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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

Op verandering hopen zonder er zelf iets voor
te doen, is als op het treinstation wachten op
een boot.
Tip : als U zeker bent van aan een bepaalde
jogging
deel
te
nemen
en
je
kan
voorinschrijven : DOEN, je bespaart er mee !!!
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
LEDENBESTAND
Met Christel Storms uit Ramsel kregen we er een nieuwe
Bergloopster bij, nummer 168 met name. Op de foto, genomen in
Blauberg bij de Kruistocht, liep ze nog niet in de juiste kleuren
maar dat is inmiddels in orde. Veel loopplezier in onze
vriendenkring, Christel! Maar ondertussen is ook Marcel Van Bijlen
lid geworden, de teller staat nu dus op 169.
ZIEKENBOEG
Een nieuwe hamstringblessure voor uw dienaar waardoor ik weeral een maand
aan de kant moest blijven. Drie maal een maand gekwetst worden per jaar is dat
geen teken van boven dat je er beter definitief mee stopt ? Waarschijnlijk wel
maar ik geef het nog 1 kans …
Positief en negatief nieuws van Eric De Vries : hij werd onlangs grootvader van
een flinke kleinzoon Mathias. Maar hij diende een reeds langer geplande
liesoperatie te ondergaan en bovendien kwam hij tijdens het maaien van zijn
gazon met enkele vingers in zijn grasmachine. Veel beterschap, Eric !
ROB TV
En wie zagen we begin juni geïnterviewd worden op ROB TV , de regionale TVzender van Leuven en omstreken ? Benny Torfs en Miet Heremans namen deel
aan de Jezekesloop in Wezemaal en kregen prompt een microfoon onder de neus
met de vraag of ze wisten wat er hen te wachten stond. Miet deed voor het eerst
mee en had dergelijk zwaar parcours wellicht niet verwacht, of toch ?
NIET TE MISSEN DATA :
22 september 2019 : 3de Netedal Natuurloop
24 oktober 2019 : jenevertraining en ledenvergadering
februari of maart 2020 : ledenfeest
TRAININGSNIEUWS
Op dinsdag 23 juli ll. verschenen er wel bijzonder weinig Berglopers op onze
training : slechts 5 man ! En ik zeg wel “man” want geen enkele vrouw trotseerde
de hitte om zelfs maar te komen wandelen. 4 leden liepen naar het Averegtenbos,
niet naar het Bergbos want één van de “moedigen” had gehoord dat er daar
potentiëel gevaar voor processierupsen was. Eén van de 4 keerde halfweg terug,
“het ging niet goed”, verklaarde hij onder de douche. Onze vijfde sterke kracht
was gekomen om onze wandelafdeling te ondersteunen maar bij gebrek aan
klanten trok hij er dan maar alleen te voet op uit. Aan een vrij hoog tempo bracht
zijn voettocht hem van aan de Sporthal tot aan de kerk van Zonderschot, vandaar
naar Het Laar, heel de Hollestraat door tot aan het Bergbos om na een volledige
ronde, naarstig op zoek naar de eerder genoemde processierupsen die echt niet te
vinden waren, langs de Herentalsesteenweg, de Oude Godstraat, de Lostraat, door
de dreef langs de achterkant van het Sportcentrum, na exact 1 uur te arriveren op
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de plaats van vertrek. Van doorstappen gesproken ! Doe het deze bijzonder brave
man maar eens na ! Ik zeg wel “bijzonder brave man”, ik durf dat te zeggen want
ik ken hem bijzonder goed …
Twee dagen later, donderdag 25 juli, werd in België met 40 graden het hitterecord
gebroken, het was zo warm dat bij manier van spreken de weinige mussen die er
nog zijn, dood uit de bomen vielen. Ik ben wijselijk thuis gebleven. Wie ging wel
trainen of wandelen ?
Bij deze herinneren wij er toch nog even aan dat de trainingen op dinsdag en
donderdag normaal gezien onder alle omstandigheden doorgaan. Ook al is het
extreem warm of regent het pijpenstelen. Wij hebben ooit getraind als er een pak
sneeuw lag. Wel niet op feestdagen maar daar wordt U dan vooraf van verwittigd.

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Op maandag 3 juni ll. analyseerden 7 bestuursleden (2 personen waren
verontschuldigd)
onze voorbije Averegtenjogging. Wij kregen vele positieve
reacties en hadden opnieuw iets meer deelnemers dan vorig jaar.
Enkele korte punten die we onthouden hebben van deze bespreking :
- gebruik van de 2-kleurige jetons : zeer vlot verloop mede dank zij de
afgeronde prijzen van 2 en 3 euro. Enkele klanten hadden de bemerking dat
zij niet op voorhand wisten wat ze precies gingen drinken maar ze mochten
ten allen tijde komen omruilen.
- wijze van inschrijven kan vlotter door de kaartjes op tafels te leggen en men
bij afgifte er van betaalt en het loopnummer krijgt zodat men slechts 1 keer
moet aanschuiven.
- dranken die niet op onze prijslijst staan mogen absoluut niet verkocht
worden, ze moeten dan ook vooraf uit het zicht van de drinkers geplaatst
worden.
- de kleine onduidelijkheid aan de aankomst wordt verholpen.
- helpers kunnen normaal gezien niet deelnemen aan de loopwedstrijd. Zo
ontstond er o.a. een probleem bij de sportzak bewaring.
- wij hopen dat volgend jaar de kinder- en G-loop terug op het grasveld
kunnen gehouden worden maar dat wordt bepaald door FC Molenzonen
Hallaar.
Volgende Averegtenjogging : vrijdag 22 mei 2020.

