verschillende
klassementen zullen opgemaakt worden, een algemeen klassement, de snelste 5
en 10 km, de snelste man en vrouw en de sportiefste gemeente. Het zal allemaal
wel kloppen maar hoe dit praktisch geregeld zal worden lijkt me niet zo voor de
hand liggend. Ik geef maar een voorbeeld : iemand die echt een snelle tijd wil
lopen, gaat op een berg staan en loopt zijn afstand naar beneden. Wellicht maak
ik hier een denkfout, maar soit! Niet mijn probleem eigenlijk. We zien wel.
De 2 goede doelen zijn enerzijds de symbolische
schenking
van
uw
medaille
aan
alle
zorgverleners, mensen die dit meer dan ooit
verdienen en anderzijds de “Sociale Kruidenier”.
De opbrengst van deze sportieve dag zal aan hen
worden
overhandigd.
Bij
deze
“Sociale
Kruidenier” wordt er een beperkt aantal
producten verkocht tegen lage prijs aan de
mensen die dit echt nodig hebben. Mede door de
coronacrisis
is
voor
vele
hulpbehoevenden
betaalbare voeding moeilijker dan voorheen te
vinden. Wij rekenen dan ook op vele Berglopers die
door deel te nemen dit prachtige initiatief wensen
te ondersteunen. Maar wel te verstaan : zo veel
mogelijk individueel deelnemen!

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

11

de jogger 2020/2
GEZONDHEIDSTIPS
Factcheck.
Groenten en fruit zijn belangrijke leveranciers van vitamine C, beta-caroteen en
foliumzuur. Maar welke zijn nu eigenlijk het gezondst : verse of ingevroren ?
In Amerika deden specialisten ter zake wetenschappelijk onderzoek : zij gingen
na of er in diepvriesgroenten en –fruit evenveel vitaminen zitten als in de verse
varianten. En wat bleek : groenten en fruit invriezen heeft zo goed als geen
negatief effect op het vitaminegehalte. De reden is simpel : na de oogst worden
ze zeer snel verwerkt en diepgevroren. Ook het enkele dagen bewaren in je
koelkast is niet negatief, maar na verloop van tijd treedt er natuurlijk wel bederf
op. Maar voor de wetenschap is het duidelijk : beide varianten passen in een
gezond voedingspatroon.
Bron : gezondheid en wetenschap.
Dokter en bio-ingenieur Eric De Maerteleire schreef
het boek : “Gezond eten, gezond ouder worden.”
Hierin geeft hij zijn lezers tips hoe ze veroudering
kunnen afremmen. Heden ten dage worden wij
Belgen gemiddeld zo’n 26 jaar ouder dan een eeuw
geleden. De wijze waarop we verouderen is volgens
hem voor 49 % genetisch bepaald, de overige 51 %
is het gevolg van omgevingsfactoren. En onze
voeding kraakt of maakt je gezondheid, beweert hij
althans.
Het proces van veroudering stopzetten kan uiteraard
niet maar je kan het wel enigszins vertragen door :
niet te roken, meer te bewegen, de stress binnen de
perken te houden, voldoende te slapen, optimistisch
te zijn, veel te lachen en vooral gezond te eten.
Hiervoor is bij velen wel een mentaliteitswijziging
nodig. Maar voor de dokter is overduidelijk dat
ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en
alzheimer sterk afgeremd kunnen worden met het
juiste dieet. Kiezen voor een “natuurlijke” voeding boven sterk bewerkt voedsel,
is een eerste stap maar het is ook belangrijk om de juiste balans te vinden.
Laatste peilingen geven aan dat 35 % van de volwassen Belgen dagelijks
groenten eet en 47 % dagelijks fruit maar slechts 5 % komt aan de aanbevolen
200 gr groenten per dag en slechts 9% aan de voorgeschreven 200 gr fruit. Vlees
wordt er dan weer massaal te veel gegeten.
De dokter geeft ook enkele toch wel verassende eettips :
- het eten van donkere chocolade met ongeveer 70 à 75 % cacaomassa, is
een aangename en gezonde bezigheid omdat het de bloeddruk verlaagt.
Wel slechts 20 g per dag omdat je anders te veel calorieën binnenkrijgt.
- eet elke dag een appel met schil : die zit vol vezels die het
cholesterolgehalte verlagen en het risico op bepaalde kankers sterk
verminderen.
- een ei per dag is aangeraden, zacht gekookt omwille van de
bacteriologische veiligheid in combinatie met volkorenbrood en groenten.
- een aantal kopjes koffie per dag mag want het is een goede bron van
vitaminen en mineralen zoals B2, B3, B5, kalium en magnesium. Mensen
met maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk of slaapproblemen letten
wel best op met de hoeveelheid cafeïne.
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-

