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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
Voor de actuele stand van ons criterium (wedstrijden en deelnames) raadpleeg
regelmatig best onze prachtige website. Er zijn nu al vele criteriumwinnaars!
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
LEDENBESTAND
Ons nieuwe ledenaantal bedraagt inmiddels 167, opnieuw een recordverbetering.
Recentelijk hebben nog enkele nieuwe lopers/joggers, met name Hans De Preter
en Kathleen Vonckx, lidgeld betaald voor 2018. Voor allen geldt : wees
welgekomen in onze Berglopers familie en bijzonder veel loop- of eventueel
wandelplezier gewenst!
Vermits het kalenderjaar reeds ver gevorderd is, staan er inmiddels nog een aantal
mensen klaar om vanaf januari 2019 nieuw tot onze club toe te treden.

NIEUWS UIT ONZE ZIEKEN- EN GEKWETSTENBOEG
Tijdens de training van donderdag 13 september ll. kwam Danny Ringoot tamelijk
zwaar ten val met tal van schaafwonden en een duimverstuiking tot gevolg.
Gelukkig kon hij 2 dagen later toch aan “De Hei Loopt” mee doen. De plaats waar
Danny viel is inmiddels berucht want het is reeds de derde maal dat op die plaats
een Bergloper ten val kwam.
Zelf was ik de ganse maand oktober out met een nieuwe, de zoveelste,
kuitverrekking. En hervallen op zondag 11 november, out tot Nieuwjaar!
Chris Hoefkens onderging op 21 september, met succes, een liesbreuk operatie. In
juni, bij de loop in Boechout die hij trouwens won, wist hij al dat een heelkundig
ingrijpen noodzakelijk was. Na enkele weken volle rust is hij zich inmiddels reeds
volop aan het voorbereiden voor de schitterende loopprestaties die hij in
kalenderjaar 2019 zal laten optekenen.
Alex Van Den Bergh is volledig hersteld van een opgelopen longontsteking, toch
niet het minste als je het mij vraagt. Hij heeft blijkbaar ook “verborgen”
zangkwaliteiten want hij trad toe tot het Zonnekoor van Zonderschot. Wanneer
krijgen we een eerste aria ten gehore, Alex ?
Lieven Mariën werd door zijn behandelende arts aangeraden om definitief af te
zien van elke verdere loopactiviteit. De gevolgen binnen enkele jaren zouden te
nefast zijn.
Ik vernam verder nu pas dat Veerle Witters ook,
wegens ernstige voetproblemen, reeds enige tijd
geleden een punt achter haar loopcarrière heeft
moeten zetten.
Gelukkig kunnen Lieven en Veerle nog steeds mee
komen wandelen. Lieven vertelde me dat ze ook
aan hun fysiek kunnen werken door gebruik te
maken van deze “Elliptigo” fiets. Deze fiets kan
voor een pittige, tijdsefficiënte training voor het
gehele lichaam zorgen waarbij nek, rug en
zadelpijn zoals die bij het gewone fietsen kunnen
voorkomen, geëlimineerd worden.
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NIEUWE OVERWINNING AMELIE DAEMS
Het werd een bijzonder heuglijke jogging voor Amelie want precies op de dag dat
ze 10 jaar oud werd, wist ze haar reeks bij de wedstrijd “De Hei Loopt” als
winnares af te sluiten. Ze kon deze keer de snelle Anna Huybrechts, dochter van
de kampioen Jurgen, achter zich laten. Dubbele proficiat voor uw verjaardag en
zege, Amelie!!!
CRITERIUMWINNAARS
Op het ogenblik dat ik dit clubblad afsluit (24 november 2018) hebben volgende
36 leden reeds 15 of meer criteriumpunten behaald :
Aerts Willy, Bastiaens Nancy, Buts Katrien, Cumps Els, De Hondt Steven, De Laet
Gommaire, De Winter Murielle, Dupont Johan, Faes Frans, Goovaerts Jef,
Goovaerts Stella, Hendrickx Arlette, Heremans Miet, Hoefkens Chris, Holscher
Anita, Huybrechts Freddy, Liekens Louis, Maes Wendy, Moens Peter, Naets Ivo,
Nagels Ann, Nevelsteen Staf, Op de Beeck Stijn, Ringoot Danny, Salaerts Jules,
Straetmans Gilbert, Torfs Benny, Van den Putte Eric, Van der Auwermeulen Nicole,
Van Houtven Ines, Van Loo Alfons, Van Loo Lauranne, Van Orshagen Nicole,
Verhaegen Ilse, Verschoren Senne en Wyns Jos. Het is zeker dat er ondertussen
nog meerdere Berglopers voldoende punten behaald hebben maar al hun
wedstrijden zijn mogelijk nog niet doorgegegeven.
Een heel aantal Berglopers staan op een zucht (lees : nog 1 of enkele deelnames)
van de 15 punten, dat komt zeer zeker nog wel in orde. Het lijkt er op dat de
jaarlijkse fameuze onderlinge strijd om de meeste deelnames tussen Jules
Salaerts en Nicole Van Orshagen deze keer in het voordeel van Julleke zal beslecht
worden, maar wie weet hebben ze beiden nog een verrassing in petto ?
De wedstrijden van het nieuwe criterium 2019 zullen U tijdig per mail
medegedeeld worden.
TRAININGEN MAAR OOK LOPEN OP KUNSTGRAS EN LOOPPAD
Elke dinsdag en donderdag is er traininggelegenheid en zijn de kleedkamers 3
(dames) en 8 (heren) beschikbaar. Maar ook op het kunstgras kan er gelopen
worden, de data voor 2019 zijn : 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 20 maart, 3
april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni. Kom ook eens meedoen!
ZEKER VRIJ TE HOUDEN DATA in 2019 :
02 maart
ledenfeest
24 mei
26ste Averegtenjogging
22 september
3e Netedal natuurloop
24 oktober
jenevertraining en ledenvergadering
BETALING LIDGELD
Het ongewijzigde bedrag van 20 euro kan vanaf heden overgeschreven worden op
onze bankrekening BE48 9731 6275 5627 met vermelding van Lidgeld + Naam of
cash aan één van onze bestuursleden. Terugbetaling van 15 euro door uw
ziekenfonds is opnieuw gegarandeerd.
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Op zondag 23 september ll. organiseerden wij, in
samenwerking met Gert Vercammen (foto) en de mensen
van Heist Loopt, onze tweede editie van deze prachtige
Natuurloop doorheen de Netevallei.
Vorig jaar namen een 200-tal natuurliefhebbers deel aan
de wedstrijd, deze keer hoopten wij dankzij liefst 145
voorinschrijvingen, op heel wat meer lopers. Zowel VRT
als VTM hadden bijzonder slecht weer aangekondigd,
wellicht daarom bleven een 25-tal gereserveerde
borstnummers niet afgehaald. Maar er waren ook nog eens
even
veel
plaatselijke
inschrijvingen
zodat
ons
vooropgesteld aantal van 300 deelnemers gehaald werd.
Wij maakten voor deze natuurloop gebruik van de kantine en
kleedkamers van het inmiddels reeds jaren ter ziele gegane
FC Itegem. Tegenwoordig heeft de Landelijke Rijvereniging
daar haar intrek genomen.
Onze uitslagen vermelden enkel de 274 effectief aangekomen lopers, namelijk :
101 op de 4,3 km, 78 op de 9,2 km en 95 op de 12,9 km.
Bij het gezamenlijke vertrek om 10.00 uur regende het nog niet, maar een uurtje
later viel het malse water met bakken uit de hemel. Tja, daar kan natuurlijk
niemand wat aan doen, maar dat de douches niet te best marcheerden moeten
we volgend jaar proberen te voorkomen. Over het parcours en al het
voorbereidende werk met de aangebrachte
bewegwijzering en beveiliging
kregen we niets dan positieve commentaren.
Met als deelnameprijs voor iedereen 2 vrij te
kiezen koffiekoeken kon de eerste middaghonger
gestild worden. Er werden wel wat warme
dranken verkocht maar de sterke bieren kregen
bijzonder weinig afname, niet verwonderlijk
natuurlijk met dit voormiddaguur en het slechte
tamelijk koude weer. Mensen blijven nu eenmaal
op een zondagmiddag niet hangen.