CRITERIUMWINNAARS
Via onze website kunt U steeds de meest actuele stand van uw puntensaldo
raadplegen, althans als U maandelijks uw deelnames via het internet hebt
ingegeven. Momenteel (begin september) vermeldt onze website reeds 34
criteriumwinnaars, maar nog een aantal leden hebben ondertussen ook al hun 15
punten behaald. En met nog vele wedstrijden op onze kalender zullen we zeker
opnieuw ruimschoots 50 mensen kunnen huldigen bij ons volgend ledenfeest. Zij
die nog enkele puntjes te kort komen : er zijn nog zeer vele kansen. Veel succes !
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Bergloper Geert Claes in de “Budapest Rally”
Onze Bergloper Geert Claes
(rechts op de foto) en een
zekere James Meeusen uit
Emblem
hebben
recent
deelgenomen aan de derde
editie
van
de
“Budapest
Rally”, een tocht die hen in
een 32 jaar oude Renault 5
(foto) vanuit Brussel naar de
Hongaarse
hoofdstad
Boedapest
moest
brengen.
Niet de snelheid maar het
avontuur is de hoofdzaak van
deze rally.
Van de deelnemende teams wordt verwacht om met een zo bijzonder mogelijke
vierwieler aan de start te verschijnen. Hierna wordt er gedurende 7 etappes langs
enkele van Europa’s mooiste wegen gecruiset. Aan elke finishlijn kan er
gekampeerd worden met ’s avonds een dik feest op bijzondere plekken. Het is
uiteindelijk toch een wedstrijd en de winnaar kan een typisch Oostblok cadeau
verwachten : een gifgroene Trabant.
Een team kan inschrijven met 2 tot liefst 9
personen. De deelnameprijs is 250 euro per
persoon
met
daarin
begrepen
:
unieke
aankomstlocatie, een gedetailleerd roadbook
volledige logistieke ondersteuning van de trip,
elke avond een feestje met meegereisde dj’s, het
spel zelf en tal van activiteiten onderweg en
hoogstwaarschijnlijk : “de trip van je leven”.
Bijkomend tegen betaling de rally food (dagelijks ontbijt een avondeten) en de
camping aan de aankomstplaats, beide aan 60 euro per persoon per dag. Niet
inbegrepen en apart te regelen : de verzekering van je wagen.
De rally vertrok op vrijdagochtend 12 juli uit Brussel, zaterdagochtend 13 juli uit
Amsterdam en Brussel en zondagochtend 14 juli uit Parijs. Na een uitgebreide
keuring van de auto’s wordt het startschot gegeven en rijdt men richting
Duitsland.
Gedurende de hele trip vallen er punten te verdienen. Hoe origineler de auto, hoe
beter de kledij van het team en hoe beter de challenges worden uitgevoerd, hoe
meer punten je krijgt en hoe hoger de kansen op de Trabant.
De rally voert de deelnemers in 7 etappes over spectaculaire en wondermooie
wegen van 12 verschillende landen.
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Etappe 1 over 400 à 600 km begint in Francorchamps of in Reims, afhankelijk van
de gekozen startlocatie. Vanaf Straatsburg is de route voor iedereen gelijk : de
Route 500 tot de eerste aankomstlocatie in het hartje van het Zwarte Woud.
Etappe 2 over 320 km : via de Route 500 bereikt
men langs de Sluchsee Zwitserland waar men
door het hart van Rickenbach aankomt in een
prachtig dal. In Sion, een stadje gelegen in het
dal van de Rhône, is er slaapgelegenheid.
De volgende dag wacht etappe 3 over 315 km.
Langs de prachtige pas San Bernardo tussen
Zwitserland en Italië rijdt men naar de stad
Novara. Aan het Pianomeer, vlakbij het Como
meer, wacht een nieuwe overnachting.

Tijdens de vierde etappe (350 km) kan men,
indien de wagen het toelaat, opteren voor
een passage langs de Stelvio, een alternatief
biedt een andere weg langs Milaan en
Mantova. Aan de aankomstplaats kan de
ferry genomen worden met een stadsbezoek
aan het prachtige Venetië.
Bij de start van de vijfde etappe (400 km)
wordt Italië verlaten en rijdt men OostEuropa binnen. In Nova Gorica (Slovenië)
kan er halt gehouden worden. Na de
volledige kuststreek gevolgd te hebben
bereikt men Kroatië. Het stranddorpje Novi Vinodolski is de nieuwe nachtplaats.
Etappe 6 over 400 km brengt de nog steeds deelnemende teams via Zagreb naar
het Balatonmeer, het grootste meer van
Midden-Europa (592 km²). ’s Avonds is een
bezoek
mogelijk
aan
het
bruisende
centrum van Siofok.
Slechts 150 km brengen onze “overlevers”
in de zevende en laatste etappe naar de
finishlijn die aan de Heroes Square in
Boedapest ligt. Alle auto’s verzamelen er
zich en trekken in 1 langgerekte colonne
door Boedapest waarna het echte feest kan
losbarsten.
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Van Geert zelf ontving ik volgende foto’s en tekst.

“We zijn via Duitsland over
Zwitserland naar Italië, Venetië,
Slovenië,
Kroatië
en
zo
Hongarije (Boedapest) gereden
met
onderweg
allerlei
opdrachten. We hebben de 5e
plaats behaald op basis van
punten
te
verkrijgen
door
opdrachten en of eigenschappen
van
de
auto
…
oldtimer,
zwaailicht, bestickering … Terug
zijn we gereden via Oostenrijk
en Duitsland, alles samen 4.500
km met een Renault 5 GT Turbo
van 32 jaar oud die we zelf
volledig
reviseerden.
Voorbeelden van opdrachten :
foto’s van bekende plaatsen nemen met de auto, de spaghetti scène naspelen van
de Lady en de Vagebond met een Italiaanse schone…”
Tot zover zijn woorden.
Voor lezers van dit artikel die eventueel interesse hebben om er volgend jaar bij te
zijn : vraag informatie aan Geert. Qua kosten is het volgens hem uiteindelijk mee
gevallen en deze wegen zeer zeker niet op tegen het fantastische avontuur dat hij
en zijn teamgenoot beleefd hebben.
Veel succes aan eventuele volgelingen !
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DOOR ONZE LEDEN
Gelukkig kreeg ik deze keer, na enkele herhaalde verzoeken daar toe,
zeer gewaardeerde mails vanwege leden.

enkele

Nancy Bastiaens en haar vriend Joghen Waegemans leverden een sterke prestatie
tijdens de 10 km van de halve marathon van Nijlen, op zondag 2 juni was dat.
Ook Luc Kusseneers liep een zeer goede tijd.
Nancy werd tweede en Joghen werd derde in de categorie “Vlaams
Kampioenschap van de Brandweermannen”. Proficiat Berglopers !

Maar ook de “Daems’kes”, kinderen van een fiere moeder Caroline, zijn bijzonder
aktief en sterk presterend bezig. Caroline zette dit op Facebook na de Aarschotse
Stratenloop.

Op naar de volgende successen, kids !
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LOPEN MET STARTNUMMER 13. WAAROM OOK NIET ?
Woensdag 31 juli was het Natuurloop in Geel. Het weer was nogal aan de zwoele
kant maar het was zeker niet te warm om nog een wedstrijdje mee te pikken.
Wij, Stella en ik, waren vroeg aanwezig op de sportterreinen van de Geelse
Atletiekclub en onmiddellijk bij de inschrijving kregen we al een envelop om deel
te nemen aan de “inschrijvingstombola”. Joepie, het geluk was aan mijn kant, ik
won een setje van 4 cavaglazen. Wist ik toen veel dat de rest van de avond
minder vlot zou verlopen …