groene thee is één van de gezondste
dranken en het beschermt tegen veel
aandoeningen. Het neutraliseert vrije
radicalen en stimuleert een snellere
ontgifting van schadelijke stoffen in
ons lichaam.
- koolsoorten
hebben
een
unieke
samenstelling en bevatten stoffen die
nergens anders in de natuur worden
aangetroffen. Ze bieden een duidelijk
antikanker effect, beschermen tegen
artrose en ontstekingen, versterken
het
afweersysteem
tegen
griep,
beschermen
de
darmen
en
het
immuunsysteem
en
bevorderen
gewichtsverlies … Dus Berglopers : zet
minstens 1 keer per week een
koolsoort op het menu en hou rekening
met een 350 gr per persoon. Broccoli,
spruitjes en waterkers zijn de toppers .
- het regelmatig eten van noten (een 30
gr per dag) leidt tot een betere
cholesterol en een verminderd risico
op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, galstenen en verschillende
kankers. Studentenhaver is een aanrader.
Sommigen raden het extra innemen van voedingssupplementen niet aan, dr. De
Maerteleire is hier niet mee akkoord en is overtuigd van het tegendeel maar dan
wel op steeds op doktersadvies : het tekort aan vitaminen C, D3 , bijna alle Bvitaminen, jodium, zink, selenium, magnesium, ijzer en calcium kunnen daardoor
op een gezonde wijze aangevuld worden. Maar niet zomaar iets kopen, raadpleeg
uw dokter.
Boek : “Gezond eten, gezond ouder worden” met als ondertitel : “De juiste
voeding voor een langer en beter leven.” Uitgegeven bij drukkerij Manteau, te
koop aan 24,99 euro.
De clubarts van de wielerploeg Lotto Soudal, met name Servaas Bingé, schreef het
boek “De Lijst”. Alles wat je lichaam ook maar een beetje uit balans kan brengen,
schrappen van je bord en dat 10 dagen lang, dat is het opzet van dit werk. Het
innemen van medicijnen kunnen de gevolgen wegnemen, maar hij wil de oorzaken
van de kwalen bestrijden en hij denkt dat die vaak gewoon op ons bord terug te
vinden zijn. Zijn basisstelling is dan ook : “Voeding is zowat het grootste
massavernietigingswapen op aarde.” Zo vermeldt hij dat tomaten, bananen en
eieren histamine bevatten, dit is de stof die vrijkomt in het lichaam bij allergie,
waardoor we jeuk krijgen of moeten niezen. De meeste mensen zullen daar geen
enkele last van ondervinden, anderen krijgen er migraine of astma van.
Appelsienen en pompelmoes bvb. bevatten salicylaten die netelroos en
sinusproblemen kunnen veroorzaken, weer voor een kleine groep van mensen.
Mag niet volgens deze dokter buiten de reeds genoemde producten : alcohol,
cafeïne, suikers, vetten, melk, eieren, chocolade, charcuterie, havermout (gluten
die voor darmproblemen kunnen zorgen), kip en grote vissoorten.
Mag wel : bruine rijst, kalkoen, lam, plantaardige melk, bepaalde soorten groeten
en fruit.
Deze tekst is zo variabel van persoon tot persoon dat we dit met een grote korrel
zout moeten nemen.
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NADENKERTJES
Waarom vinden Nederlanders Belgenmoppen zo geweldig ? Omdat ze zo
goedkoop zijn.
Waarom heeft een blondine nooit ijsblokjes in haar keuken ? Ze kent het recept
niet.
Wat is een volwassene : een persoon die gestopt is met aan de uiteinden te
groeien maar nu in het midden groeit.
Wie het laatste lacht, is het traagst van begrip.
Wanneer schiep God het wasgoed ? In den beginne, want in de bijbel staat :”God
schiep de zee, de lucht en het was-goed …
Vrouwen zijn als types : eerst zijn ze je type … later zijn ze je ex …
Men hoeft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal
blauw is.
Alle melkproducten moeten uit de rekken in de supermarkten gehaald worden. De
tekst “hier openen” moet vervangen worden door “thuis openen”.
Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg maar wel de kracht van vandaag.
Wie of waar je ook bent, jouw bijdrage is ongekend als je warmte en liefde laat
stralen, niet allen soms maar alle dagen.
Het is hoe het was, het gaat hoe het komt.
De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles, maar zij willen van alles
het beste.
Leer van je fouten maar laat je leven niet vergallen door spijt.
Als je bij iedereen in de smaak had willen vallen, had je banketbakker moeten
worden.
Je bent niet verantwoordelijk voor het hoofd dat je gekregen hebt maar wel voor
de smoel die je trekt.
Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, is een omweg. Waar onwil is, is
altijd een uitweg.
Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs. Dan heeft elke dag iets positiefs.
Ik probeerde laatst mijn eetgewoontes te veranderen maar chips met mes en
vork eten is haast niet te doen.
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BERGLOPERS IN BEELD