Op de foto’s op de volgende pagina ziet U alle podiumwinnaars.
Bij het overlopen van de uitslagen kunnen wij blij vaststellen dat toch heel wat
looptalent naar onze wedstrijd was afgezakt, dit ondanks de concurrentie op
dezelfde dag van o.m. de “Lampiris Leuven Nature Trail” waar niet minder dan
1.541 deelnemers opkwamen en ook de “Fortloop” in Puurs die door 335 mensen
gelopen werd.

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

5

de jogger 2018/4

1 Obry Naets
2 Kenneth Laureys
3 Siebe Philips

1 Linde Van Aelst
2 Kaat Van Eynde
3 Klara De Voeght

1 Glen Leys
2 Chris Gommers
3 Marc Raets

1 Liesbeth Monsecour
2 Tessy Gorris
3 Cindy Leys

1 Bart Van den Bosch
2 Chris Wouters
3 Pieter Geens

1 Danièle Van Os
2 Liesje Dockx
3 Véronique Van Vlasselaer

Wij mogen terugkijken op een prima organisatie met niets dan tevreden
deelnemers die volgend jaar wel zullen terugkomen.
Bijzonder veel dank aan alle medewerkers die opnieuw voor dit succes gezorgd
hebben. Op naar volgend jaar en editie 3 !
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ONS JOGGINGCRITERIUM
-

op vrijdag 7 september konden onze Berglopers en –wandelaars in
Aarschot gaan deelnemen aan de 25ste editie van de Waterloop. Zoals
steeds veel lopers en een massa toeschouwers voor deze jogging. Om
19.30 uur werd het gezamenlijk startschot gegeven
aan de terreinen van SC Aarschot aan de Grote
Laakweg. Het parcours voert de loopliefhebbers
langsheen de oevers van de Laak en de Demer naar de
natuurgebieden Turfputten en Vorsdonken. In totaal
bereikten 542 mensen de aankomst, verdeeld over de
afstanden 4,1 – 9,5 – en 14,7 km. Ik telde 23
Berglopers op de uitslagen. Murielle De Winter eindigde op de korte
afstand als 11e in de totaalstand maar won bij de
dames met een halve kilometer voorsprong op de
tweede vrouw. Bijzonder sterke prestatie van Jesse
Witters die net voor Murielle eindigde en prachtig
tiende werd.
Na een weldoende douche kon er aan de Knoet gefeest worden met muziek
van de band “Kontrair”. Zij zorgen ieder jaar met hun meestal
Nederlandstalige pop- en rockmuziek, gecombineerd met het nodige bier,
voor een opperbeste ambiance.
-

op zaterdag 15 september konden de
Gidsen
van
Pijpelheide
214
deelnemers verwelkomen voor hun
organisatie “De Hei Loopt”, verdeeld
als volgt : 152 op de 4,4 km en 62 op
de 8,8 km. Deze jogging is de
voorlaatste
van
het
bijzonder
succesvolle Rondom Netedal criterium

2018.
Door de financiële inbreng (lees : het bedrag van de inschrijvingen)
vanwege onze sponsor Luc De Cock, liepen vele deelnemers in het bekende
DCPP singlet, ook bijna al onze Berglopers. Nogmaals bijzonder veel dank
hiervoor, Luc !
Qua resultaten was de bijzonder prachtige 9de
plaats van één van onze jongsten leden, met
name Talle Goossens, op de korte afstand het
meest opmerkelijk. Flink zo, Talle !
Onder een prachtige zonnehemel werd nog
menig trappistje, of wat daar voor moest
doorgaan, naar binnen gewerkt.
-

op zondag 7 oktober werd de 30ste
editie van de Hulshoutse Neteloop
georganiseerd. De inschrijvingen
werden in het Mattheuscentrum
langs de Grote Baan genoteerd.
De
volledige
opbrengst
ging
trouwens naar het onderhoud en
het
opsmukken
van
deze
parochiezaal.
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Het parcours situeert zich in de rustige omgeving van de Herenbossen en
langs de boorden van de Grote Nete.
De deelnemers hebben de keuze uit 1, 2, 3 of 4 rondes van elk 3,5 km. In
totaal 415 lopers waaronder veel Berglopers. Enkele sterke prestaties :
1) Bart Van den Schoor op plaats 10, Benny Torfs 13e en Luc Van Bael 16de
op de 7 km
2) Nick Vranken 7e en Fons Van Loo 9de op de 10,5 km
3) 11ste plaats voor Ivo Naets op de 14 km.
Goed gepresteerd, Berglopers ! Wij zijn fier op jullie !
-

op zaterdag 13 oktober
verzamelen
geblazen
aan deze Irish pub in
Langdorp
voor
een
nieuwe editie van de
Dubh
Linn
jogging.
Heel wat Berglopers
onder
de
300
deelnemers
die
gedurende 5, 10 of 15 km van de Vlaams-Brabantse
natuur konden genieten. Op de kortste afstand stond er
weer geen maat op Murielle, maar er was ook een
podiumplaats (derde) voor een sterk lopende Katrien
Buts, nipt gevolgd door Stella Goovaerts die steeds beter
wordende uitslagen laat optekenen. “Ge zij goe bezig,
maskes !”
-

was

het

met de 195 mannen en 76
vrouwen
die
op
de
uitslagen zijn terug te
vinden,
hadden
de
organisatoren wellicht op
wel wat meer deelnemers
gerekend.
Ook
maar
eerder een beperkt aantal
Berglopers onder hen.
Wel meelopend niemand
minder dan Stefan Van
den
Broeck
die
even
kwam warmlopen maar
zonder veel concurrentie
en
dus
met
ruime
voorsprong
de
lange
afstand won. Sterke prestatie hierbij toch ook van onze Guido Vervloet die
een zeer snelle tijd kon laten optekenen.
De uitslagen werden apart voor mannen en vrouwen opgemaakt. Op de
korte afstand was er een mooie 6de plaats voor Ilse Verhaegen en een 9de
voor Stella Goovaerts.