Bij de inschrijving kreeg ik het startnummer 13. Aangezien ik, tot gisteren, nog
niet bijgelovig was, maakte ik er geen enkel probleem van om dit nummer ook op
de normale manier te dragen. De meeste sporters dragen dit nummer immers
ondersteboven om zo “ongeluk” te vermijden. De schrikschijters!!
Er waren niet veel Berglopers aanwezig. Enkel de gekende doorzetters waren
afgezakt naar Geel : Nicole, Luc, Jules … al dan niet met partner.
Enkele minuten voor de start probeerde ik mijn horloge op te zetten maar ik
kreeg geen hartslag te zien. Verdomme … ik was mijn hartslagband vergeten aan
te doen. Dus snel teruglopen naar de kantine. Gelukkig was ik nog net op tijd
terug voor de start …
Het startschot weerklinkt … En zoals Fons het ons geleerd heeft, moet je uw
binnenbochten kort afsnijden . Al neem ik ze blijkbaar iets te kort waardoor ik op
de rand van de atletiekpiste begin te lopen en al na 150 meter geweldig mijn voet
omsla op de rand (waterafvoer) van de piste. Het doet pijn maar het is draaglijk.
Ik ga toch proberen om mijn 6,5 km uit te lopen.
Na 4 km loop ik nog altijd zo’n 50 meter achter mijn gekende “haas” (Stella)
maar dan krijg ik plots een bloedneus. Het lukt mij nog even om traag verder te
lopen maar na 2 minuten is mijn enige zakdoek helemaal rood en besluit ik toch
maar langs de kant te gaan staan. En het wordt alleen maar erger. Ik krijg nog
hulp en water van de “man op de fiets” en na 6 minuten begin ik terug te
wandelen en zelfs terug te lopen. Ik kan nog aansluiten bij Julleke en besluit
wijselijk achter hem te blijven. Na 43 minuten mank ik bloedend over de streep …
Omdat de meeste mensen al vroeg naar huis gingen, besloten we ook om te
wachten op de “deelnemerstombola”. Joske heeft hier immers ooit al eens een
paar loopschoenen (naar keuze !) gewonnen. Dus het was het wachten (tot 21
uur) wel waard want er werden 2 paar schoenen verloot onder de aanwezigen.
Om 21 uur komt er een onschuldige kinderhand naar voren, ze grabbelt in een
zak met enkele honderden kaartjes. Lap … de persoon wiens naam op het eerste
kaartje staat was nog aanwezig. Daar gaat het eerste paar schoenen al! Het
tweede kaartje was het net hetzelfde : ook deze persoon was nog aanwezig! Al na
30 seconden was de aanwezigheidstombola voorbij … weer pech! Dan maar naar
huis. Gelukkig zonder verdere accidenten thuis geraakt!
Vanaf nu mag je mij het nummer 12 of 14 geven. Maar liever niks daartussen!
Stijn Op de Beeck, 1 augustus 2019.
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Enkele van onze leden deden
onlangs mee aan de befaamde
“Dodentocht” in Bornem. Van
deze 2 kreeg ik fotomateriaal. Zij
bereikten de finish. Zouden er
nog
andere
Berglopers
mee
gedaan hebben ? Melden jullie
het mij ?