Enkele van onze Berglopers in betere toestanden dan de huidige waarin we door
het corona virus beland zijn.
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FACEBOOKBERICHTEN
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TOERISME IN EIGEN LAND : DE KUSTSTREEK
Over een lengte van zowat
67
km
bevat
onze
kuststreek 13 badplaatsen
verdeeld
over
10
verschillende
gemeenten
met een tot 500 m breed
zandstrand
met
daar
achter nog een tot 2,5 km
brede duinengordel.
Rechts boven op deze kaart
vormt het Zwin de grens
met
Zeeuws-Vlaanderen,
aan de andere zijde gaat de
Vlaamse kustlijn over in de
Franse Opaalkust. Achter de kuststrook, meer landinwaarts, liggen de Polders die
samen Maritiem Vlaanderen vormen.
Heel wat natuurgebied ging verloren :
in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw
werd zowat de hele kust volgebouwd
met appartementsgebouwen. In 2010
verrees het eerste windmolenpark op
zee, gevolgd door nog enkele anderen
die op een 20 tot 50 km voor de kust
neergepoot werden.
Voor het toerisme de kop opstak,
waren de meeste kustgemeenten
gericht op landbouw en visserij. Maar
vanaf het einde van de 19e eeuw, in de periode die bekend staat als de “Belle
Epoque”, begon door de economische welvaart het toerisme op te komen. Mensen
gingen meer en meer op reis en de zee kende een grote aantrekking bij deze
toeristen die destijds meestal maar voor 1 of 2 dagen kwamen. Door de toeloop
van het publiek werden dan ook
vele
nieuwe
woningen,
restaurants, casino’s en hotels
gebouwd. En de aanleg van de
kusttram zorgde er voor dat
menige
plaatsen
gemakkelijk
konden bereikt worden. Onder
het bewind van onze Koning
Leopold II werd de kust in het
algemeen, maar Oostende in het
bijzonder, gepromoot als de
voornaamste toeristische regio
van België. Hij pompte dan ook
een deel van de inkomsten uit de Belgische kolonie Congo in de kust, waardoor
velen nu een dubbel gevoel hebben bij de pracht en welvaart van deze regio
onder zijn koningschap.
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Tijdens WO I kwam het grootste deel van de kust in Duitse handen waardoor het
toerisme tijdelijk sterk ingeperkt werd. Tijdens het interbellum (periode tussen
de beide wereldoorlogen) herstelde dit weer volop, WO II betekende opnieuw
een tijdelijke terugval maar sedert de jaren 50 van de 20ste eeuw is het alleen
maar elk jaar sterk gegroeid. Meer en meer mensen beschikten inmiddels over
een eigen wagen waardoor de eerder elitaire status van de kust, voor iedereen
toegankelijk werd. Maar meteen ontstond ook het fenomeen waar we dagelijks zo
veelvuldig mee geconfronteerd worden : de file! Creatieve ondernemers wensten
ook hun graantje (zeg maar : hele graansilo’s!) van dit massatoerisme mee te
pikken en openden pretparken, musea, tropische zwembaden en vakantieparken.
Landbouw en visserij zijn inmiddels secundaire economische activiteiten
geworden. De plaatselijke bevolking is in de loop der jaren sterk gewijzigd en
bestaat momenteel voor een groot deel uit inwijkelingen vanuit het binnenland,
meestal de rijken want de grond en het wonen aan zee is niet voor iedereen
betaalbaar. Momenteel zijn er meer dan 500 hotels maar velen hebben hun adres
of tweede verblijf in eigen bezit.
Langs de kust vormt Oostende, de Koningin der Badsteden”, het zwaartepunt.
Knokke-Heist, Blankenberge en Nieuwpoort zijn kleinere lokale steden. De