In december, na het verschijnen van dit clubblad, zijn er nog slechts 3 joggingen
waar U uw laatste, mogelijk noodzakelijke, criteriumpunten kan behalen, nlk. op
15/12 in Lier, op 16/12 in Kampenhout en afsluitend op 29/12 in Vorselaar. Veel
succes hierbij !
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OPMERKELIJKE LEDENPRESTATIES
Murielle De Winter/Senne Verschoren
We wisten natuurlijk al lang dat we met Murielle en Senne enkele
uitzonderlijke talenten in onze rangen tellen. De overwinningen
van Murielle zijn inmiddels ontelbaar, maar het huzarenstuk dat
ze onlangs presteerde verdient toch wel de cover en een ganse
bladzijde van dit clubblad.
Op zondag 21 oktober 2018 werd de 2e editie van de “Great
Bruges Marathon” georganiseerd, in de prachtige stad Brugge
uiteraard. Naast de marathon was er ook een halve marathon
wedstrijd. Totaal aantal deelnemers (lopers en wandelaars) :
6.000.
Er kwamen tal van “vedetten” aan de start. Om enkele namen te
noemen : de winnaar van de halve marathon werd niemand minder dan Koen
Naert, de Europese Marathonkampioen die de dag ervoor nog de Gouden Spike in
ontvangst mocht nemen. Hij won met bijna 7 minuten voorsprong. De marathon
zelf werd door ene Willem Van Schuerbeeck gewonnen in 2’22’56 met bijna 12
minuten voorsprong op de meer bekende Rutger Beke. In totaal finishten 1.785
atleten, er waren er veel meer gestart maar bij een wedstrijd van 42,195 km zijn
er natuurlijk heel wat opgevers.
Onze Senne Verschoren liep een formidabele tijd van 2’52’26 waarmee hij
prachtig 22ste werd. Murielle liep een fantastische wedstrijd, volledig volgens
haar geplande schema, en bereikte na 2’58’38 als eerste vrouw de eindstreep.
Gewoon een fabelachtige prestatie, slechts 67 “mannen” konden haar voor
blijven. Een historische prestatie zelfs !!!

Op bijgevoegde foto’s ziet U het podium met een glunderende winnares met al
haar gelopen gegevens en de Senne die blijkbaar nog een andere hobby naast het
lopen heeft. Dikke proficiat aan zowel Murielle als Senne !
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Jef Goovaerts
Op 22 september 2018 werd in Merksem door de
plaatselijke atletiekclub OLSE, het Kampioenschap van
Vlaanderen georganiseerd.
Jef Goovaerts wist er een derde plaats te behalen op de
100 meter vlak bij de Masters. Met een tijd van 16’71
werd hij enkel voorafgegaan door ene Hugo Verhaegen
(14’37) en een zekere Guido Thomas (15’84).
Voor Jef een zoveelste nieuwe trofee die hij op zijn
palmares kan zetten.

Chris Hoefkens
Nog een medaillewinnaar : Chris Hoefkens
behaalde op hetzelfde Vlaamse Kampioenschap
zilver op het nummer 800 meter outdoor M50.
Prachtige prestatie, Chris!
Hierbij
de foto van het podium alsmede de
behaalde zilveren medaille.
Chris heeft er een schitterend 2018 opzitten : hij
behaalde liefst 3 medailles en wel de volgende :
- goud op het PK indoor kampioenschap 800
meter in maart
- zilver zoals hierboven te lezen is
- goud met zijn AVZK-team begin september bij het PK estafette 4x800
meter.
Ondertussen is Chris , na zijn liesbreuk operatie op 21 september, zich volop aan
het voorbereiden voor het loopseizoen 2019. Evenveel succes hierbij gewenst,
Chris!

Nancy Bastiaens
Zeer goede prestatie ook van Nancy Bastiaens die, na een recente blessure met
mogelijk te weinig tijd om volledig te herstellen, de halve marathon van
Amsterdam liep in 1 uur 58 minuten en 59 seconden. Ik heb helaas geen foto’s
vanuit Nederland beschikbaar.

