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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
Zoals U merkt verschijnt dit clubblad een 6-tal weken later dan voorzien, noem het
gerust een “corona – verlating”. Gewoon omdat zo wat alles stil ligt, hè ?
Inmiddels regent het afmeldingen van wedstrijden, veldlopen maar ook de
“Warmste week” in december gaat niet door in onze gemeente (nationaal zal het
initiatief wel op de één of andere manier geld voor het goede doel in het laatje
brengen). Zelfs “Heist Loopt en Zingt” voor augustus 2021 is nu reeds uitgesteld
tot, hopelijk, 2022. En er zal de eerste maanden nog veel afgelast worden, vrees
ik. Maar wij, Berglopers, houden met ons allen de moed er in, het tij zal ooit wel
keren!
Ons nummer 4 voor dit jaar zal ik U rond 20 december bezorgen maar U zult wel
begrijpen dat dit een eerder dun exemplaar zal worden. Ik verzin nog wel iets. En
probeer het coronavrij te houden a.u.b. !!!

Veel leesplezier tijdens deze trieste coronadagen.
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CORONA
Door het aanhoudend ronddolende coronavirus is ons heel systeem in de war
gestuurd. Geen joggings meer, zelfs de trainingen dienen aangepast te worden,
zonder kleedkamers en zonder douchegelegenheid, maar ook geen normaal sociaal
leven meer. Zeg nu eerlijk : als men zich aan de voorgestelde “bubbels” dient te
houden, wordt de omgang met anderen toch wel zeer miniem. Maar ja, we volgen
best zo veel mogelijk de opgelegde instructies die tegenwoordig toch al iets beter
gecommuniceerd worden, om mogelijke besmetting te voorkomen. Ik heb tot op
heden (we zijn nu 8 oktober en gisteren werden alle café’s in Brussel verplicht al
minstens 1 maand hun deuren dicht te houden) nog geen weet dat er iemand van
onze leden inmiddels effectief besmet is, laat ons hopen dat dit zo blijft en dat er
spoedig een doeltreffend middel kan toegepast worden, ter voorkoming van
besmetting maar ook ter genezing van de minder gelukkigen. “Hoop doet leven”
zong Will Tura, laat ons dit steeds indachtig blijven.
Dréke Janssens, onze bier lesgever, schreef een corona gedicht dat zo prachtig is
(ik wou dat ik het had neergepend!) dat ik het U niet kan onthouden.
Bij aanvang van twintig-twintig dachten we : dit is HET jaar!
We maakten plannen : dit jaar … wordt onvergelijkbaar!
20-20 : getallen die zo volmaakt zijn, en repeteren.
We gaan ’t ervan nemen en ons kostelijk amuseren.
Maar reeds vrij snel kwam uit het verre China een bericht :
Een minuscuul klein virusje had daar enige schade aangericht.
Dat is toch geen reden om hier paniek te beginnen zaaien ?
Bij ons, daar zo ver vandaan, zou er hier een haan naar kraaien ?
Enkele weken later : eindelijk dat verdiende weekje verlof met krokus.
Naar de zon met het vliegtuig, of gaan skiën met een autobus.
In Italië, ook genoemd het schiereiland in de vorm van een laars.
Eens weer thuis : geen paniek, we gaan toch niet leven als kluizenaars ?
Tot een poosje later : daar verschenen enkele bekende virologen.
Na hun uitleg en advies begon het te schemeren voor onze ogen.
Na veel gepalaver en beraadslagen en met horten en stoten
Werden rusthuizen, winkels, horeca en fabrieken gesloten.
We zullen nooit vergeten de korte zin : “BLIJF IN UW KOT!”
Want dat betekende : op vrijwel elk plezier kwam een verbod.
En dan … eindelijk begon het zonnetje zachtjesaan te stralen.
Helaas … dat was niet het moment voor nieuwe, leuke verhalen.
En al zeker niet om naar de kust of de Ardennen te verdwijnen.
We zaten op een dwaalspoor, en daar rijden helaas geen treinen.
Ja, die corona heeft de boel nogal eens in de war gestuurd.
Blijft enkel nog wat fietsen en/of wandelen in je eigen buurt.
Dat ontsnapt aan de term “niet noodzakelijke verplaatsingen”.
We trekken de bossen in en ontdekken hoe mooi de vogeltjes zingen.
Om hun gebied af te bakenen, op zoek naar toekomstige vrouwen,
Waarmee ze al snel aan een stevig en veilig nest beginnen bouwen.
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Neem de tijd en aanschouw hoe handig maar toch zonder handen
Ze stevig materiaal aanbrengen en op maat maken zonder tanden.
Met twijgen, houtsnippers, dons, pluimen en zelfs modderbrij
Creëren ze een nestje … want weldra moeten ze kwijt dat ei.
Daarna start die zware tijd van op het nest zitten broeden.
En eens breekt iets uit het ei … nu zijn er monden te voeden.
De ouders gaan nu op zoek naar meerdere duizenden prooien
Zonder dewelke hun jongen het niet zouden kunnen rooien.
Goed gevoede jongen gedijen meestal snel en opperbest
En na enkele weken reeds verlaten ze het ouderlijke nest.
Vinden we dit gewoon, of waarlijk een wonder der natuur ?