Caroline Goovaerts en haar
beide
kinderen
zijn
tegenwoordig bijzonder actief
bij de wedstrijden uit ons
criterium. Ook in Herselt
tijdens
de
Limbergjogging
waren ze er bij.
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ONS JOGGINGCRITERIUM
Ziehier verslagjes van enkele joggings die de voorbije maanden op onze
criteriumlijst stonden.
Op zaterdag 1 juni, het was prachtig weer, stond de 35ste
Pallieterjogging op onze criteriumlijst. Deze wedstrijd met
start en aankomst voor de Zimmertoren, leidt de
deelnemers doorheen de prachtige binnenstad van Lier, zij
die de 10 km verkiezen krijgen er nog extra de Netedijken
bij vooraleer ze aan het Schapenkoppenplein arriveren.
Qua aantallen is deze loopwedstrijd perfect vergelijkbaar
met onze Averegtenjogging : 458 op de 5 km en 253 op de
10 km maakt in totaal 751 deelnemers op de niet
kinderafstanden. Onder de talrijke deelnemers opvallend
weinig Berglopers voor deze toch wel mooie organisatie.
Precies 1 week later, zaterdag 8 juni, en
deze keer met slecht regenweer, begaven
bijzonder veel Berglopers zich naar het
kerkplein
van
Schriek
waar
we
de
gerestaureerde
Sint-Jan
Baptistkerk
kunnen bewonderen, om er hopelijk een
nieuw criteriumpunt te verzamelen bij de
heropgeviste “Uylenloop”. Ik zeg wel
terdege “hopelijk” want zelf moest ik al na
300 m de wedstrijd staken met een
hamstringblessure waardoor ik natuurlijk
mijn 9e mogelijke punt niet mag inschrijven
(men moet namelijk op de uitslag staan!).
Voor mij een historisch feit want ik ben
sedert 2001 lid en dit is de eerste keer dat ik niet de eindmeet bereik. Is dit het
einde van een lange loopperiode ? Who knows ? Misschien wel !
Schriek bestaat ondertussen 710 jaar, 10 jaar geleden werd er voor het laatst een
loop georganiseerd. Voor deze editie had men een 5 en een 15 km op het
programma staan, de 15 km kon individueel of in aflossing gelopen worden. Met
142 deelnemers op de 5 km, 27 individueel op de 15 km en 14 ploegen van 3 = 42
lopers op de 15 km estafette, wat een totaal geeft van 211 deelnemers) had men
toch op veel meer belangstelling gerekend, denk ik. Zonder onze zowat 40
Berglopers waarvan, op een enkeling na, iedereen in de kleuren van DCPP liep,
was het een kleurloze wedstrijd geworden. Men introduceerde bij deze
gelegenheid een nieuwe drank : het unieke Schriekse Hoplabier. (Noot van de
redactie, tevens een kenner : goed drinkbaar maar niets speciaals).
Qua prestaties :
- goud bij de meisjes voor Amelie Daems
- een fraaie plaats 5 voor haar broer Arthur
- een schitterende 3e plaats voor Senne Van den Schoor op de 15 km
- brons voor onze mannelijke aflossingsploeg bestaande uit Hans De Preter,
Benny Torfs en Fons Van Loo
- zilver voor ons vrouwelijk team met Els Cumps, Stella Goovaerts en Ann
Nagels.
Wij hopen dat deze wedstrijd ook de volgende jaren op de kalender van Rondom
Netedal mag blijven met dan wat meer algemene belangstelling.
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Sinksenmaandag is altijd de dag dat de Aarschotse Stratenloop georganiseerd
wordt, deze keer dus op 10 juni. Opnieuw bijzonder veel bedrijvigheid aan het
terras van “De Knoet” waar den Tesse nog altijd de scepter zwaait.
De dames hebben er hun aparte “Ladies Run” over 3 km. En ze waren met veel,
met name 107. Onder hen 9 Berglopers met een sterke Amelie Daems die voor
het eerst met de “groten” mee liep en een erg mooie plaats 27 behaalde! Bij de
mannen 3 km waren 135 deelnemers, op de 6 km 290 en 110 op de 12 km. Dat
maakt in totaal 642 finishers waaronder, als ik juist geteld heb, 34 Berglopers.
Een zeer normaal aantal.
Op vrijdag 21 juni hadden onze leden de keuze uit Ramsel en Bevel
want zowel de 16e Ramselse Routeloop als de Vuelta van Bevel
stond op onze agenda.
De wedstrijd in Ramsel wordt niet langer georganiseerd
door de Ramselse Routelopers, deze vereniging bestaat
gewoon niet meer, reden : naast Eddy Van Vlasselaer was
er geen enkel bestuurslid meer. De wedstrijd, die elk jaar
zeer veel deelnemers lokt en bijgevolg zeer winstgevend is,
wordt nu door de Sportdienst van Herselt in samenwerking met het oudercomité
van de Vrije Basis School De Bolster (VBS De Bolster) in goede banen geleid.
Vorig jaar niet op onze criteriumlijst, deze keer
wel maar in concurrentie met de Vuelta van Bevel
waar onze Berglopers ook een punt konden gaan
verdienen. Dank zij onze 29 Berglopers die ik in de
uitslagen kon terug vinden, waren er toch nog
532 deelnemers, vorig jaar 586, dat is bijna exact
10 % minder! Waar is de tijd dat er in Ramsel
meer dan 1.000 lopers aanwezig waren ? Er was
natuurlijk de concurrentie met Bevel waar men
een zeer mooi parcours voor de voeten krijgt.
Maar in Bevel waren er slechts 4 van de onzen en
in totaal 250 deelnemers. Tip voor de beide
organisatoren : plaats uw wedstrijd op de kalender in overleg met uw concurrent.
Op vrijdag 28 juni, in Heist was onder een
azuurblauwe hemel de braderij begonnen,
gingen 12 Berglopers de hitte trotseren bij
de
Kardinaalsjogging
in
Vorselaar.
Bijzonder weinig lopers daar : buiten onze
jogging is er een zeer sterke neerwaartse
tendens vast te stellen in het aantal
deelnemers
bij
de
loopwedstrijden.
Akkoord, het waren tropische temperaturen
maar wij herinneren ons toch nog de ruim
500 Kardinaallopers van enkele jaren
geleden. Nu waren er, en U leest het goed!,
in totaal 149 mensen die de finish bereikten. Vermits er in Vorselaar steeds
klassementen per leeftijdscategorie opgemaakt worden, kunnen wij U enkele
Berglopers vermelden die hun reeks wonnen : Ilse Verhaegen bij de V50+, Arlette
Hendrickx bij de V60+ en Jules Salaerts bij deM70+. Dikke proficiat aan deze
“goudwinnaars”. Ook een meer dan eervolle vermelding voor plaats 5 van Luc
Van Bael op de 5 km.
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Druk laatste weekend van juni voor al onze Berglopers die wilden lopen : vrijdag
28 Kardinaalsjogging, zaterdag 29 ‘t Dorpsgenotloop en zondag 30 de
Groentejogging in Schriek.
Uitzonderlijk weinig deelnemers die
hete zaterdag in Rillaar, dit ondanks
een
mooi
parcours.
Vorig
jaar
bereikten
de
organisatoren
een
dieptepunt
met
slechts
106
deelnemers, dit jaar werd dit laagterecord verpulverd met slechts … 65 mensen
op de uitslagen. En daar waren er dan nog enkelen bij die 2 verschillende
afstanden liepen. Ik vond 5 aanwezige Berglopers met Luc Van Bael die vijfde
werd op de 8 km en Ilse Verhaegen die tweede vrouw werd op de 4 km. Het is
niet zeker dat deze wedstrijd nog op de kalender gaat komen.
Zelfde negatieve deelnametendens bij de
Groentejogging van zondag 30 juni in
Schriek : zonder onze door Luc De Cock
(DCCP) gesponsorde deelnames, zou het
een zeer pover gebeuren geweest zijn. Op
de uitslagen trof ik over de 4 afstanden
(3-6-9-12 km) in totaal 195 finishers aan,
onder hen 38 Berglopers die ook lid zijn met daarnaast nog tal van andere DCCP
lopers die (nog) niet tot onze club behoren. Nogmaals bedankt Luc !
Berichtje tussendoor : op onze criteriumlijst stond de Natuurloop van SGOLA
Boechout nog zonder preciese datum. De jogging is effectief doorgegaan op
zaterdag 22 juni, opnieuw aan Sportcentrum Sneppenbos. Helaas geen
Berglopers onder de 85 deelnemers.
De Peulisjogging kende dit jaar geen
concurrentie van de Hoevejogging in
Wiekevorst want die stond een week
later op ieders loopagenda. Gevolg : van
105 deelnemers vorig jaar nu naar 294, dus bijna maal 3 wat leidde
tot bijzonder tevreden mensen bij het Peulis Joggingteam. Eén
tiende van de deelnemers waren Berglopers, 30 in getale. Meestal normale tijden
voor de onzen, maar enkelen zitten duidelijk toch wel in een mindere periode
want ze kunnen niet meer onder de 6 minuten per km lopen, niet waar …en … ?
Volhouden makkers !
Een recordaantal voorinschrijvingen (liefst 57 waarvan 48 effectieve Berglopers)
via DCPP (Luc De Cock), met daarbij nog enkele individuele inschrijvingen van
enkele Berglopers die in onze rode
clubkleuren liepen, zorgden voor bijzonder
veel volk bij deze vierde wedstrijd uit het
Rondom
Netedal
Criterium
2019.
De
organisatie was deze keer in handen van de
Landelijke Gilde Wiekevorst. Met veel trots kondigden zij liefst 198 deelnemers
aan de 5 km aan, bij 196 wachtte men nog even om de kaap van 200 te ronden,
maar uiteindelijk staan er 195 lopers op de uitslag. Met in totaal 384 finishers
verdeeld over de 3 afstanden, boekten zij een nieuw deelnemersrecord. Veel van
de onzen bleven nog één of meer pinten drinken en/of aten mosselen in de grote
feesttent. Gezellige boel daar !
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In Wiekevorst wordt er traditioneel op 2 opeenvolgende vrijdagen
gelopen. Vorige week de Hoevejogging, nu (op 19 juli 2019) de 10
km van Wiekevorst. Met 344 deelnemers (216 op de 5 km en 128 op
de 10 km) waaronder vele Berglopers, waren de organisatoren van
KWB Wiekevorst, best tevreden. Het was druk aan de terreinen van
SC Wiekevorst want er waren ook bijzonder veel toeschouwers. Qua resultaten
kunnen we onthouden : op de 5 km was Hans De Preter eerste Bergloper in de
eindstand, Nick Vranken eindigde mooi 10e op de 10 km in 3’46 per km en Nancy
Bastiaens werd de snelste vrouw van Wiekevorst op deze afstand.
Op onze nationale feestdag, we weten allen dat
we 21 juli bedoelen, werd de vijfde editie van de
Tremeloop verschoven van de namiddag naar 19
uur,
een
poging
om
onder
iets
betere
weeromstandigheden te kunnen lopen.
In Tremelo, het dorp van Jozef De Veuster die we
allemaal beter kenen als Pater Damiaan, zorgden
exact 300 deelnemers (193 op de 5 en 107 op de
10 km) voor een mooie wedstrijd op een licht
gewijzigd en verbeterd parcours. De Berglopers
waren als club opnieuw met de meeste
deelnemers. Qua resultaten konden we een sterke
prestatie noteren van Luc Van Bael op de 5 km en van de Senne Verschooren op
de 10 km. Dank aan al onze leden voor hun medewerking!
De tropische hitte en het zeer
dreigende
onweer
(op
dat
moment kregen we melding dat
half Limburg reeds onder water
stond!) zorgden er voor dat de
25ste
editie
van
de
Baalse
Kermisloop van vrijdag 26 juli in
de geschiedenisboeken zal gaan
als deze met het minst aantal
deelnemers
en
bijna
geen
toeschouwers.
Buiten
enkele
oplichtende bliksemschichten en
wat dondergeroffel in de verte,
bleef het toch droog. Geen grote
tent meer waar men diende in te
schrijven, men kan vanaf nu in Baal gebruik maken van Sportzaal ’t Zand, naast
het Sociaal Huis waar ook start- en finishmeet getrokken waren. Van de 18
Berglopers was Ivo Naets de snelste van de onzen op de 5 km (zijn zoon Obry
won overigens) terwijl de Senne plaats 9 bereikte op de 10 km. In totaal slechts
164 deelnemers, 119 op de 5 en 45 op de 10 km. En dit ondanks, en dat is al jaren
zo bij deze jogging, dat de Leffe (helaas alleen de donkere) maar even veel kostte
als de andere dranken, alles aan 2 euro !
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ALLEMAAL NIEUWE “ACTIEVE” LEDEN