gemeenten zijn, gelegen van richting Nederland naar Frankrijk, in volgorde :
Knokke-Heist, Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene, Oostende,
Middelkerke, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne.
Oostende, met Bart Tommelein als
burgemeester, heeft ruim 70.000
inwoners en heeft een zee- en
luchthaven. De Kapellestraat is de
winkelstraat bij uitstek, van de
natuur kan men gaan genieten in het
Leopoldpark. Het openluchtmuseum
“Atlantikwall”
in
deelgemeente
Raversijde is een echte aanrader. En
wie kent niet het Casino Kursaal ?
Van de vele musea noem ik graag
het Ensor huis, het historische
Stadsmuseum en het Kunstmuseum
aan Zee.
Iedereen kent natuurlijk ook Knokke-Heist, bestaande uit Knokke (Centrum, Het
Zoute, Albertstrand), Heist (Centrum en Duinbergen), Ramskapelle en
Westkapelle. Dit Westkapelle haalde op
26 maart 2013 het wereldnieuws
doordat de prachtige St.-Niklaaskerk,
daterend uit de 12e eeuw, na een felle
uitslaande
brand,
tot
een
ruïne
herleid werd. Na
heel wat miserie
met de verzekering
kon het Godshuis
pas op zondag 8
december 2019 door de bisschop Lode Aerts opnieuw
ingewijd worden. Speciaal voor deze gelegenheid werd voor
alle dorpelingen eenmalig een bier gebrouwen dat gratis
werd aangeboden.
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Bij de naam Knokke denken we direct aan het prachtige natuurreservaat “Het
Zwin”, de broedplaats van tal van zeldzame vogels. De excentrieke burgemeester
Graaf Leopold Lippens heeft al sedert 1979 met zijn partij “Gemeentebelangen”
de plaatselijke macht in handen. Momenteel bezetten zij 24 van de 31 zetels. Hij
was het die begin jaren een nationale polemiek creëerde door te stellen dat er
voor de frigoboxtoerist op zijn grondgebied geen plaats meer was. Als men in
Knokke kwam, dan moest men daar ook maar ter plaatse geld spenderen, en
liefst zo veel mogelijk.
Blankenberge kennen we van zijn pier foto 1).
In Nieuwpoort mondt de rivier de Ijzer uit in de Noordzee en is er een Koning
Albert I monument uit 1938 ter ere van deze koning en de Belgische troepen in
WO I (foto 2).
In Koksijde bevindt zich de thuisbasis van het 40ste helikoptersmaldeel “Search
and rescue” en werden de opnames van de TV-serie “Windkracht 10” verricht
(foto 3).
De Panne heeft maar 1 deelgemeente maar die kennen we allemaal want in
Adinkerke situeert zich “Plopsaland” (foto 4).
Middelkerke, met burgemeester Jean-Marie De Decker, is een stripgemeente, elk
jaar is er een stripfestival. Op de zeedijk staan 18 standbeelden van o.a.
Jommeke, Nero, Marcel Kiekeboe, Suske en Wiske, Urbanus, Jerom enz. (foto 5).
Zeebrugge is een deelgemeente van Lissewege en heeft de tweede grootste
haven van België, na Antwerpen. Zeer bekend is het “Palace” op de Zeedijk, het
imposante ex-hotel dat in 1914 gebouwd werd maar waar nu flats en
appartementen de bestemming gewijzigd hebben (foto 6).
Bredene doet wellicht een belletje rinkelen. Neen ? Bekend van het enige
naaktstrand in ons land! Met zijn meer dan 30 campings is het op dit gebied de
absolute top in België (foto 7).
In De Haan, waar Wilfried Vandaele burgemeester is (die was tussen juli en
oktober 2019 nog vervangend voorzitter van het Vlaams Parlement) woont de
bekende Vlaamse zangeres Marva. Einstein verbleef in 1933 een half jaar in deze
gemeente (foto 8).