Besef dan … ik heb nu de tijd en bewonder de vogel, mijn buur.
Het is het zeker waard om in je eigen buurt uit te proberen,
Desgewenst kan je het fase per fase proberen te fotograferen.
Corona, daar hebben onze gevederde vrienden nog nooit van gehoord.
Dus vliegen, bouwen en leven ze verder, totaal onverstoord.
Waarlijk, het gadeslaan van deze fladderaars en hun manier van leven
Kan echt een gevoel van voldoening en waardering geven.
Wellicht hebben we er nu meer dan ooit tevoren de tijd voor,
In de vaste wetenschap : “WE MOETEN ER SAMEN DOOR”.
Misschien zien we ’t achteraf wel zo : 2020, wat een jaar,
’t Is voor mij echt niet voor herhaling vatbaar
ofwel
Ik leerde ontdekken, daarvoor ben ik dankbaar.
Geschreven door André Janssens op 16 april 2020.
Ik las recentelijk dat onze gemeente op zoek was naar een dorpsdichter, even
dacht ik om mezelf op te geven als kandidaat maar mijn rijmkunst verdwijnt in het
niets met de teksten die van Dré zijn hand komen. Gewoon geniaal !
Het is 26 oktober als ik dit clubblad aan het bijwerken en afsluiten ben. Na de
periodes van lockdown gevolgd door een aantal versoepelingen van de strenge
maatregels, moeten we vaststellen dat het aantal besmettingen, het aantal
ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens, als een pijl de hoogte inschieten.
Nieuwe maatregelen dringen zich dan ook op met als eerste in Brussel het dicht
blijven van alle café’s. Laat ons hopen dat niet alles opnieuw moet sluiten, met het
barre winterweer dat op komst is (sommigen voorspelden mij een zeer strenge
winter gezien de zeer goede notenoogst) zouden het wel eens echt donkere dagen
kunnen worden. Maar zo ver zijn we gelukkig nog niet, mogelijk was de rijkelijke
notenpluk een nieuwe gril van de natuur en wacht ons een jaarwisselingperiode
zoals vorig jaar. Maar ja, dat zullen we moeten afwachten.
Hou Uzelf en je naasten coronavrij! Alvast veel sterkte en geluk hierbij tijdens de
komende maanden!
In december komen we normaal gezien terug met ons vierde clubblad van dit
trieste jaar 2020, maar dat zal maar enkele bladzijden tellen.
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Denkt U er nog eens over na om tot ons bestuur toe te treden ?
Wat wordt er van eventuele kandidaten verwacht : helpende handen bij al onze
geplande activiteiten en aanwezigheid op onze bestuursvergaderingen, normaal
elke eerste maandag van de maand maar gedurende de zomermaanden is er een
break, ook tijdens deze coronamaanden natuurlijk. We vernemen het graag van U.
CRITERIUM
Dit jaar zijn er, nog voor de corona periode, slechts enkele wedstrijden kunnen
doorgaan. Hopelijk is in maart 2021 de toestand volledig opgeklaard en kunnen we
er vanaf dan terug volop tegen aan. Wij hopen het allen!
OVERLIJDENS
Deze droevige coronamaanden voelden voor enkele van onze leden nog harder aan
want zij verloren een persoon die hen erg geliefd was.
Op 7 augustus overleed Magda Cools, bijna 90 jaar oud. Zij was de moeder van ons
bestuurslid Lieven Mariën. En op 16 augustus ging Gust Verwimp heen, de
schoonvader van onze Bergloopster Kim Verlinden.
Innige deelneming en veel sterkte bij deze zware verliezen.
OPERATIE
Caroline Goovaerts is herstellende van een operatieve ingreep, maar er werd ons
verzekerd tot ze volledig terug op niveau zal komen. Spoedig herstel, Caroline!
JENEVERTRAINING
Inmiddels kreeg U ook reeds per mail door dat onze jenevertraining en bijhorende
ledenvergadering van eind oktober niet kunnen doorgaan. Wij houden U later wel
op de hoogte van de nieuwe datum die wij daar gaan voor vrijhouden.
CRITERIUMPRIJS 2019
Ondertussen zijn er nog steeds enkele criteriumprijzen waarop U recht had na uw
loopprestaties in 2019, niet opgehaald. Een telefoontje aan Wendy en/of Benny
voor een afspraak en klaar is kees.
VERNIEUWING LIDGELD 2021
Door het wegvallen van tal van activiteiten hebben wij in bestuurskring besloten
om op het lidgeld van 25 euro voor volgend kalenderjaar een korting van 4 euro te
geven aan onze trouwe leden. Uw ledenprijs wordt derhalve 21 euro, nieuwe leden
betalen wel 25 euro. Onze vaste kosten zijn quasi onveranderd (verzekering
Sporta, huur Sporthal, enz.) en we hebben natuurlijk wegens het niet doorgaan
van onze Averegtenjogging geen verdere inkomsten gehad. De criteriumprijzen
moeten natuurlijk dit jaar niet aangekocht worden en we konden U ook geen
ledenfeest aanbieden, maar we beloven dat wij U, vanaf het moment dat alles
opnieuw coronavrij kan gebeuren, het nodige extra gaan aanbieden. Betaling kan
vanaf nu op ons gekende banknummer.