Zondag 22 september 2019 in Itegem
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GEZONDHEIDSTIPS
Liesbeth Leysen, misschien kent één onder ons ze wel want ze
woont in Itegem, schreef samen met haar collega Myriam Van
Dijck, een boek met allerlei nuttige informatie inzake gezonde
voeding. Professioneel zijn beide vrouwen gezondheids- en
voedingsconsulentes. Zelf houdt Liesbeth van lekker en gezond
eten want dat is zeker vereist om haar hobby, met name
deelnemen aan
triatlons,
telkens tot een goed einde te
brengen.
Zo’n 12 jaar geleden begon Liesbeth met triatlon. Ze traint 6
dagen in de week en neemt aan zowat 7 wedstrijden per jaar
deel, weliswaar halve triatlons (1,9 km zwemmen gevolgd door
90 km fietsen en afgesloten met een loop van 21 km). In 2017 kende ze een
topjaar met zelfs enkele eerste plaatsen. Door gezond te eten hoopt ze de nodige
energie te blijven vinden om er vol tegenaan te gaan.
Zij schreef al haar tips neer in het kookboek “Healthy & Tasty”. Dit boek is enkel
te koop bij Skinfit (Itegem), Van Dessel Elektro (Schriek) en bij de Standaard
Boekhandel in de Bergstraat.
Tijdens consultaties of workshops die Liesbeth geeft, kiest ze graag voor simpele,
smaakvolle gerechten die je in een mum van tijd op tafel kan toveren met
ingrediënten die je in elke supermarkt kan terugvinden. Van producten als
tahinpasta, garam masala of alfalfa hebben de meesten onder ons wellicht nooit
gehoord maar laat het koken er van dan ook een beetje een ontdekkingstocht zijn
in nieuwe gezonde voeding.
Volgens Liesbeth is hét belangrijkste in de keuze van je
voeding veel groenten te eten. Minstens ¾ van het bord zou
uit groenten moeten bestaan. Beperk best de hoeveelheid
brood, aardappelen, rijst en pasta die je eet en als je voor
vlees kiest neem dan de beste kwaliteit. Een stukje vette vis
is altijd een goede keuze en een verantwoord tussendoortje
mag ook al eens. Echte aanraders van Liesbeth zijn
lasagnette en energieballetjes.
Voor alle details verwijs ik U graag verder naar haar boek
“Healthy & Tasty”. Prijs 19,95 euro.
KOFFIE : 5 VOORDELEN VOOR SPORTERS
Het is niet verkeerd om een uurtje voorafgaand aan je looptraining, een kopje
koffie te drinken. Cafeïne heeft 5 wetenschappelijk bewezen voordelen voor je
sportieve prestaties :
- je wordt er een snellere loper door
- het helpt bij het spierherstel na het lopen
- het zorgt voor meer focus tijdens jet lopen
- het verbetert je bloedsomloop
- minder spierpijn.
Drinken al onze lopers de volgende keer een koffie voor ze er aan beginnen ?
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HEIST LOOPT EN ZINGT
Na enkele dagen van intensieve
voorbereiding door de Rotarymensen met als grote bezieler
onze Bergloper Gert Vercammen,
verschenen
er
opnieuw
bijzonder veel deelnemers en
publiek voor deze nieuwe editie
die
onder
een
stralende
zonnehemel en zowat 30 graden
hitte georganiseerd werd. De
kaap van de 2000 deelnemers
(inclusief kinderen en G-atleten)
werd ruim gerond. Het officiële
getal dat me ter ore kwam
bedraagt
2.012.
Een
nieuw
record want er waren ruim 120 extra lopers t.o.v. vorig jaar. Van een ongekend
succes gesproken! En hier nu al gezegd : een vlekkeloze en perfecte organisatie,
een dikke proficiat voor de verantwoordelijken hiervoor!
Om 14 uur troepte een massaal deelnemersveld zich samen aan de startplaats
voor de individuele toer van exact 5,230 km (gemeten door de Jef met zijn roller
en startend op de eerste rij – zie foto) met, zoals door de meesten vooraf
geweten is, 2 keer de berg op. Zij die geen parcourskennis hadden voorbereid,
kwamen wel voor een kleine verrassing te staan, zij dachten dat, na de
Bergstraat volledig gepasseerd te hebben en recht omhoog naast het oude
politiekantoor het Kerkplein te belopen, zij van het klimwerk vanaf waren. Niet
dus want na zowat een
km bergafwaarts kon
aan het eind van de
Hollestraat een “klein
slagveld” beginnen : de
langste klim van de toer
begint immers aan de
straat
met
de
toepasselijke
naam
“Slagvelden”, overgaand
in de Palmbosstraat en
leidend tot de tweede
passage boven op het
Kerkplein.
Door
de
drukkende benauwende
hitte en dit bijzonder
zware parcours, zagen
wij dan ook heel wat
deelnemers
die
al
wandelend het zwaarste
stuk van het traject aflegden. Prima, beter op deze manier en zo voorkomen dat
men te diep in het rood gaat en de mensen van het Rode Kruis moet opzoeken.
Gelukkig bleken geen serieuze tussenkomsten nodig. Ook niet bij de deelnemers
die voor 2 of zelfs 4 toeren (halve marathon) hadden ingeschreven.
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Het verdere loopprogramma zag er als volgt uit :
- 14.10 uur : de individuele deelnemers van de 10 km (10,460 km)
- 15.00 uur : de Pelicano Run voor G-atleten en kinderen
- 15.30 uur : halve marathon individueel
- 15.35 uur : halve marathon aflossing.
Onder de deelnemers zowel enkele BH’ers (Bekende Heistenaren) als BV’ers
(Bekende Vlamingen) maar vermits de meesten van hen het voor politieke
doeleinden doen en ik totaal neutraal-politiek dit clubblad samenstel, vermeld ik
geen enkele naam. Ik heb velen van deze langere afstanden zien afzien. Wat een
mens toch lijden kan ?
Voor alle uitslagen verwijs ik graag naar de website van de organisatoren.
Het showgedeelte, zeg maar “Heist Zingt”, startte met nog niet al
te veel aanwezig publiek om 18.00 uur met een man uit de streek
(hij is blijkbaar van Berlaar-Heikant) : Ronny Lee. Ik kende hem
niet maar hij heeft inderdaad een zeer goede stem : de man kan
zingen! Wat we toen nog niet wisten was dat deze zanger enkele
meezingers ten gehore gaf die we in het vervolg van het
programma nog wel eens zouden horen (1 nummer zelfs 3 x).
Na de sterke zangprestatie van de Ronny
(met de muziek op band) bestegen de
mannen van de “Bert Embrechts Band”
met extra Filip Bollaert het podium.
Klasbakken die voor de nodige sfeer kunnen zorgen. En
er verschenen aanhoudend meer en meer mensen, op
een geven moment was het hele Cultuurplein vrijwel
volledig bezet. Maar ook op het podium kwam er
versterking, eerst van de mooie Isabelle A die een half
uur het beste van zichzelf gaf met naast een paar eigen
nummers, enkele zeer goed gekozen covers. Later
verscheen Bert’s zuster Tine Embrechts alsmede één
van de beste acteurs die ons Vlaanderenland rijk is :
Lucas Van den Eynde. Wie kent hem niet als “de
Bospoeper” uit de formidabele reeks “Van vlees en
bloed”. De man is een allrounder want hij kan ook
prima zingen. Een openbaring! Van Tine wist ik al
langer dat ze regelmatig optreedt, soms zelfs met haar
echtgenoot Guga Baul.
Maar ook deze mooie liedjes duren niet lang,
gelukkig was vervanging al op komst : rond 21 uur
kwam voor reeds de tiende keer de covergroep
“Elentriek” optreden. Heistenaar Gert Dupont
(geen familie van den Duppe!) en 9 andere
kompanen, spelen elk jaar de pannen van het dak.
Deze keer met extra bezetting van onze
dorpsgenote Tylaine Van den Broeck, die vaste
begeleidster is in het orkest van Helmut Lotti en
tevens een modelijn ontwikkelde onder de naam
“Maison Tylaine”.
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Als hoofact was blijkbaar het duo Jonas Van
Geel en Jelle Cleymans voorzien. De “Bert
Embrechts Band” zorgde voor de live-muziek,
klasbak Jonas Van Geel deed het zangwerk
maar de Jelle kregen we helaas niet te horen,
hij was wel aanwezig maar was ziek. Prima
optreden van de Jonas, daar niks van, maar
het snel naderende middernachtsuur zorgde er
voor dat een groot deel van het publiek stilaan
huiswaarts keerde.
Het totale showpakket was zeer goed met allen sterke performers en 2
formidabele bands. Enige kleine randbemerking is misschien dat de playlisten van
de verschillende performers te veel dezelfde nummers bevatten.
Dank zij deze prachtige organisatie, “Heist Loopt” en Heist Zingt” en de
belangeloze medewerking van zovele vrijwilligers maar ook van alle deelnemers
(lopers en publiek), kan de “Actie Zorgenmens” (35 jaar geleden opgestart door
Rotary Heist-op-den-Berg) weer vele hulpbehoevende projecten, voornamelijk in
Heist zelf, financiëel ondersteunen. Net als de Stichting Pelicano wiens
medewerkers elke dag de strijd aangaan tegen kinderarmoede in ons land.
Hoeveel Berglopers er precies hebben deelgenomen, heb ik niet exact kunnen
achterhalen maar het waren er bijzonder veel. Ieder kan zijn gelopen tijd
gemakkelijk terugvinden door zijn naam in te geven op de site van “Heist Loopt”.
Onze sponsor DCPP (De Cock, Peeters & Partners) won de Bedrijvenprijs : met
155 deelnemers ging hij BMW Patrick Smets en Gorris Verzekeringen vooraf.
Dikke proficiat Luc voor de zoveelste overwinning op rij!
De organisatoren vroegen mij nog het volgende te melden :
“BEDANKT VOOR JULLIE STEUN EN TOT VOLGEND JAAR!
HEIST LOOPT EN ZINGT OP ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020”.