Jos Wyns
Onze voorzitter werd op vrijdag 5 oktober ll. Vlaams Kampioen op de halve
marathon in de categorie +65. De wedstrijd werd georganiseerd in KuurneKortrijk en kreeg als ondertitel : “Rapper dan een ezel”. Jos is dus geen ezel want
dan zou hij natuurlijk niet gewonnen hebben, hij was namelijk “rapper”. Dikke
proficiat, voorzitter !
Helaas is er ook hier geen beeldmateriaal voor handen.
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Guido Vervloet, 2 marathons in 2 weken !!!
Op een dag, in Eindhoven, 14 oktober 2018.
Half augustus ergens, samen met den
Ivo, het plan opgevat om nog eens een
marathon te lopen, liefst in een goeie
tijd, d.w.z. onder mijn PR van 3.14 u in
Berlijn.
Coach René zag het wel zitten en startte al direct met strakke schema's !
Na enkele weken moest Ivo helaas forfait geven en moest ik dus op mijn eentje
de verdere trainingsweken afhaspelen. Dat lukte verbazend goed, kwetsuren
bleven uit, en zo geraakte ik in vorm voor D-day.
Op tijd uit mijn bed, auto in en weg waren wij. Ruim op tijd aangekomen (ik was
de dag ervoor al mijn nummer gaan afhalen met Jan Maus) en toch nog maar net
op tijd aan de start. Iemand van de organisatie had ons namelijk naar de start van
de Kids Run gestuurd 😂.
Ik mocht wonder boven wonder in het startvak van de toppers gaan staan
(deuuuuh !). Een beetje ongemakkelijk deed ik dat dan maar en al snel ging het
startschot af (veel sneller dan in Gent maar dat is nog een ander verhaal).
Snel gestart dus. Eerste 10 km comfortabel aan een gemiddeld tempo van 4.15
gelopen. De volgende 10 km aan 4.20 ongeveer. Op het halve marathon punt
stonden mij weliswaar 3 heftige supporters aan te moedigen, Ann maar ook Staf
en de Jokke die achterna gekomen waren. En dat net op het moment dat ik een
bloedneus had. Zij meer in paniek als ik, aan de volgende bevoorrading kon ik mijn
neus proper maken en mijn tempo terugvinden.
Na 30 km liep ik nog Jelle Naets voorbij, zoon van Ivo, en dat gaf mij nog wat
extra adrenaline. Uiteraard ben ik de tweede helft
iets moeten vertragen, maar toch aangekomen in
3u09'19" en super tevreden met deze tijd op dit BK
!
Nadien op aandringen van de Jokke, een Duvelke
gedronken en iets gaan eten met de supporters,
maar dat ging allebei heel moeilijk binnen zo kort
na de wedstrijd.
Bedankt aan de supporters ter plaatse voor het
gezelschap en ook aan de supporters die van thuis
mee volgden !
Maar dan …
De week na de marathon begon het al weer te
knagen en was er de drang om nog beter te doen.
Coach René was direct
mee in het verhaal en
beaamde dat een tweede marathon lopen binnen de
twee weken meestal positief uitdraait.
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De woensdag erop heb ik mij dus direct
ingeschreven voor Gent, 28 oktober, weliswaar
zonder vooraf het parcours even te bekijken …
De vorm bleef goed, de beentjes ook, het weer
ook, echter tot op de dag zelf : 3 graden en een
felle ijzige wind !
Staf en Ann waren weerom van de partij. Deze
keer met de fiets om mij waar nodig te
ondersteunen. Stipt op tijd aan de start, korte
broek en korte mouwen, alweer in het eerste
startvak plaats genomen, bibberend … 9.05u
nog bibberend … 9.15u nog meer bibberend … auto’s op het parcours en een
gebrek aan seingevers zorgden ervoor dat er niet kon gestart worden. Om 9.30u
werd iedereen zelfs naar binnen gestuurd, met veel boze reacties als gevolg.
Uiteindelijk werd om 10.01u dan het verlossende startschot gegeven. Ik had me
opgesteld bij de tempoloper van 3u – wat een ambitie ! – en kon dit moeiteloos
aanhouden in de eerste helft. De wind viel mee maar het parcours was niet van de
poes. Veel single tracks waardoor ik telkens moest versnellen om bij de groep te
blijven. Na ongeveer 24 km moest ik de groep laten gaan. Bovendien was het
vanaf nu wind op kop en parcours over veldwegen, weiland, bospaden, … maar
ook nog verhard uiteraard.
Mijn supporters
lieten mij vanaf toen echter niet meer los en bleven mij
aanmoedigen tot aan het gaatje. Met een eindtijd van 3u11'35" haalde ik niet het
verhoopte doel, maar met dit parcours en in deze weersomstandigheden ben ik
toch super tevreden. Twee keer je PR verbeteren in twee weken tijd maakt van
mij een tevreden gast. Trouwens ook een mooie aankomst op de blauw gestreepte
indoor piste in de Topsporthal van Gent.
Deze marathon is een aanrader voor diegene die een mooie trail willen lopen
zonder tijdsdruk !
Staf en Ann, super bedankt om het tweede deel mee te fietsen, anders had ik die
3.11 nooit gehaald!
Guido