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TRAININGSLOPEN OP ZONDAG
Zo wat elke zondagvoormiddag de voorbije maanden kon en kan men gaan
deelnemen aan zelf georganiseerde trainingslopen. Zo kwamen we o.a. aan de
Asberg in Westerlo bijeen om een toer doorheen de Beeltjens te lopen. Verder
waren er o.a. lopen in Herselt, Rillaar en recentelijk in Testelt aan de Weefberg en
ook rondom de Konijnenberg in Langdorp. Dank aan o.a. Fons, Els, Stella, Stijn,
Johan Saenen, hopelijk vergeet ik hier niemand, die telkens voor een prachtig
parcours met verschillende mogelijke afstanden hadden gezorgd. Gewoonlijk
waren er tot nu toe een 10 à 12 Berglopers die meeliepen maar een record werd
gevestigd op zondag 25 oktober toen er 17 Berglopers de 10,9 km kwamen
meelopen aan de Kruiskensberg in Bevel-Nijlen. En na het lopen wordt er steeds
een goeie pint gedronken … allez, tot en met zondag 18 oktober want vanaf de
dag nadien werden café’s en restaurants opnieuw minimaal 4 weken gesloten door
de nieuwe corona beperkingen. Hopelijk blijft het bij deze 4 weken. We proberen
te blijven lopen zo lang onze “knoeiregering” dit wettelijk toelaat, voor het nodige
gerstenat zorgen we zelf wel.
Op de foto’s zien we plekken en café’s waar
we de voorbije weken passeerden met onze
“Berglopers-on-tour”. Zo o.a. de dreef in de
Beeltjens in Westerlo, de kerk en café Wolf
in Langdorp en het Statiehuis aan het
station van Testelt.

Bijzondere dank ook
voor de heerlijk gebakken taarten en koekjes en de
warme chocomelk waarmee onze lopers telkenmale
verrast worden. Een bijzonder prachtig initiatief.
Ondanks de gesloten café’s willen de meesten verder
doen, we brengen zelf wel de nodige drank mee!
Op onze website kunt U een nieuwe onderverdeling
terugvinden met een overzicht van onze trainingslopen
onder de rubriek “Looproutes”. Zeer prachtig gedaan,
Lauranne!
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FEITENFESTIVAL
Wat U nog niet wist, wat U ook helemaal niet hoeft te weten, maar wat U wèl een
interessante mens maakt!
1) Iedereen weet wellicht dat het Atomium in Brussel opgericht werd ter
gelegenheid van de “Wereldtentoonstelling”, beter gekend als de “Expo” in
1958. Ons land was hiermee niet aan zijn
proefstuk
want
sedert
1885,
toen
in
Antwerpen, was dit reeds voor de twaalfde
keer.
Wereldtentoonstellingen
zijn
grote
exposities die sinds 1851 in verschillende
landen
gehouden
worden
en
waar
de
deelnemende landen een beeld kunnen geven
van hun economische, sociale, culturele en
technische ontwikkeling. Vaak resteert
er
achteraf een blijvend kunstwerk of gebouw,
bvb. het Atomium in Brussel maar ook zo de
Eiffeltoren in Parijs. De eerste expo ging door
in 1851 in Londen. De jaartallen in België
waren : Antwerpen : 1885, 1894 en 1930
(samen met Luik) - Brussel : 1888, 1897,
1910, 1935 en 1958 - Luik : 1905, 1930
(samen met Antwerpen) en 1939 - Gent :
1913. Dit jaar, als alles kan doorgaan, is Dubai
tussen 20 oktober van dit jaar en 10 april van
2021 de gastheer. Ook de volgende jaren
liggen de steden reeds vast : 2021 Doha, 2022
Almere en 2023 Buenos Aires.
2) Waarom worden vrouwen (althans de meeste toch!) vlugger dronken dan
mannen ? Onder andere omdat ze in verhouding minder water in hun
lichaam hebben waardoor alcohol minder wordt opgelost.
3) Soms is er discussie welke CD de eerste ooit
was. De eerst gemaakte is zonder twijfel “The
visitors” van Abba, gemaakt in 1981 maar pas
op 17 augustus 1982 te koop gesteld in Japan.
Sony stond het verst met de ontwikkeling van
de Cd-speler, Philips bracht in 1983 hun eerste
exemplaar in verkoop. Maar in de tussentijd van
productie van “The visitors” en het uitbrengen
er van bracht
een
andere
artiest
in
1982
de
eerste CD die
men als particulier kon aanschaffen :
Billy Joel. Hij had in 1979 al een
Grammy gekregen voor zijn album op
vinyl (plaat) “52nd Street” en ook de
CD-versie ging als warme broodjes (in
de winter dan toch) van de hand.
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GEZONDHEIDSTIPS
Alles over de banaan. Waarom zijn de bananen krom ? Velen vroegen het
zich reeds af en steeds leidde het tot discussies. De reden is simpel : omdat
ze door de zwaartekracht naar beneden hangen maar tegelijkertijd in een
opwaartse bocht naar het licht toe groeien. Bananen groeien aan een
bananenplant die gen stam heeft maar een
soort cilinder van bladeren. Aan die cilinder
groeit na en tijdje en bloemknop die wel 100
bloemen bevat die elk een banaan worden.