1
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Enkele bekende Vlamingen die in de kuststreek geboren zijn : TV-makerLuk Alloo,
schrijver Pieter Aspe, weerman David Dehenauw, zanger/componist Patrick
Riguelle, kunstenaar Kamagurka en wetenschapper Dixie Dansercoer.
Gaat U deze zomer naar de kust ?
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BELGISCHE TOPLOPERS
Ons kleine Belgenland wist toch al heel wat medailles te behalen bij de
loopnummers op de Wereld- en Europese kampioenschappen en Olympische
Spelen. Hier volgen al enkele “groten”, in het clubblad van september volgt deel 2
hiervan.
Ons nationale succesverhaal start in 1948 bij de O.S. in
Londen.
-

Gaston Reiff behaalde er de eerste Belgische
gouden medaille ooit : hij won er de 5.000 m in
een tijd van 14’17 minuten. Hij was in 1921 in
Eigenbrakel geboren en overleed er in 1992. Hier
zien wij de originele foto van zijn podium.

-

op diezelfde Spelen wist een andere landgenoot,
Etienne Gailly, een bronzen plak op de marathon
te veroveren. Zijn tijd was 2:35.34. Hij was in
Beringen geboren en overleed op 48-jarige
leeftijd in 1971 in het Waalse Genval.

-

nog een bekende Belgische loper, eerst was hij
politieagent en later werd hij sportjournalist, was
Roger Moens. Hij werd niet minder dan 14 x
Belgisch Kampioen, zijn hoogtepunt
bereikte hij bij de O.S. van Rome in 1960
waar hij zilver won op de 800 m. Normaal
moest hij daar winnen maar wij was zo
zegezeker dat hij al aan het vieren was
en niet zag dat 15 m voor de finish de
Nieuw-Zeelander Peter Snell hem langs
links
voorbijliep,
de
grootste
ontgoocheling uit heel zijn carrière. Op 3
augustus 1955 in het Bislett Stadion van
Oslo had mij met een tijd van 1’45’7 het
16-jaar oude wereldrecord op de 800 m
verbeterd, het zou 7 jaar stand houden.
Met
onze
landgenoten
Baillieux,
Langenus en Leva liepen
ze
op
8
augustus 1956 met 7’15’8 een nieuw WR op de 4 x 800 m estafette. Roger
leeft momenteel nog en is 89 jaar oud. Op deze foto drinkt hij een glas bij
zijn 75ste verjaardag.

-

tot één van onze beste lopers aller tijden behoort zeer zeker Gaston
Roelants. Hij werd in Opvelp geboren en is momenteel 83 jaar oud. Hij was
de specialist van de 3.000 m steeple. In deze discipline wist hij in 1962 de
Europese en in 1964 in Tokio de Olympische titel te behalen. Hij deed ook
jaarlijks mee aan de Sint Silvestercorrida in Sao Paulo (Brazilië) en hij wist
deze wedstrijd liefst 4 keer te winnen : in 1964, 1965, 1967 en 1968. Vanaf
1967 legde hij zich toe op de marathon, bij het E.K. in 1969 (Athene) was
alleen Ron Hill sneller, zilver dus met een tijd van 2’17’22. In 1974 in Rome
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wist hij nog een bronzen
medaille aan zijn palmares
toe te voegen. In 2002 werd
hij door koning Albert in de
adelstand
verheven,
sedertdien mag hij zich
baron noemen. Hij is een
verwoed golfspeler. In 1962
had hij de “Trofee voor
Sportverdienste”
gekregen
en in 2014 kreeg hij nog een
onderscheiding : de “Orde
van verdienste van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité”. Hij
won nationale en internationale wedstrijden tussen 1959 en 1976 en dit op
verschillende afstanden : de 1.500 m, de 5.000 m, de 10.000 m, de 3.000
m, de marathon en ook in het veldlopen was hij een veelvuldig winnaar, in
totaal meer dan 50 medailles.
-

Roelants werd destijds bij de atletiekvereniging “Daring Club Leuven”
getraind door de legendarische meester in zijn vak Mon Vanden Eynde.
Deze had nog grote namen onder zijn hoede : Miel
Puttemans, Willy Polleunis, André Dehertoghe en
Ivo Van Damme. Deze keer iets meer over Miel
Puttemans.
Emiel Adrien Puttemans werd op 8 oktober 1947 in
Vossem geboren. Hij nam 4 x deel aan de
Olympische Spelen en behaalde hierbij 1 zilveren
medaille : in 1972 te München op de 10.000 m. Hij
werd ook 2 keer Europees Indoorkampioen. In
1965, hij was toen hovenier, begon zijn
loopcarrière. Hij debuteerde als actief lid van
atletiekvereniging SV Sterrebeek die opging in de
meer bekende club White Star maar hij werd na
enkele jaren naar Daring Club Leuven gehaald.
Zijn palmares oogt voortreffelijk met liefst 16 x een verbetering van een
wereldrecord (de meeste indoor wat hem de titel “Keizer van de indoor”
opleverde) en hij werd 9 x Belgisch Kampioen. Later verlegde hij zijn
activiteiten ook naar het veld waarin hij in 1975 en 1981 Belgisch
Kampioen werd. Hij won ook de marathon van Rome in 1982, zijn tijd was
zeer goed (2.9’53) maar de afstand bleek 111 m te kort te zijn. In 1971
kreeg hij de “Trofee voor Sportverdienste”.