Passage langs het Evoluon in
Eindhoven

Topsporthal Vlaanderen, vertreken aankomstplaats marathon Gent
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Rik Nauwelaerts
Nog een opmerkelijke prestatie, zeg maar gerust in de categorie “B.O.S.”
(Bijzonder Opmerkelijke Prestaties) leverde één van onze nieuwe leden. Zie
hieronder het verslag zoals het in de Gazet Van Antwerpen verschenen is onder
de titel “RIK (31) WERKT 10 GEHAKTBALLEN NAAR BINNEN IN AMPER 30
MINUTEN”.
Dertig minuten. Zo lang had eetkampioen Rik
Nauwelaerts (31) uit Beerzel (Putte) woensdag nodig
om tien gehaktballen van 230 gram(!) weg te werken
tijdens
het
Open
Rotterdams
Kampioenschap
Gehaktballen Eten. Opmerkelijk: de competitieve
'vreter' is ook een echt sportman.
Beerzelnaar Rik Nauwelaerts werkt als magazijnier in
de farmaceutische sector en als medewerker in een
ijssalon. Als hij zich in zijn vrije tijd niet aan het
voorbereiden is op zijn volgende eetwedstrijd, is hij
waarschijnlijk aan het sporten. Voorbije zomer nam hij
nog deel aan de Matterhorn Ultraks, een bergachtige
trail run van liefst vijftig kilometer in Zwitserland.
Iedereen onder tafel eten en toch vorm houden? Rik
bewijst dat het kan. Toch was dat ooit anders. “Mijn ouders hadden vroeger een
frituur”, legt hij uit. “Gefrituurde snacks waren dagelijkse kost en ik kreeg te
kampen met overgewicht. Op mijn zestiende gooide ik het roer om en viel serieus
af. Alleen is mijn maag blijkbaar nooit helemaal terug gekrompen.”
BK Curryworsten
Het competitieve eetverhaal van Rik begon in 2011. Zijn vrienden daagden hem
toen uit om deel te nemen aan het BK Curryworsten Eten. Hij ging daar meteen
met de titel lopen. “Nadien zocht ik meer wedstrijden in België en Nederland.
Intussen won ik er 19 van de 24 waaraan ik deelnam”, vertelt hij. “Mijn vrienden?
Die gaan er nog meer in op dan ikzelf. Bij grote wedstrijden supporteren ze vaak.”
Om competitief te eten, maar toch op gewicht te blijven, heeft Rik een bepaald
ritueel. Voorbereiden doet hij met hulp van een GoPro-camera. “Ik bekijk achteraf
waar ik vertraag en wanneer ik het moeilijk begin te krijgen”, legt hij uit. “Daarna
is het een kwestie van je maag proberen uit te zetten door zoveel mogelijk te eten
en dan te drinken. Na een wedstrijd zweet ik alle vuiligheid er op twee dagen
terug uit door mijn metabolisme een boost te geven met een zware
intervaltraining.”
Training
Volgende week gaat Rik nog een eetuitdaging aan in Nederland, waar hij zo snel
mogelijk een kilo frieten en vier frikadellen gaat verorberen. Dat beschouwt hij als
een training voor zijn wedstrijden. Zijn volgende grote kamp wordt allicht het BK
Curryworsten Eten in het voorjaar. “Rijk word je er niet van. Ik zie ook niet echt
grote doorbraakmogelijkheden in België of Nederland. Ik doe dit dus vooral voor
mezelf en voor de titel”, besluit hij.
Bron: Gazet van Antwerpen.
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BERGLOPERS TIJDENS “DE HEI LOOPT”
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GEZONDHEIDSTIPS
Warme of koude douche na een loopsessie ?
Kenners ter zake zijn er van overtuigd dat een koude douche veel beter is na uw
training of wedstrijd : het koele water remt de oververhitting van je spieren af en
gaat de afbraak van spiereiwitten tegen. Door de koude heb je ook minder kans
op een ontsteking van vermoeide spieren. Vergelijk het met een ijskompres op
een verstuikte enkel om de zwelling tegen te gaan.
Echt belangrijk is evenwel dat je wacht met douchen tot je niet langer meer
zweet en je gezicht niet meer gloeit. Als je ijskoud water over je verhitte lichaam
laat lopen, dan sluiten de poriën zich meteen en ontsnapt je lichaamswarmte niet
met als gevolg : je blijft zweten. Laat je lichaam geleidelijk wennen aan de
temperatuur van het water, start onder een lauwe straal en draai dan de koude
kraan langzaam verder open.
Tip : loop steeds traag uit na de geleverde inspanning waardoor je al veel
afgekoeld bent en rustig kunt douchen.
Ontbijten of niet ?
Sommigen beweren dat het ontbijt misschien wel de belangrijkste maaltijd van
de dag is, anderen eten ’s morgens niets.
Een prima shake, als ontbijt, kan je gemakkelijk zelf maken. Neem 1 banaan, het
sap van 1 appelsien, 1 potje vruchtenyoghurt en 1 handvol muesli. Gooi dit samen
in een blender en je alternatieve ontbijt is klaar.
Doe dit niet elke dag, zorg voor veel variatie.
Geef je je lichaam wel voldoende vocht ?
Volgens wetenschappers heeft je lichaam elke dag 2,5 liter vocht nodig : 1 liter
daarvan haal je uit je gewone voeding, de andere 1,5 liter moet je door te drinken
binnen zien te krijgen. Het hoeft niet alleen water zijn, koffie of thee en andere
dranken tellen ook mee. Best frisdranken en vruchtensappen beperken omdat er
te veel suiker in zit. Kraanwater is zeer goedkoop, er zitten geen calorieën in en
is overal verkrijgbaar en derhalve zeer aan te bevelen.
Volgende signalen kunnen er op wijzen dat je te weinig drinkt :
- cru gezegd : je moet te weinig plassen. 5 tot 7 keer per dag lijkt normaal,
mogelijk ’s nachts nog één maal maar dit verschilt van mens tot mens.
- donkere urine : “goede” urine ziet er helder en licht- tot felgeel uit. Als je
te weinig drinkt wordt je urine donkergeel tot oranje. Een duidelijk signaal.
- obstipatie : in de dikke arm wordt vocht onttrokken aan je ontlasting. Blijft
de ontlasting te lang in je dikke darm zitten, dan wordt deze hard en droog
wat een moeilijke stoelgang oplevert. Eet voldoende vezels want zij nemen
als een spons water op en houden de ontlasting zacht. Dat kunnen ze
alleen goed doen als je voldoende vocht binnenkrijgt.
- overdreven honger : raar maar waar : heb je telkens zin om iets te eten ?
Mogelijk heb je een vochttekort. Tip : drink voor dat je naar een snack
grijpt eerst een groot glas water en wacht een kwartiertje. Wellicht is je
kleine honger daarna verdwenen.
- hoofdpijn, moe, duizeligheid, concentratieproblemen : dit kan allemaal het
gevolg zijn van een tekort aan vocht in je lichaam. Nog een stap verder, we
spreken dan van uitdroging, zal tot flauwvallen en je lusteloos en verward
voelen leiden.
Een droge mond, dieper liggende ogen, een snelle ademhaling en hartslag en
koude armen en benen zijn andere duidelijke verschijnselen tot je lichaam veel te
weinig vocht krijgt. Dus : drinken maar! Maar niet te veel bier, hè ?
Bron : Gezondheidsnet.nl
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JENEVERTRAINING/JAARVERGADERING
Liefst 63 Berglopers schreven niet alleen in voor deze
traditionele activiteit maar waren ook effectief
aanwezig. Met ons actueel ledenaantal van 167
hebben we alle records gebroken. Als elk lid zou
ingeschreven hebben hadden wij niet bovenzaal 1 en 2
van de Sporthal moeten huren, maar de Sporthal zelf !
Dank aan onze dames, voor de gelegenheid als
kloosteroverste en paters uitgedost, die een prachtig
Halloween getint decor hadden gecreëerd langsheen
het
loopparcours.
Schitterend ! Nooit mochten
we
zo
veel
leden
verwelkomen
voor
een
training,
de
voorziene
jenever zal hier wel niet
vreemd aan geweest zijn.
Maar was het wel jenever
dat er werd aangeboden
want de namen van de
geestrijke dranken die wij konden nuttigen, leken toch
op iets anders te wijzen. Zo konden we kiezen uit :
Paters
diarree
(chocomelk),
Duivelse
drank
(chocoladejenever),
Maagdelijk
vocht
(vanille),
Wijwater (graanjenever), Zure non (Wortegemse
citroen), Eva’s Verboden drank (appeljenever), Bloed
van Christus (bessenjenever) en Heilige Urine (koffie).
Omstreeks 20.45 uur opende Jos Wyns, onze voorzitter, deze jaarvergadering
door de talrijk aanwezigen te verwelkomen. Hij schetste het verloop van onze
voorbije activiteiten in het aflopende jaar 2018, zo noteerden wij :
- 17 februari : ons massaal bijgewoonde clubfeest met alle huldigingen
- 9 maart : thee avond met een voorstelling door Patricia Bellemans in
aanwezigheid van 20 leden
- 5 mei : 26 aanwezigen bij het bezoek aan Brussel waar we meesterlijk
rondgeleid werden door Danny Ringoot en zijn echtgenote Patricia
- 25 mei : de organisatie van onze immer succesvolle Averegtenjogging
waarbij voor deze 25ste editie niet minder dan 826 lopers kwamen opdagen
- 25 oktober : de jenevertraining en jaarvergadering van vandaag met 63
belangstellenden en jenever genieters.
Al deze activiteiten verliepen vlekkeloos dank zij een perfecte medewerking van
alle beschikbare en bereidwillige eigen leden. Bijzonder veel dank daarvoor.
Jos gaf ons nog enkele dienstmededelingen mee :
- de laatste door U gelopen wedstrijden uit ons criterium kunnen tot 15
januari 2019 doorgegeven worden, ook voor de gelopen kilometers als U
denkt Bergloper/Bergloopster van 2018 te kunnen worden.
- de wedstrijden voor het nieuwe criterium 2019 zullen U tijdig per mail
bezorgd worden.
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-

de criteriumprijs van 2018 is een T-shirt Craft met lange mouwen en een
ritssluiting. Lieven kan via zijn Ipad dit laten zien. Eventueel kan gekozen
worden uit rood of zwart.
voor het ledenfeest van 2019 wordt nog een exacte datum gezocht, zeker
op een zaterdagavond en wellicht in maart.
de 26ste Averegtenjogging gaat door op vrijdag 24 mei 2019.
bijna zeker is 22 september 2019 de datum van de derde Netedal
natuurloop. Qua parking zouden we met de 300 deelnemers blijkbaar aan
ons plafond zitten.
op donderdag 24 oktober 2019 staat de volgende jenevertraining en
jaarvergadering op onze kalender.
vanaf december kunnen de lidgelden voor 2019 betaald worden, zeker voor
31 januari 2019 want dan moeten wij onze gegevens aan Sporta
doorsturen.
onze vereniging wenst al onze sponsors te bedanken voor hun bijdragen en
in het bijzonder DCPP (Luc DeCock), Johan Cannaerts, Gert Vercammen,
Luc Saelen en Vedette Sport.
een nieuwe bon van 6 euro vanwege Decathlon kan vanaf januari afgedrukt
worden door in te loggen via Sporta.
op vertoon van uw lidkaart van Sporta kan U ook volgend kalenderjaar bij
enkele joggings 1 euro korting krijgen (al zeker in Peulis, Gelrode en
Keerbergen).