Daarvoor is er wel veel zonlicht nodig. Als de
bananen beginnen te groeien, wordt de
bloemtros
steeds
zwaarder.
Door
de
zwaartekracht gaat de tros naar beneden
hangen maar de bananen willen naar boven
blijven groeien, tegen de zwaartekracht in. Zo groeit de banaan krom, de
technische term hiervoor is : negatieve geotropie.
Op Tenerife (deze foto), waar het op een
uitzondering na steeds goed weer is, ziet
men over het hele zuidelijke deel van het
eiland verspreid, tal van bananenplantages.
Niet de mooiste bananen worden er
geteeld, maar wel de beste van smaak.
Bananen zijn wellicht de bekendste en
meest verspreide vruchten ter wereld, hoewel banaan botanisch gezien een
groente is. In Afrika en Azië is dat vooral de groene bakbanaan, in Europa
kennen we alleen de zoete eet- en dessertbananen die in grote trossen uit
exotische tropen worden aangevoerd. Ze zijn gedurende het hele jaar door
te koop, redelijk goedkoop en toch zijn bananen niet zo populair als ze zou
moeten zijn. Het zou een suikerbom zijn, een dikmaker. En het zou
constipatie in de hand werken. Deze reputatie is onterecht en wel om het
volgende : de banaan is een zeer interessant voedingsmiddel dat bulkt van
de voordelige eigenschappen. De vooroordelen kunnen als volgt weerlegt
worden :
- dikmaker : een gemiddelde banaan weegt 150 gr en bevat ongeveer 150
kcal. Een jonge halfrijpe banaan bevat best wel veel zetmeel dat wordt
omgezet naar suiker naarmate het rijpingsproces vordert. Hoe
bruingeler de baan, hoe minder zetmeel, hoe meer suiker en dus ook
hoe meer calorieën en energie die de vrucht levert. Een rijpe banaan
kan tot 20 % meer suiker bevatten dan een groen exemplaar waar alle
zetmeel nog aanwezig is. Halfrijpe bananen bevatten weinig suiker en
zijn dus geen dikmaker. Het eten van een banaan zorgt ook voor een
lang verzadigingsgevoel omdat de vrucht zo vezelrijk is. Dus : een
banaan is een ideaal tussendoortje.
- vriendelijk voor de darmen : het zetmeel komt als een soort
voedingsvezel in de dikke darm terecht en zorgt voor een toename van
de darmmassa wat gunstig is voor de stoelgang. Bananen zijn zeer
vezelrijk, meer dan appels. Een gemiddelde banaan levert 3 gram
oplosbare vezels wat zowat 10 % van onze dagelijkse behoefte is.
- bananen zijn ook efficiënt voor wie last heeft van zure oprispingen
omdat ze natuurlijke maagzuurremmers bevatten.
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de kaliumkampioen : geen enkele fruitsoort (behalve gedroogde
abrikozen en rozijnen) bevat zo veel kalium als een banaan. Met zijn
425 mg is deze kromme bink de ongeslagen kampioen. Wij lopers weten
dat kalium, een mineraal dat ook goed vertegenwoordigd is in groenten,
linzen, fruit en vlees, de bloeddruk verlaagt. Bovendien beschermt
kalium tegen hartritmestoornissen en kan het het risico op een beroerte
verminderen. Het geeft ook een positieve invloed op de werking van
onze spieren en het helpt ons bottenstelsel tegen veroudering. Mensen
met nierproblemen moeten wel oppassen met de opname van kalium.
Ons lichaam heeft uiteraard ook natrium nodig. Chloor, kalium en
natrium zijn de mineralen die er samen voor zorgen dat niet alleen de
bloeddruk maar ook de vochtbalans in ons lichaam geregeld wordt.
bananen leveren naast al dit reeds vernoemde ook nog andere
mineralen zoals fosfor, ijzer, magnesium, zink, selenium en calcium.
Magnesium doet de bloedvaten ontspannen wat eventueel soelaas kan
bieden bij barstende hoofdpijn als je een kater hebt.
bananen zijn ook vitaminebommetjes : ze zitten boordebol vitamine C,
vitamine B6 (goed voor immuunsysteem, de aanmaak van bloed en ons
metabolisme), foliumzuur en ze huisvesten best wel wat pro vitamine A
die in ons lichaam wordt omgezet tot vitamine A (goed voor huid en
ogen).
de ideale slaapmuts : een banaan bevat ook een kleine hoeveelheid van
het hormoon melatonine, dat ons in slaapmodus brengt. Een banaan
met een bordje havermout en een glaasje melk is de ideale mix om de
slaap te bevorderen. In de zomer kun je er nog wat kersen bij doen
want ook die fruitsoort is rijk aan melatonine.

Havermoutpap met banaan en kaneel

Banaan smoothie met havermout

Dus : bananen eten zou ik zeggen! Het
is wetenschappelijk bewezen dat 1 of 2
personen per duizend allergisch zijn
voor bananen, zij moeten deze tekst
natuurlijk anders interpreteren.
Hierboven
enkele
zeer
gezonde
tussendoortjes, deze “Banana Split”
hier rechts zou wel eens een kaloriebom
kunnen zijn. Maar dat mag af en toe
toch ook wel eens, hè ?