-

toch ook een vrouw om dit eerste deel af te
sluiten : Veerle Dejaeghere. Ze werd op 1
augustus 1973 in Izegem geboren, ze woont
momenteel in Ardooie waar ze sedert enkele
jaren ook in de gemeente- en provincieraad
zetelt voor Groen! Ze nam 3 x deel aan de O.S. :
in 2000 op de 1.500 m, in 2008 op de 3.000
steeple en in 2016 liep ze de marathon.
Medailles waren echt niet te behalen. Haar
topjaar kende ze in 2000 toen ze o.a. het 17 jaar
oude record van Betty Vansteenbroek op de
1.500 m verbeterde. Ze kreeg dat jaar ook de
Gouden Spike. Ze was vroeger onderwijzeres,
momenteel haaft ze een functie bij het BLOSO.
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PLEZANTE BLADZIJDES
Een man komt binnen op de belastingsdienst en vraagt of hij Ali even kan
spreken. De medewerker van de dienst zegt : “Ali, welke Ali ?”
“Ali Baba!”, antwoordt de bediende nors.
“Er werkt hier geen Ali Baba”, antwoordt de bediende nors.
“Wel, dan zou ik graag eens met 1 van de andere 40 rovers spreken”, zegt de
man..
De dokter groet lachend schoenmaker Johan uit de Molenstraat. “Hoe gaat het er
mee, thuis iedereen gezond ?”
“Natuurlijk”, bromt de vakman. “En bij U, alle schoenen nog in orde …?”
Baby aap vraagt aan haar mama : Mama, waarom ben ik zo lelijk ?”
Waarop mama aap antwoordt : “Troost U, degene die dit lezen zijn nog lelijker …”
Tijdens het examen in de faculteit rechten vraagt de professor : “Mijnheer
Peeters, vertel mij eens, wat is bedrog ?”
Student : “Bedrog, professor, dat is als U mij laat zakken.”
Professor : “ Leg dat eens uit.”
Student : “Wel, volgens de wet maakt zich diegene strafbaar en schuldig aan
bedrog, die de onwetendheid van een ander gebruikt om hem schade te
berokkenen …”
Een man is aan het eten en morst een klodder mayonaise op zijn hemd.
“Potverdorie”, zegt hij, “ik zie er uit als een varken.”
“Ja”, zegt zijn vrouw, “en gemorst heb je ook al …”
Een vrouwelijke hersencel komt toevallig in het brein van een man te recht en
ziet dat alles leeg is. “Hallo, hallo, is hier iemand ?”, roept ze.
Opeens komt ze een mannelijke hersencel tegen en vraagt : “Hoe komt het dat
hier niemand is ?”
Daarop zegt hij : “Kom maar mee, we zitten meestal allemaal beneden …”
Een examenvraag in het vak biologie was : Geef 7 voordelen van moedermelk.
Een student had het er moeilijk mee maar hij schreef :
1. het is de perfecte formule voor de baby
2. het biedt immuniteit tegen verschillende ziekten
3. het is altijd op de juiste temperatuur
4. het kost niks
5. het bindt het kind aan de moeder en vice versa
6. het is altijd beschikbaar als het nodig is.
En toen wist hij niets meer te bedenken. Tot slot, in wanhoop en net voor de bel
ging voor het einde van de test schreef hij nog vlug :
7. het wordt geleverd in 2 aantrekkelijke verpakkingen en het is hoog genoeg
van de grond zodat de kat er niet bij kan.
Hij kreeg 100 op 100 …
Een man komt thuis met 2 grote emmers koemest voor de tuin die hij had
gehaald bij een boer uit de buurt.
“Waar is dat voor ?”, vraagt zijn zoontje van 6.
“Voor de aardbeien”, zegt de vader.
Het zoontje staart hem onbegrijpend aan en zegt : “Ik heb ze liever met
slagroom, mag dat ook …?”
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Een bedelaar gaat naar het politiekantoor. “Agent, als men iets gevonden heeft,
moet men dat dan terug geven ?”