En ze verwezen ook nog naar :
“HEIST LOOPT WARM! DONDERDAG 12 DECEMBER 2019”
ten voordele van “De Warmste Week”.
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BERGLOPERS IN BEELD
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NADENKERTJES
Wanneer een hond een man bijt is dat geen nieuws, nieuws is het wanneer een
man een hond bijt.
Een bed is één van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld : 90 % van de mensen
sterft er in.
Gezond verstand is het beste verdeeld in de wereld want iedereen vindt dat hij of
zij er rijkelijk van voorzien is.
Een gesprek over het weer is de laatste toevlucht voor mensen zonder
verbeelding.
Als je wilt dat het goed gedaan wordt, doe het dan zelf.
Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd te worden als je de waarheid
spreekt.
Geduld is en deugd die je het meest nodig hebt als je ze verliest.
Over 1 ding zijn mannen en vrouwen het eens, ze wantrouwen vrouwen.
Als Columbus Amerika ontdekt heeft dan wisten de Indianen dus niet eens waar
ze woonden ?
Bestaan er wegwerp boemerangs ?
Musea hebben wel degelijk nut : waar zouden ze anders die oude rommel moeten
bewaren ?
Er zijn 2 soorten politici : zij die hun leugens geloven en zij die hun leugens niet
geloven.
Digitaal bekeken is België onafhankelijk geworden om halfzeven : 18.30
Om het verschil te weten tussen onkruid en plantjes : trek alles uit de grond, wat
weer bovenkomt is onkruid.
Tip van een autodief : laat nooit waardeloze spullen in uw auto liggen.
Als het zadel van je fiets te hoog staat, laat dan wat lucht uit je banden.
Betere vrienden dan de vrienden van je vrienden zijn de vijanden van je vijanden.
Rimpels zijn erfelijk : ouders krijgen ze van hun kinderen.
Je bent niet verantwoordelijk voor het hoofd dat je hebt gekregen, wel voor de
smoelen die je trekt.
Ieder huisje heeft zijn kruisje, overal speelt vreugde en verdriet.
Vaak denk je dat het bij een ander beter is maar ook daar gebeuren dingen die jij
niet ziet.
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TOERISME IN EIGEN LAND : LUIK
Deze keer trekken we even over de taalgrens om een prachtige stad te bezoeken :
Luik.
Luik (ter plaatse klinkt dat
als “Liège) is gelegen aan de
Maas en staat bekend als “La
Cité Ardente” (de “Vurige
Stede”). De gemeente Luik is
met
net
geen
200.000
inwoners de vierde grootste
stad van ons land. Een 15 %
van de inwoners bezit een
buitenlandse
nationaliteit.
Maar het hele stedelijke
gebied van Luik met de voorsteden Seraing, Saint-Nicolas, Ans, Herstal en
Flémalle, telt ongeveer 600.00 inwoners.
Geografisch situeert Luik zich in het gebied waar de hoger gelegen Ardennen
overgaan in het heuvelachtige Haspengouw op de plek waar de rivier de Ourthe
uitmondt in de Maas. Door de stad stromen thans 2 rivierarmen van de Maas : de
eigenlijke Maas en de deels kunstmatige Dérivation, waartussen zich het
stadsdeel Outremeuse bevindt. Rondom het historische centrum liep vroeger nog
een rivierarm die in de 19e gedempt is, men kan dit nog zien aan het kronkelige
verloop van de Boulevard d’Avroy en de Boulevard de la Sauvenière.
De stad wordt omringd door heuvels die in feite onderdeel zijn van het
Ardennenplateau waarin de Maas en andere waterlopen dalen hebben
uitgeslepen. De bekendste heuvel is de Sainte-Walburge waarop zich de citadel
van Luik bevindt. Verder o.a. de heuvel Publèmont met de Sint-Maartensbasiliek.
Luik heeft 9 deelgemeenten : Luik, Angleur, Bressoux, Chênée, Glain, Grivegnée,
Jupille-sur-Meuse, Rocourt en Wandre.
Musea in Luik naast talloze kerken zijn er
een enorm aantal musea te bezichtigen.
Denken we maar aan :
- Grand Curtius, het museum dat via
een
uitgebreide
collectie
de
geschiedenis van het stad en het
prinsbisdom belicht (foto)
- Préhistomuseum in de gemeente
Flémalle
- Botanische tuinen Universiteit Luik
- Museum voor Schone Kunsten
- Museum La Boverie
- Museum van het Waalse Leven
(folklore)
- Tchantches Museum, marionettenmuseum met een klein poppentheater
- Huis van de Metallurgie en industrie van Luik
- Aquarium Museum
- Openluchtmuseum van Sart-Tilman
- Zoölogisch Museum Luik.
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Andere bezienswaardigheden :
-