Bron : Gezondheid.be
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BIJZONDERE PRESTATIES :
Onze Bergloper Jef Goovaerts volgde enkele maanden geleden de cursus
“Biersommelier” bij het Centrum voor Afstandsonderwijs, onderdeel van
“Ondernemersschool en Nederlandstalig Opleidingsverstrekker” ingeschreven in
het “Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Na de nodige lessen te hebben gevolgd en grondig gestudeerd te hebben,
behaalde hij dan ook met verve op 1 oktober 2020 zijn

Dit diploma bevestigt o.a. dat de Jef geslaagd is voor het examen en daardoor de
opleiding succesvol heft beëindigd en dat de Jef de nodige competenties heeft
verworven om toe te treden tot het beroep van biersommelier in de Europese
Unie conform de EU-richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Jef
geeft, samen met den Dré Janssens reeds 4 jaar bierles in het Heists
Cursuscentrum. En het is daar iedere keer een gezellige bedoening bij ons
bierproeven.
Op de foto de Jef met frit en enkele van zijn favoriete biertjes
(eigenlijk bijna alle bieren maar ik koos er een paar die hij
toch wel bijzonder graag drinkt).
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HEIST LOOPT & WANDELT VIRTUEEL
De organisatoren kunnen op een succesvolle “Heist Loopt Virtueel” terugblikken.
Hun opzet was : “probeer iedereen in beweging te houden, motiveer elkaar
buiten actief te komen, de social distance regels in acht genomen, en dit allemaal
voor een goed doel”. Daarmee trachtten zij de afgelasting van “Heist Loopt 2020”
enigszins op te vangen.
Als goede doel koos men voor de “Sociale Kruidenier” en een virtuele medaille
voor de woonzorg sector. Wel, de Heistenaar maar ook mensen van ver daar rond
Hebben hun mooiste kant laten zien waardoor een mooie cheque van niet minder
dan 5.500 euro kon overhandigd worden.
Enkele cijfers op een rijtje :
- 610 deelnemers met buiten de inschrijvingsprijs van 5 euro veel extra
donaties
- MSD uit het Industriepark doneerde 1.000 euro extra
- Rotary Heist voegde er liefst 2.500 euro aan toe.
En er waren ook winnaars met aparte
klassementen voor de 5 en 10 km. Zij
kregen een origineel T-shirt. Onze
Berglopers,
voornamelijk
onze
vrouwelijke leden, deden goed mee
en veroverden 2 eerste plaatsen :
Stella Goovaerts won de 5 km en
Nancy Bastiaens liep de beste tijd op
de 10 km. Prima, dames!

De 3 woonzorgcentra van onze gemeente, met name WZC Berkenhof, Zr. Van
Berlaar en Ten Kerselaere, kregen een heuse korf met allerlei lekkernijen aan
geboden door Johan Cannaerts Delhaize.
Enkele opmerkelijk vaststellingen :
- er deden 6 mensen vanuit Providence Rhode Island USA mee
- Hallaar is de sportiefste deelgemeente met de meest ingeschreven
deelnemers, gevolgd door Booischot en Itegem.
Met fierheid kunnen de organisatoren (leden van Rotary Heist-op-den-Berg onder
de noemer Actie Zorgenmens) aankondigen dat hun realisatie van het
dagcentrum Nethedal te Booischot voor de opvang en ondersteuning van mentaal
hulpbehoevenden, een verlengstuk krijgt met een nachtverblijf voor 12 personen
met een beperking. Dit zal gebouwd worden in de Werftsesteenweg te Heist-opden-Berg, dit in samenwerking met de Maatschappij voor de Huisvesting.
Na melding van dit uitstekende nieuws verwijzen de organisatoren nog graag
naar de “Warmste Week” welke zij op 10 december a.s. gepland hebben. U doet
toch ook deze keer mee, hè Bergloper !
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BERGLOPERS IN BEELD
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FACEBOOKBERICHTEN
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TOERISME IN BELGIE : ONZE DIERENTUINEN
Ons land telt veel meer dierentuinen dan we op het eerste zicht zouden denken,
soms in combinatie met attractieparken. Misschien geef ik U hiermede enkele
mooie tips voor de komende maanden, hopelijk is dan de coronaduivel definitief
uit ons straatbeeld verdwenen.
Voor de provincie Antwerpen :
Pakawi Park (voorheen de Olmense Zoo) in Balen
Planckendael in Mechelen
Zoo in Antwerpen
Provincie West-Vlaanderen :
Bellewaerde in Ieper
Boudewijn Seapark in Brugge
De Zonnegloed in Oostvleteren
Serpentarium in Blankenberge
Sea Life in Blankenberge
Provincie Oost-Vlaanderen :
Familiepark Harry Malter in Destelbergen
Provincie Namen :
Grotten van Han in Rochefort
Provincie Luik :
Forestia in Theux
Monde Sauvage Safari Zoo in Aywaille
Mont Mosan in Hoei
Provincie Henegouwen :
Pairi Daiza in Cambron-Casteau
Provincie Luxemburg :
Le Parc à gibier de La Roche-en-Ardenne
Le Parc à gibier de Saint-Hubert.