“Natuurlijk, altijd!”
“Wel, ik heb werk gevonden …”
Altijd klagende vrouw : “De dokter heeft mijn hoofd in de scanner onderzocht
maar hij heeft niets gevonden.”
Haar echtgenoot : “Dat vermoedde ik al lang …”
Een vrouw klaagt tegen haar man : “Sex, sex en nog eens sex, dat is het enige
waar jij over kunt praten. Ik word er doodziek van! Altijd maar sex! Praat eens
over wat anders, voor mijn part over het weer ?”
“OK”, zegt de man, “wanneer doen we het weer …?”
“En weet je nu al waar je als leerjongen aan de slag kunt, Lowieke ?”, vraagt de
pastoor aan de misdienaar.
“Nee, nog altijd niet”, antwoordt de jongen. “Er waren alleen job aanbiedingen
voor leerlingen van beide geslachten, en wie heeft dat nu …?”
Een koppel heeft ontdekt dat ze overdag alleen een vluggertje kunnen doen als ze
hun zoontje naar het balkon sturen en hem verslag laten doen van alles wat zich
afspeelt in de buurt.
En aldus stond de jongen op het balkon en zei : “De buren gaan wandelen, de
familie Janssens krijgen een nieuw vloerkleed, de postbode heeft een pakje voor
de Romboutsen, meneer en mevrouw De Jonge hebben sex …”
“Wat zeg je nu ?”, vraagt de vader, “hoe weet je dat ze sex hebben ?”
“Omdat hun zoontje ook op het balkon staat …”
“Ik krijg een nieuwe papa”, vertelt Sofietje van 4 aan haar klasgenootjes. Als
deze haar van school komt halen loopt ze naar hem toe. “Kijk, dit is hem!”, vertelt
ze vol trots.
Waarop Joske antwoordt : “Oh!, die is gaaf, die heb ik ook gehad …”
“Daar waar het zaad naar buiten gaat, daar komt later het kind naar buiten”, zo
legt de moeder aan haar dochter uit.
Waarop de dochter verschrikt naar haar keel grijpt en benauwd zegt : “Oeps, dat
is wel heel smal …”
Mijn vrouw heeft een modderbad genomen, ze zag er 20 jaar jonger uit tot … ze
de modder er af spoelden …
Het huwelijk is als een luchtspiegeling in de woestijn : paleis, palmbomen, oases,
… Plots verdwijnt alles en blijft de kameel over …
Ik hou al jaren van dezelfde vrouw. Moest mijn vrouw het horen … ze vermoordt
me …
Natuurlijk praat ik tegen mezelf : soms heb ik het advies van een expert nodig …
Een bloedmooi meisje zit in de trein met tegenover haar een oudere vieze man
die begeerlijk naar haar blijft kijken. Het meisje wordt dit beu en zegt : “Voor 25
euro laat ik je zien waar ik aan mijn blinde darm geopereerd ben.”
De man pakt vliegensvlug 25 euro en geeft haar het geld.
Zegt het meisje : “Als je nu naar links kijkt, dan zie je het ziekenhuis waar ik
geopereerd ben …”
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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 leden die jarig zijn in juli – augustus – september :
juli
02
04
05
06
07
10
11
13
16
17
28

Steven De Hondt
Katrien Buts
Freddy Huybrechts, Kurt Scheers
Brenda Caers
Daniel Paessens, Alex Van Den Bergh
Patrick Witters
Anne Verschueren
Katelijn Meulders, Ivo Naets
Bart Van den Schoor
Jef Uyttersprot
Wim Dedoncker

augustus
11
Peter Uytterhoeven
12
Stefanie Vandevelde
13
Murielle De Winter
19
Germaine Ceulemans
24
Eddy Pellegroms
september
02
Jean Verbeeck
03
Arlette Hendrickx
09
Nancy Bastiaens, Wilfried Boogmans, Suzy Jacobs, Johan Saenen
11
Daisy De Bie
14
Nancy Goossens
15
Amelie Daems
23
Ronald Van Casteren
25
Eddy Jacobs, 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
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