de Place du Marché (Markt) met het 18e-eeuwse stadhuis en de Luikse
perroen, het symbool van de stad. The place to be waar het echte Luikse
nachtleven floreert. Proef o.a. het lokale
meloenbier.

-

de Féronstrée-buurt met een groot aantal
historische kerken, stadspaleizen en de
belangrijkste musea. Hier wordt ook de
bekende zondagse vlooienmarkt langs de
Maas gehouden.

-

de Montagne de Bueren (de Bueren trap) is
een trap met 374 treden, voerend vanaf de
rue Hors Château in het historische
centrum naar de citadel van Luik. De eerste
zaterdag van oktober wordt er feest
gevierd op deze trap : dan vieren de
Luikenaren en toeristen “La nuit des
coteaux”. Kaarsjes worden geplaatst en
vormen mooie patronen in het donker.

-

Luik heeft ook een haven, de PAL (Port autonome de Liège). Het is de
eerste binenhaven van België en de derde binenhaven van Europa. De
haven ligt langs de Maas en aan het einde van het Albertkanaal.

-

de luchthaven : Liège Airport,
ook wel Luchthaven LuikBierset genoemd, gesitueerd
op
het
grondgebied
van
Bierset, een deelgemeente van
Grâce-Hollogne.
Het
is
in
België
de
grootste
goederenluchthaven en op 2
na
de
grootste
passagiershaven na Brussels
Airport en Brussels South
Charleroi Airport.
-

Het treinstation Luik-Guillemins : een
ware attractie, moet je gezien hebben.
Het werd geopend in 2009 en
architectuur kenners zijn er van
overtuigd dat dit het mooiste gebouw
van
België is. Het sneeuwwitte
gebouw met zijn organische vormen
moet het grijze industriële verleden
van
Luik
doen
vergeten.
De
monumentale overkapping is wel 160
m lang en 35 m hoog. Er huizen
verschillende tijdelijke tentoonstellingen en ook het bureau van toerisme.
En ook het restaurant is iets speciaals.
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-

de rue du Carré : het historische middeleeuwse centrum. Rondwandelen in
de smalle straatjes en daarbij dit allersmalste straatje trachten te vinden.
Boetiekjes en shopjes genoeg om je bezig te houden tijdens het wandelen.

-

het Boverie park : dit
prachtige
park
aan
de
oevers van de Maas is de
perfecte plek om even te
verpozen na de drukte van
de stad. Vandaag is er ook
het Museum voor Moderne
en
Hedendaagse
kunst
gevestigd.

-

de Sint-Pauluskathedraal :
de
hoofdkerk
van
het
bisdom Luik. Deze gotische
kathedraal werd in de 10e
eeuw gesticht op een eiland
dat werd omsloten door 2
armen van de Maas.
-

de
Luikse
wafel
:
behoort
werelderfgoed van Luik.

tot

het

Luik en Sport
Luik is één van de belangrijkste steden in het Belgisch voetbal. Club Luik werd
in 1896 de allereerste kampioen en zou in totaal 5 landstitels behalen,
momenteel spelen ze in de eerste klasse amateurs waar ze in het voorbije
seizoen 1-1 en 1-0 verloren tegen ons KSK Heist. Standard trad later op de
voorgrond en behaalde inmiddels 10 landstitels.

De stad is start- en aankomstplaats van de
wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik. Deze wedstrijd
werd voor het eerst in 1892 gereden waarmee het de
oudste wielerklassieker is. Ook al 9 keer had een rit in
de Tour de France zijn aankomstplaats
in Luik.

In de eerste klasse van het Belgische basketbal speelt Liège
Basket.
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Enkele beroemde Luikenaren zijn o.a.
-

Justine Henin, tennisster. Zij won ca. 21
miljoen
dollar
aan
prijzengeld.
Haar
palmares
vermeldt
7
grand
slam
tornooizeges waaronder 4 keer Roland
Garros. Zij won goud op de Olympische
Spelen van Athene en stond 117 weken op
nummer 1 van de WTA ranking.
-

-

Georges
Siménon,
schrijver
van
o.a.
“Maigret” (foto 2). Geen enkele foto van
hem is terug te vinden waarop hij geen pijp
in zijn mond heeft. Hij stierf op 86-jarige
leeftijd op 4 september 1989 in het
Zwitserse
Lausanne.
Hij
schreef
75
detectiveromans in de serie “Maigret”, ook
28 korte verhalen met deze speurder in de
hoofdrol, daarnaast nog 136 psychologische
romans en honderden andere verhalen en
novellen, onder 10 andere pseudoniemen.

Didier Reynders, Belgisch politicus voor de MR
(Mouvement Réformateur). Zijn laatste functie
was federaal minister van Buitenlandse Zaken en
Europese Zaken, belast met Belirus en Culturele
Zaken. Samen met Johan Vande Lanotte kreeg hij
van onze koning eind mei de taak van
informateur van een nieuwe federale regering.
Hij studeerde rechten aan de universiteit van
Luik en was jaren agvocaat tot hij zijn politieke
carrière begon in 1988 als lid van de
gemeenteraad in Luik.

Ook enkele bekende voetballers zagen hun levenslicht in Luik. Denken we
maar aan :
-

François Sterchele, de na een auto ongeval veel te
jonge overleden aanvaller van o.a. Beerschot en
Club Brugge

-

Nacer Chadli, speelde vanaf zijn 9de bij Standard.
Later volgden o.a. FC Twente, Tottenham, West
Bromwich en vanaf Nieuwjaar zorgde hij er mee
voor dat AS Monaco in de Franse eerste klasse kan
blijven.