Naast al deze actuele parken zijn er ook enkele bekende die inmiddels opgeheven
zijn : Aquatopia in Antwerpen, de dierentuin van Gent en de Limburgse Zoo die
zich in Zwartberg situeerde.
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Voor alle details over elke dierentuin en/of attractiepark, verwijs ik graag naar
de individuele websites. U ontdekt er alle mogelijke informatie qua
openingstijden, prijzen, wat U er aangeboden wordt, de ligging met de reisroutes,
enz. Zeer interessant en leerrijk.
De Zoo van Antwerpen kennen wij wellicht het best, wie was daar nog nooit ?
Maar afgaande op de beelden die ik zag, is Pairi Daiza toch wel een echte
aanrader. Staat bekend als de beste Zoo van Europa. Dit “Domaine de Cambron in
Brugelette” zoals het ook bekend staat, opende zijn deuren op 19 mei 1994. Het
gebied bestrijkt 65 hectaren. Zeer bewonderenswaardig is het feit dat men
deelneemt aan 89 EEP’s (dit zijn kweekprogramma’s) voor het behoud en de
bescherming van bedreigde diersoorten. Sedert 2016 is Marc Coucke, samen met
een zekere Eric Domb, eigenaar van 95,14 % van de aandelen.
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MARATHON DES SABLES
Voor al onze Berglopers die reeds een
marathon gelopen hebben de volgende vraag
: heeft U nog niet overwogen om eens deel te
nemen aan de “Marathon des Sables” ? Dit is
een zesdaagse ultraloop van ongeveer 254
km die sinds 1986 jaarlijks wordt gelopen in
de
woestijn
van
Zuid-Marokko.
Deze
“Marathon van het Zand” (vrij vertaald) wordt
beschouwd als de zwaarste voettocht ter
wereld.
De wedstrijd bestaat uit 6 etappes die in 7 dagen gelopen worden. De langste
dagtocht is 84 km en de andere zijn allen tussen de 20 en de 40 km met elk jaar
een nieuw parcours.
Iedere deelnemer draagt zijn of haar (want er doen elk jaar ook vrouwen mee)
eigen rugzak met eten, drinken, slaapzak, enz.. Het water en de slaaptenten
wordezn door de organisatie geregeld. Hou er wel rekening mee dat de
dagtemperatuur er altijd 40 graden of meer bereikt. Medisch attest vooraf is een
vereiste. Elke 12 km ontvangen de deelnemers 1,5 liter water en staat een
gespecialiseerd medisch team paraat.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd. In 2000 finishte ene Claude Compain als
563ste in 69 uur 58 minuten en 38 seconden, hij was met zijn 77 jaar de oudste
loper ooit.
Van 1997 tot 2010 won de Marokkaan Lahcen Ahansal 10 keer deze wedstrijd,
maar ook zijn broer Mohamad wist daarna de race ook 5 keer te winnen. De
laatste edities werden telkens door een andere Marokkaan, met name Rachid el
Morabity, gewonnen. Dit jaar kon de wedstrijd door corona niet georganiseerd
worden maar de volgende editie, de 35ste, staat geprogrammeerd vanaf 2 april
2021.
Voor eventuele geïnteresseerden toch nog enkele bedenkingen :
- verloren lopen is mogelijk : in 1994 verdween een Italiaanse ultraloper
tijdens een zandstorm. De man, een politieagent, zwierf 9 dagen door
de woestijn, 13 km lichter werd hij 200 km van het parcours terug
gevonden.
- sinds 2007 zijn 2 deelnemers tijdens het lopen overleden.
- wij hebben soms bedenkingen bij de deelnameprijs aan een jogging : ik
kan U melden dat men vooraf 2.950 euro moet overmaken aan de
organisatie, tel er uw vliegticket en v erblijf bij en U komt tot een kleine
4.000 euro. Niet iedereen kan dat betalen, denk ik!
Tom Waes deed voor zijn programma “Tomtesterom” (waarin hij extreme
uitdagingen aanging) mee aan de editie van 2010. Het kostte hem oneindig veel
zweet, bloed en tranen maar hij haalde de eindstreep in 48 uur en 29 minuten. Hij
was daarmee 495ste op 720 aangekomen atleten. Toch wel een formidabele
prestatie.
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Vorig jaar, bij de laatste editie, liepen ook 2 Heistenaren mee : enerzijds de toen
52-jarige Dirk Viskens, wonende in Pijpelheide, en anderzijds de inmiddels 25jarige tandarts Thomas Van Woensel
uit
Heist-Goor,
doorstonden
de
afstand en de hitte en wisten
dolgelukkig de finish te bereiken.
Dirk Viskens deed reeds 10 keer mee
aan de Dodentocht, beklom de
Kilimanjaro in Afrika en liep de Inca
Trail
in
Peru
en
als
directe
voorbereiding op deze onderneming
ging hij speciaal trainen in de hitte
van Tenerife. Daar was het constant
35 graden, maar in Marokko was het nog een kleine 10 graden heter. Bijkomend
probleem de toch minstens 10 kg bagage die men moet mee sleuren. Zowat de
helft van dit gewicht bestond uit astronautenvoeding, zeker niet te veel extra
kleding want het werd elke dag lopen in dezelfde
outfit.