Daarna wordt het woord even gegeven aan Gert Vercammen die ons “warm”
maakt om deel te nemen, lopen of wandelen, aan het Studio Brussel initiatief
genaamd de “Warmste Week”. Datum van het gebeuren is donderdag 13
december a.s. Inmiddels heeft iedereen van ons daar een aparte mail van
ontvangen. Zeker aan mee doen, we zullen met de Berglopers best
gezamenlijk
inschrijven.
Details
volgen later nog wel.
Hier een foto van
vorig jaar met enkele
bekende gezichten.
Gert kon ons ook al
verklappen dat er op
6
juni
2019
een
“Festival Special” zal
georganiseerd
worden
aan
het
Cultuurcentrum.
Verdere
informatie
volgt later nog wel.
Bij de rondvraag wil Jules Salaerts weten of de mogelijkheid, zij het een
enkele keer, toch eens 2 loopwedstrijden op dezelfde dag op onze
criteriumlijst te zetten. Rekening houdende met sponsorverzuchtingen zullen
we zien wat we kunnen doen.
Lauranne vraagt of er nog iets kan verbeterd worden aan onze website (dat is
toch haar creatie), maar vermits niemand aanmerkingen heeft zijn wij er van
overtuigd dat zij hier schitterend werk levert. Teksten, anekdotes of rariteiten
mogen altijd doorgegeven worden zodat we ze op facebook en/of in ons
clubblad kunnen verwerken. Dank bij voorbaat !
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Rond 21.30 uur, nadat we er 2 gedronken hebben vergezeld van de nodige
broodjes, sluit de voorzitter deze bijzonder “gesmaakte” avond af. Dank voor
ieders aanwezigheid !
Ziehier nog wat sfeerbeelden van de jenevertraining, van de jaarvergadering
bereikten mij geen foto’s.
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NADENKERTJES
Zoek je geluk in kleine dingen.
De mens verkiest het ingewikkelde boven het eenvoudige.
Doe wat je moet doen, ook als niemand het ziet.
Verander je denken en je leven zal veranderen.
Wie zich constant op het goede richt, heeft geen tijd om zich met het kwade bezig
te houden.
Het leven bestaat niet uit hindernissen, maar uit kansen.
Onderschat nooit je mogelijkheden.
De zwaarste strijd lever je niet met anderen maar met jezelf.
We maken verre reizen om te ontdekken wat al de hele tijd voor onze neus te
vinden was.
Wie met de stroom meedrijft, is het eerste bij het afvoerputje.
Het best bewaarde geheim : een genie zijn en het als enige weten!
Praat niet over jezelf in gezelschap, dat zal een ander wel doen als je weg bent.
Als je altijd jezelf blijft, kan niemand zich in jou vergissen.
Laten we elkaars mening respecteren, hoe fout die van jou ook is !
Wees altijd jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie.
Als de blinde en de lamme samenwerken, komen ze overal.
Het is niet op de grootste wegen waar je de mooiste bloemen vindt.
Tracht de oorlog te winnen door middel van vrede.
Je kunt niet praten en luisteren tegelijk.
Doe het niet voorde beloning, en komt die er toch, dan is dat een bonus.
Schuldgevoelens maken je niet tot een beter mens, trachten juist te handelen
wel.
Loslaten is moeilijker dan vasthouden.
De beste manier om een grote golf te trotseren is er even in mee te gaan.
Het is niet morgen dat je je probleem kunt oplossen, maar nu.
driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers
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DE IDEALE LOOPSCHOEN
Naast
uw
fysieke
paraatheid
die
optimaal moet zijn, is natuurlijk het
gebezigde loopmateriaal, en natuurlijk
bedoelen wij hier voornamelijk uw
schoenen, van uitzonderlijk belang. De
manier waarop je je voet afwikkelt
wanneer je hardloopt (met een geleerd
woord
“pronatie”
genoemd)
kan
bepaald worden door een deskundige
loopanalyse te laten uitvoeren. Veel
gespecialiseerde winkels (gekend door
de meeste van onze leden) bieden U deze service. Neem bij uw eventueel komend
bezoek je oude sportschoenen mee want aan het slijtagepatroon kunnen ze al
heel veel aflezen.
Ziehier enkele tips bij uw volgende aankoop :
- qua maat moet je flexibel zijn : je voet heeft meer ruimte nodig naarmate
je langer loopt want gedurende een loopsessie zetten je voeten uit. Meestal
moeten je loopschoenen een maat groter zijn dan je normale schoeisel.
- ook de breedte moet optimaal zijn want te veel wrijving tussen je voet en
de schoen zal blaren als gevolg hebben. Laat je correct adviseren door de
deskundige, hij kan U schoenen met een extra smalle of brede leest
aanbieden.
- uw gewicht bepaalt welke schoen perfect voor je is. Ben je stevig gebouwd,
dan zal je een schoen nodig hebben die veel steun biedt. Maar ook het
gewicht van de schoen zelf is belangrijk : hoe lichter hoe beter want je
moet het allemaal mee sleuren tijdens je looptijd. Dankzij de moderne
materialen worden de loopschoenen steeds lichter.
- koop uw schoenen aan het einde van de middag of zelfs ’s avonds omdat je
voeten dan iets uitgezet zijn.
- doe het passen van je schoenen met speciale loopsokken. Deze zijn
specifiek ontworpen voor hardlopen en verbeteren het comfort en de steun
van je schoen. Er wordt hierdoor een gezonde omgeving voor je voeten
gecreëerd terwijl vocht en wrijving tot een minimum beperkt wordt wat je
loopprestatie alleen maar kan bevorderen.
- kijk staand of je schoenen goed zitten en hoeveel ruimte je hebt. Er moet
altijd zo’n 6 millimeter zitten tussen je langste teen en de voorkant van je
schoen.
- let goed op de pasvorm, vooral bij de hielkap : als de vorm niet goed bij je
voet past, kun je enkel- en knieproblemen krijgen.
- ren even door de winkel (of op een loopband) voor een vlugge test.
- breng je eventuele steunzolen mee want zij bepalen uiteraard de te kiezen
loopschoen
- in sommige hardloopspeciaalzaken staat een voetscan. Dit toestel maakt
een digitale afbeelding van je voet. Je loopt over een drukmeetplaat terwijl
de scan de bewegingen van je voet volgt met een geschikt aankoopadvies
tot gevolg.
Algemene tip : koop geen schoenen die niet lekker zitten.
De getoonde foto is gewoon een doorsnee voorbeeld van een degelijke
loopschoen, zeker geen reclame voor één of ander merk. De meeste lopers
houden zich meestal vast aan hun merk.
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WINNAARS AVEREGTENJOGGING
Beter laat dan nooit : al onze podiumwinnaars bij onze laatste Averegtenjogging :