-

Axel Witsel, momenteel bij Borussia Dortmund.
Winnaar van de Gouden Schoen in 2008.
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PLEZANTE BLADZIJDES
“Je bent 2 en een half uur te laat”, zegt de directeur tegen zijn bediende.
“Dat weet ik, maar als ik een half uur vroeger was gekomen had U daar toch niks
aan gehad, toen sliep ik namelijk nog …”
Tip voor duivenliefhebbers : kruis uw duiven met papegaaien, als ze dan
onderweg verloren vliegen kunnen ze nog altijd de weg vragen.
“Morgen zijn we 35 jaar getrouwd. Hoe gaan we dat vieren ?”
“Wat dacht je van 2 minuten stilte …?”
Zij : “Als ik jou was liet ik mijn snor afscheren, dat maakt je 10 jaar jonger.”
Hij : “Dat is dan jammer dat hij geen snor hebt …”
Voorwoord bij een verwarde verhandeling over een wijsgerig onderwerp : “Alle
samenhang in dit boek is te danken aan de boekbinder!”
Echtgenote van een politicus die 2 voorkeurstemmen heeft gekregen : “Er is dus
toch een andere vrouw in je leven …?”
Wanneer liegt een politicus ? Als zijn lippen bewegen …
De senaat is een modelvoorbeeld van geslaagde bejaardenzorg.
Over politici : het is moeilijk iemand te geloven als je er van overtuigd bent dat je
zelf zou liegen als jij in zijn plaatst stond.
Een echtscheidingszaak :
“U heeft dus geslapen met een andere vouw ?”
“Dat ontken ik, edelachtbare, ik heb toen geen oog dicht gedaan …”
Te koop : prachtige bruidsjapon met sleep en sluier. Per vergissing 1 maal
gedragen!
Na enkele minuten zaligheid komt 9 maanden narigheid.
Dus kom niet zonder hoesje in mijn poesje.
De Sooi is zeer ongerust : hij heeft een vrouw van lichte zeden bezocht en de
volgende morgen bemerkt hij dat zijn meest mannelijke deel aan het uiteinde
helemaal rood ziet. Hij maakt direct een afspraak met zijn dokter, die onderzoekt
hem en 3 dagen later mag hij voor zijn uitslag terugkomen.
“Geen reden tot paniek, Sooi, je hebt geen kanker, het rood aan je piemel is
gewoon lippenstift …”
Gehoord bij de “Rechtvaardige Rechters” op Radio 2 :
De omgekeerde kwis : Wat kan de vraag zijn bij het antwoord “Terugsturen” ?
- Welke optie is helaas nog altijd niet mogelijk bij een geboorte ?
- Wat doen ze elke keer met renners die van Luik naar Bastenaken rijden ?
- Wat moogt ge doen na 2 maanden rijverbod ?
Een mooi meisje heeft haar armband laten repareren en komt het nu ophalen. Ze
vraagt hoeveel het kost.
“Een kusje”, zegt de juwelier.
“Oké, mijn opa komt seffens afrekenen …”
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Een klein meisje doet braaf haar gebedje voor het slapen gaan : “Jezus a.u.b. zou
je klederen kunnen zenden aan alle arme vrouwen die in de computer zitten van
mijn papa ? Amen.”
Een man komt een dierenwinkel binnen.
“Ik zou graag een aantal dieren bestellen : 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1
kilo vliegen.”
“Heeft U slangen ?”, wil de verkoper weten.
“Neen, ik ga verhuizen en ik moet het huis achterlaten in dezelfde staat waarin ik
er ben ingetrokken …”
Er zijn niet alleen domme blondjes …
Een Engelsman, zwaar onder invloed van drank (zeg maar : stomdronken) moet
in Brugge met zijn wagen stoppen voor een alcoholtest.
“Heeft U gedronken ?” vraagt de politieagent die het antwoord al wel wist.
Met een dikke tong antwoordt de Brit : “Mijn dochter is vandaag getrouwd en
natuurlijk heb ik gedronken, eerst enkele biertjes, tijdens het banket 3 flessen
wijn en in de late uurtjes nog 2 flessen Johnny Walker Black Label.”
De politieagent, geïrriteerd : “Weet U dat ik een politieagent ben en U heb doen
stoppen om U aan een alcoholtest te onderwerpen. Dat ziet er niet goed uit, hè ?”
Vol humor antwoordt de Brit : “En U, weet U dat dit voertuig Engels is, het stuur
staat rechts en … mijn vrouw, die niks gedronken heeft, rijdt …?”
Als gevolg van een hartstilstand ondergaat een man een open hartoperatie. Na de
ingreep ontwaakt de man uit zijn narcose en ziet dat hij verzorgd wordt door
nonnetjes in een katholiek hospitaal.
Na enkele dagen vraagt één van de verpleegsternonnen hoe hij de rekening gaat
betalen en of hij een ziekteverzekering heeft. Niet dus. En of hij geld op de bank
heeft. Ook al niet. Is er misschien familie die kan betalen ?
“Ik heb maar 1 zus, een oude jonge dochter die ook non is in een klooster.”
De verpleegster non wordt kwaad : “ Nonnen zijn geen oude jonge dochters en
zijn gehuwd met God!”
“In dat geval”, antwoordt de zieke, “stuur de rekening dan maar naar mijn
schoonbroer …”
Een man komt bij een waarzegster en vraagt : “Wat gaat er gebeuren ?”
De waarzegster kijkt langdurig in haar glazen bol en zegt dan : “Morgen overlijdt
uw schoonmoeder plotseling !”
“Ja, ja”, zegt de man, “dat weet ik al wel, maar …word ik ook vrijgesproken …?”
Kaalheid is nudisme op hoog niveau.
Waarom kan een eitje niet bevriezen ? Omdat er een dooier in zit.
Een koppel heeft ruzie gehad. De vrouw belt haar moeder en zegt : “We hebben
weer ruzie gehad, ik kom bij jou wonen.”
“Neen schat, hij moet boeten voor zijn fouten : ik kom bij jou wonen …”
Er zitten 3 jongens op het schoolplein. Zegt de eerste : “Ik heb de snelste vader
van de wereld want hij is F16 piloot.”
Waarop nummer 2 antwoordt : “Dan is mijn vader sneller want die is astronout.”
Reageert nummer 3 : “Dan is mijn vader toch de snelste : hij is ambtenaar, hij
werkt van 9 tot 5 maar hij is altijd al om 3 uur thuis …”
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VERJAARDAGEN
Beste Jarige,
Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon.
En alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk.
Dan kan je nieuwe levensjaar zeker niet meer stuk!
Zijn jarig in oktober – november – december
01
02
06
07
09
12
14
15
16
23

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Nick Vranken
Huguette Schepers
Noela Bruynseels
Luc Kusseneers
Maarten Van Herck
Els Vonckx
Anja Staquet
Rita De Meutter
Anita Holscher
Luc Van Bael

02
03
04
05
06
10
14
16
17
18
19
20
24
26
27
29
30

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

Veerle Witters
Wendy Nackaerts
Lotte Op de Beeck en Stacy Van der Aerschot
Steven Vermierdt
Joghen Waegemans
Nicole Van Orshagen
Jean-Paul Meulders
Luc Saelen en Kathleen Vonckx
Chris Hoefkens
Ann Nagels
Annick Luytens
Anouck Swyns
Wim Van Bael
Ellen de Bie en Eddy Rymenants
Karel Van Opstal
Peter Baeyens
Stella Goovaerts en Nelly Smits

07
08
09
11
12
13
14
16
26
27
29

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

Erwin Hoefkens
Jef Goovaerts
Gommaire De Laet
Charles Mallinus en Jos Wyns
Walter Verheyden
Lieven Maeriën
Miet Heremans en Christel Storms
Diana Verduyckt
Myriam De Cock
Ann Dermaux
Joelle Delen, 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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