Thomas Van Woensel vond, net als Dirk, zijn
inspiratie tot deelname bij Tom Waes. Hij is een exvolleyballer en begon pas 4 jaar geleden met
langeafstandslopen maar blijkt zeer talentvol te zijn
want in 2018 kwam hij als allereerste over de
finishlijn van de Dodentocht. Ooit liep hij 108 km in
de Hoge Venen onder een zon van 35 graden. Hij
beweert dat er een nog extremere uitdaging is : de
“Montane Spine Race” in Groot-Brittanië waar men
429
km
moet
afleggen
in
helse
weersomstandigheden. En er is ook nog “The Jungle
Ultra” welke de deelnemers 230 km lang door het
Amazone regenwoud voert.
De wedstrijd waar onze beide Heistenaren aan
deelnamen was uiteindelijk 225 km lang. De
Marokkaanse winnaar deed dit in 18 uur 31 minuten
en 25 seconden, reken maar uit dat is aan 4’56 per km. De eerste vrouw was een
Nederlandse, ene Ragna Debats die 3 uur sneller was dan de tweede.
Thomas
werd
knap
46ste
in
27u24min42sec, Dirk eindigde als 622ste
in
51u35min09sec.
752
deelnemers
wisten de wedstrijd te beëindigen, ruim
300
mensen
moesten
tussentijds
opgeven. Mooie prestaties van onze
dorpsgenoten die U hier ziet met hun
welverdiende medailles op de flanken van
onze Heistse berg.
Heeft er iemand zin om nog mee te doen ?
Veel succes!
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BERGLOPERS IN BEELD … MAAR ANDERS
Welke Berglopers staan er op deze foto’s ? Om te weten wie het precies zijn
moet je telkens van de eerste foto de voornaam en van de tweede foto de
achternaam nemen. Veel succes bij uw zoektocht!

Rol in serie
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Heeft U de namen van onze 10 Berglopers kunnen vinden ?
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PLEZANTE BLADZIJDES
Een man bestelt in een bar 19 biertjes.
Zegt de barkeeper : “19 bier, is dat niet wat veel ?”
Zegt die man : “Daar hangt toch een bordje onder de 18 wordt niet getapt …”
Voor de geboorte :
Hij : “Als de baby op jou lijkt, dat zou prachtig zijn.”
Zij : “Als de baby op jou lijkt, dat zou een mirakel zijn …”
Dokter tegen verstokte roker en drinker : “Weet je dat tabak en alcohol een
langzame dood zijn ?”
“Ah prima”, antwoordt deze, “ik ben niet gehaast.”
Een echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de oude man
zijn vrouw iets vroeg, begint hij met “schat”, lieveling”, “duifje”, “honnepon”,
enz. De buren waren onder de indruk want het echtpaar was al bijna 60 jaar
getrouwd. Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurman tegen de
man : “Ik vind het zo mooi dat U uw vrouw, na al die jaren dat U getrouwd bent,
nog steeds koosnaampjes geeft.”
De oude man boog zijn hoofd. “Zwijg”, zegt hoj, “ik kan al 10 jaar niet meer op
haar naam komen …”
Een brunette en een blondine lopen in het park. Zegt de brunette opeens : “Ach
kijk nou, een dood vogeltje!”
De blondine kijkt omhoog en zegt : “Waar dan … ?”
De directeur van de Federatie van Belgische Bierbrouwers komt bij de paus op
bezoek en zegt : “Ik geef U 1 miljoen euro als U in uw gebed in plaats van “geef
ons heden ons dagelijks brood” eens zegt : “geef ons heden ons dagelijks bier”.
“Onmogelijk”, wimpelt de paus zijn voorstel af.
Een jaar later komt de directeur opnieuw naar de paus en biedt hem nu 5 miljoen
euro, weer weigert de paus.
Als de bierdirecteur voor de derde keer de paus komt smeken om de tekst te
veranderen, deze keer voor 20 miljoen euro, aarzelt de paus en belt hij zijn
secretaresse : “Wanneer loopt dat contract met die bakker af …?”
Een gesprek aan den toog.
“Kun je 3 merken bier noemen ?”
“Ja hoor, Duvel, Westmalle en Omer.”
“Goed, kun je dan ook 3 soorten voorbehoedsmiddelen noemen ?”
“Zeker : de pil, het condoom en het spiraaltje.”
“Ook goed, kun je dan nu nog 3 merken kruiwagens noemen ?”
“Eh … niet direct.”
“Ik hoor het al, je hebt meer verstand van zuipen en wippen dan van werken …”
De Stonne, een 85-jarige West-Vlaming, ligt op zijn bed in het bejaardenhuis.
Ineens begint hij daar te roepen : “Koksiede!, Ostènde!, Oostduunkerke!,
Breininge!, Den Oaene!, Middelkerke!, en dat gaat zo maar door tot de
verpleegster komt aangestormd in zijn kamer. Lap, de Stonne heeft geheel zijn
bed vuil gemaakt …
De verpleegster : “Maar Stonne toch, had je nu achter de panne geroepen …”
Stonne : “Godver, ik wist dat het aan de zee was maar ik kon er niet op komen …”
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Een dronken, sterk naar alcohol geurende man, zat in de trein naast een priester.
Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen onder de rode lippenstift en een halflege
fles Bacardi stak deels uit zak van zijn gekreukte vest. De man opende zijn krant
en begon er in te lezen. Na een 5-tal minuten richtte hij zich tot de priester en
vroeg : “Zeg, eerwaarde, weet jij de oorzaak van artrose ?”
“Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken,
niet naar de kerk te gaan, prostituees te bezoeken, geen bad te nemen, kortom :
losbandig te leven in zonde.”
“Awel merci”, mompelde de dronken man terwijl hij weer zijn krant indook.
De priestezr, nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig :
“Neem me niet kwalijk, maar hoe lang heeft U al last van artrose ?”
“Ik eerwaarde ? Ik heb geen artrose, maar ik lees hier net in de krant dat de paus
dat heeft …”
In een vliegtuig zitten 5 passagiers : Donald Trump, Boris Johnson, Angela
Merkel, de paus en een schooljongen van 10 jaar oud. Het vliegtuig gaat crashen
en er zijn maar 4 parachutes.
Trump zei : “Ik heb er één nodig, ik ben de verstandigste man van de USA en ik
moet alle wereldproblemen oplossen!” Hij neemt een parachute en springt.
Boris zei : “Ik ben absoluut nodig om de Britten uit de brexit te loodsen.” Hij pakt
het tweede valscherm en verlaat het vliegtuig.
De paus zei : “Ik ben onmisbaar voor de katholieke kerk”. Ook hij neemt er één
en springt.
Merkel zei tegen de schooljongen : “Jij mag de laatste parachute hebben. Mijn
leven is bijna voorbij, jij hebt nog alles voor je.”
De jongen van 10 repliceerde : “Maak je niet ongerust, er resten nog 2
valschermen want de slimste man van Amerika nam mijn schooltas …”
Een vrouw die veel alleen zit omdat haar man moet gaan werken of op café zit,
stapt een dierenwinkel binnen en vraagt aan de verkoper : “Heeft U voor mij een
goede papegaai te koop ?”
“Zeker, madammeke, ik kan U de deze voorstellen. Het is een fantastisch dier dat
zeer goed kan praten en waar U veel plezier aan gaat beleven. Ik moet U wel
meegeven dat zijn kooi altijd in een bordeel gestaan heeft, maar ik kan U
verzekeren dat dat geen probleem is : leg gedurende een maand een doek over
zijn kooi en U zult zien dat alle vunzige praat verdwenen zal zijn. Neem hem mee
en ik beloof U dat U na die maand uw geld terugkrijgt als U niet tevreden bent.”
“A wel, ok”, zegt de vrouw en neemt de papegaai mee. Zoals afgesproken legt ze
een doek over de kooi. Als ze na een maand het doek wegneemt is het eerste wat
de papegaai zegt : “Hola”, er is hier aardig verbouwd en nieuw ingericht!” Even
later komen de twee dochters des huizes de kamer binnen en heeft de papegaai
een nieuwe opmerking : “Zo zo, nieuwe meisjes ?“ En later op de dag komt de
man van zijn werk : “Héhé” zegt de papegaai, “eindelijk een bekend gezicht …”
“Ik wil graag even over uw dochter praten”, zegt de nieuwe schoonzoon tegen
zijn schoonvader. “Ik ben nu al een maand met haar getrouwd maar we doen het
bijna nooit. Ze lijkt wel een non …”
“Wacht even”, zegt de schoonvader, “dan roep ik even Moeder Overste erbij ;;;”
Een vrouw bekijkt zichzelf in de spiegel en is niet tevreden met wat ze ziet. “Ik
voel me verschrikkelijk, ik vind me oud, lelijk en dik. Ze richt zich tot haar man en
zegt : “Ik heb het werkelijk nodig dat je me onmiddellijk een compliment maakt.”
De man antwoordde : “Je zicht is nog uitstekend …”
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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 inmiddels reeds jarig waren en die dit nog zullen zijn in oktober,
november en december :
oktober
02
Huguette Schepers
07
Luc Kusseneers
08
Nicky Janssens
09
Maarten Van Herck
12
Els Vonckx
14
Anja Staquet
15
Rita De Meutter
16
Anita Holscher
23
Luc Van Bael
november
03
Peter Moens
04
Lotte Op de Beeck en Stacy Van der Aerschot
05
Teven Vermierdt
06
Joghen Waegemans
10
Nicole Van Orshaegen
14
Jean-Paul Meulders
16
Luc Saelen
17
Chris Hoefkens
18
Ann Nagels
19
Annick Luytens
21
Mieke Cumps
26
Eddy Rymenants
27
Karel Van Opstal
29
Geert Baetens en Peter Bayens
30
Daniella Daneels, Stella Goovaerts en Nelly Smits
december
02
Lauranne Van Loo
07
Erwin Hoefkens
08
Jef Goovaerts
09
Gommaire de Laet
11
Charles Mallinus en Jos Wyns
12
Walter Verheyden
13
Lieven Maeriën
14
Miet Heremans en Christel Storms
16
Diana Verduyckt
26
Myriam De Cock
27
Ann Dermaux
29
Jos Janssens en Stijn Op de Beeck

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

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel
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