Met dank aan Lieven Mariën.
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FEITEN EN/OF FICTIE OVER HARDLOPEN
In de krant “Het Laatste Nieuws” van 8 september 2018 werden enkele stellingen
uit het zeer interessante boek “Alles wat je wilt weten over hardlopen”,
geschreven door Mariska van Sprundel, wat nader onder de loep genomen. En er
zijn toch wel wat verrassende wendingen uit haar boek te halen. Zij steunt haar
gegevens op (meestal) wetenschappelijke studies maar of haar studie het enige
echte evangelie is, weet ik ook niet, soms betwijfel ik het, maar wie ben ik ?
Enkele van haar, soms wel rare beweringen zijn :
- in volledige tegenstelling met hetgeen op de vorige pagina werd vermeld is
er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van de juiste
schoen blessures zou voorkomen. Raar toch ! Ook de richtlijn dat je na zo
wat elke 1.000 kilometer nieuwe schoenen moet kopen omdat de
schokdemping verdwenen is, wordt in dit boek als een kwakkel beschouwd.
De schrijfster geeft wel toe dat de schokken die je voeten moeten
opvangen tijdens het lopen vermoeidheidsbreukjes in het scheenbeen
kunnen veroorzaken maar voor andere blessures is de bewijslast minder
sterk. Zorg wel voor een goede en lekker comfortabel zittende schoen.
- een banaan is even goed als een gel, beiden leveren zowat hetzelfde aantal
koolhydraten, een klein beetje eiwit, een spoortje vet en natuurlijk een rits
vitaminen en mineralen.
- van bietensap ga je soms harder lopen. De werkzame stof hierbij is nitraat
die ook te vinden is in kropsla, andijvie, rucola en spinazie.. Het komt via
de darm in het bloed terecht en reist dan via de circulatie weer terug naar
de mond waar het door bacteriën omgezet wordt in nitriet, wat je doorslikt.
In het lichaam wordt nitriet weer omgezet tot stikstofmonoxide, een stof
die betrokken is bij allerlei lichaamsprocessen die belangrijk zijn voor
sportprestaties in die zin dat het de bloedvaten wijder maakt waardoor
spieren beter doorbloeden en meer zuurstof tot hun beschikking hebben.
- elk lichaam is geschikt om mee te lopen, een bepaalde bouw is pas
belangrijk als je droomt van een gouden medaille.
- het klopt niet dat je moet drinken voor de dorst komt. Best het nodige
vocht opnemen maar zoals bij alles : te veel is niet goed! Als je meer drinkt
dan je nieren kunnen verwerken, heb je te weinig natrium in je bloed wat
een slechte zaak is voor je brein en kan leiden tot verwarring en stuipen.
Drink voldoende, denk aan de dagelijkse 2,5 liter vochtopname.
- er zijn voorstanders om op bepaalde ondergronden blootsvoets te lopen.
“Barefoot running” is de jongste jaren een ware subcultuur onder
hardlopers. Een tussenin mogelijkheid vormen simpele, flexibele
schoentjes met een dun zooltje dat je bijna dubbel kan vouwen. Voor onze
Berglopers die dit op blote voeten lopen wensen te proberen : let op want
het vergt een andere loopstijl die je moet aanleren, anders kunnen
blessures volgen.
- lopen kan verslavend zijn. Mensen die hardlopen om te ontsnappen aan
stress of angst lopen een grotere kans op verslaving, net zoals zij die een
strak lijf willen.
- lopers hebben echt geen vitaminepillen nodig. Zo lang je geen tekort aan
ijzer en magnesium hebt, zul je niet beter gaan presteren als je de gekende
producten gaat innemen. Een gezonde voeding met veel variatie zorgt er
wel voor dat je het juiste vitaminestatus binnen krijgt.
Het boek “Alles wat je wilt weten over hardlopen” is geschreven door Mariska
van Sprundel en kost 19,99 euro.
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TOERISME IN EIGEN LAND
Mechelen heeft een oppervlakte van 65,19 km²
en telt bijna 87.000 inwoners waarmee het na
Antwerpen de tweede grootste stad van onze
provincie is. De naam van de stad zou afgeleid
zijn van het woord “mahal”, dat naar een
vergader- of gerechtsplaats verwijst.
Naast Mechelen zelf bestaat de fusiestad uit Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en
Walem. Mechelen en ook wel Muizen liggen aan de Dijle, doorheen Walem
stroomt de Nete en de andere 3 dorpskernen liggen ten westen aan de overkant
van de Zenne. Een bekend gehucht ten noordwesten van de stad waar de Zenne
en het kanaal Leuven-Mechelen samenvloeien met de Dijle heet het Zennegat.
Louter administratief spreekt men van de wijken Centrum, Mechelen-Noord,
Mechelen-Zuid, Battel, Arsenaal en Nekkerspoel in het oosten. De aangrenzende
gemeenten zijn : Bonheiden, Boortmeerbeek, Kapelle-op-den-Bos, Rumst, SintKatelijne-Waver, Willebroek, Zemst en Duffel.
Mechelen telt, naast de kerken in
de
deelgemeentes,
liefst
9
religieuze bouwwerken. Meest
bekend is natuurlijk de SintRomboutskathedraal waarvan de
toren met 2 complete beiaarden
Unesco werelderfgoed is. Maar
daarnaast ook zeker een bezoek
waard is de barokke Onze-LieveVrouw-van-Hanswijkbasiliek met
haar opmerkelijke koepel. In de
Sint-Janskerk
kunt
U
het
prachtige
schilderij
“De
aanbidding
der
wijzen”
van
Rubens bewonderen terwijl U van
“De wonderbare visvangst”, een ander prachtwerk van dezelfde grootmeester, in
de
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
kunt
genieten.
De
voormalige
jezuïetenkerk Sint-Pieters-en-Paulus is nu een parochiekerk. In het Begijnhof
staat eveneens een barokke kerk, net als in de winkelstraat Bruul waar men de
kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal kan bezoeken. Vermelden wij ook nog
de gotische Sint-Katelijnekerk in de gelijknamige straat en de laat-neogotische
Sint-Jozef-Colomakerk in de Tervuursesteenweg-wijk.
Als burgerlijke bouwwerken moeten wij uiteraard de Grote Markt vermelden. Vele
huizen uit zelfs de 16e eeuw alsmede het Stadhuis met een flambloyant-gotische
gevel en de oudere Lakenhal met belfort vormen er de opvallendste trekpleisters.
Het Hof van Savoye is nu het gerechtshof van Mechelen maar was vroeger de
residentie van Margaretha van Oostenrijk. Een bezoek waard zijn zeker het Hof
van Kamerijk (nu stadsschouwburg), het Klein en Groot Begijnhof, de Lamot-site
waar vroeger brouwerij Lamot was gevestigd en die nu is omgebouwd tot een
tentoonstellingsruimte en een erfgoed- en congrescentrum en natuurlijk
Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie.
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In Mechelen kan je enorm vele musea bezoeken. Denken we maar aan :
- Archeologisch Museum Brusselpoort : de enig overgebleven stadspoort
- Museum Schepenhuis
- Hof van Busleyden
- Speelgoedmuseum
met
een
unieke
collectie
oud
en
hedendaags speelgoed
- Joods Museum voor deportatie
en verzet
- Horlogerie- en Klokkenmuseum
- Spoorwegmuseum De Mijlpaal
- Klokkenmuseum Huis Michiels
- Brouwerij Het Anker herbergt
ook
een
museumgedeelte
(foto)
Aan enkele nieuwe stadsprojecten is het stadsbestuur volop aan het werken. We
denken hierbij aan :
- de Dossinkazerne waar men een
Holocaust- en mensenrechtenmuseum
wil openen (foto)
- de nieuwe stadswijk “Dijlepoort” op
de oude Carrefour-site : hier komen
verschillende woontorens met ruimtes
voor groothandel en een groen
openbaar
binnengebied
op
wandelafstand van het centrum
- de Winketkaai waar 3 moderne
woontorens
zullen
opgetrokken
worden met zicht op de haven.
Mechelen heeft een groen hart en integreert de natuur op bijzonder vele vlakken
in het anders zo drukke centrum. Denken we maar aan :
- de Kruidtuin met een marmeren standbeeld van de lokale maar
wereldberoemde herbalist Dodoens
- domein Planckendael, de prachtige Mechelse dierentuin in Muizen
- het Vrijbroekpark, de groene long van 50 hectare aan de rand van de stad
- het Mechels Broek, liefst 100 hectare natte graslanden met uitgestippelde
wandelingen van 2 tot 7 km dat zich in Muizen en Bonheiden bevindt, langs
de rechteroever van de Dijle
- de Baerebeekvallei in Muizen, 90 hectare drassige weilanden met een
groene wandeling van 4,6 km
- het natuurgebied Battenbroek in Walem tussen Nete en Dijle
De Mechelaars worden de Maneblussers genoemd. Op een bepaalde nacht in de
17e eeuw was het volle maan met een lage bewolking. Een late dronken
caféganger dacht dat de Sint-Romboutstoren in brand stond. Heel de stad werd
opgetrommeld en mensen stonden in lange rijen emmers met water door te
geven om zogezegd hun toren te blussen. Sindsdien hebben de Mechelaars de
spotnaam Maneblussers gekregen omdat ze de maan hadden proberen te
blussen.
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In Mechelen is veel te bezoeken en te beleven.
Regelmatig zijn er beurzen, festivals, rommelmarkten,
concerten en voorstellingen die in de Nekkerhal
georganiseerd worden. Het vroegere zeer bekende
Mechelse Miniatuur Theater draagt thans de naam ’t
Arsenaal. Mechelen is ook wereldbekend dankzij het
levenswerk van beiaardier Jef Denyn die een heuse
beiaardschool introduceerde. Nu zijn er elke zaterdag
en maandag om 11.30 uur en op zondag om 15 uur
beiaardconcerten vanuit de kathedraal. Jaarlijks gaat
er de zondag voor Hemelvaart de Hanswijkprocessie
uit en gedurende het derde wekend van de maand
augustus is er Maanrock. En elk weekend kan men
naar KV, Racing of Sporting Mechelen gaan kijken.

Uit het ganse arsenaal
superbekende mensen :

aan

bekende

Mechelaars

koos

ik

de

volgende

U herkent toch zeker wel Rik De Saedeleer, de tweeling René en Manu Verreth,
Mark Uyyterhoeven, Godfried Danneels en Louis Neefs. Deze laatste werd
geboren in Gierle maar woonde zeer lange tijd in Mechelen. Op kerstdag 1980
kwam hij samen met zijn vrouw om in een auto ongeluk in Lier.
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PLEZANTE BLADZIJDES
Wanneer mensen banken beroven gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze een bonus.
Belastingbetaler : iemand die voor de staat werkt zonder daar een examen voor
afgelegd te hebben.
Een prof aan de universiteit van Leuven : “Wie verlof neemt tijdens de blok, zal
moeten blokken tijdens het verlof!”
De schooljuf van het zesde leerjaar vraagt aan haar leerlingen : “Wie denkt dat er
de rijkste ouders te hebben ?”
De Flip antwoordt als eerste : “Wij, juffrouw, mijn pa en ma hebben elk een auto,
we hebben een mooi huis en gaan veel op vakantie …”
Maar Piet overtreft dit : “Wij zijn rijker, juffrouw. Mijn ouders hebben elk een
auto, elk een motor, we hebben een groot huis en een appartement in Knokke.
We maken elke jaar enkele verre buitenlandse reizen …”
De Jan wacht rustig zijn beurt af : “Juffrouw”, zegt hij trots , “wij hebben gewoon
alles : mijn zus kwam vorige week met haar nieuwe Congolese vriend thuis en
weet je wat mijn pa zei ? Dat was het enige wat wij nu nog mankeerden …”
Een blonde secretaresse bekijkt op het eind van de maand haar loonfiche en stelt
vast dat er 500 euro te veel op haar bankrekening wordt overgeschreven. Ze
denkt verstandig te zijn en er niks van te zeggen. De volgende maand staat er op
haar loonstrook 500 euro te weinig. Deze keer stapt ze wel, boos dan nog, naar
haar chef om haar beklag te doen.
“Maar vorige maand heb je niks gezegd”, zegt deze verwonderd.
Secretaresse : “1 fout wil ik nog wel door de vingers zien maar nu wordt het al te
gortig …”
Een zwerver vraagt aan een voorbijganger 10 euro.
De man vraagt : “Ga je met dat geld dank kopen ?”
“Neen”, antwoordt de zwerver.
“Ga je ze dan vergokken ?”
“Neen!”
Man : “Kunt ge eens mee naar mijn huis komen zodat mijn vrouw kan zien wat er
gebeurt met een man die niet drinkt en niet gokt …”
Een meisje zit erg te huilen op een bank.
Een vriendelijke meneer ziet dit en vraagt : “Wat is er aan de hand meisje ?”
“Ik ben 1 euro verloren”, zegt het kind.
“Dat is toch niet zo erg, meisje, hier zie hier is een nieuwe euro.”
Het kind ontvangt het muntstuk maar begint nog harder te wenen.
“Kind, het is nu toch opgelost ?”
“Ik had beter gezegd dat ik 5 euro kwijt was …”
Een man komt zijn derde zoon laten inschrijven op het gemeentehuis van zijn
woonplaats. De ambtenaar vraagt hoe de nieuwe geborene zal heten.
“Euro”, zegt de trotse vader.
De ambtenaar neemt zijn grote boek met alle toegelaten namen. “Dat zal niet
gaan, meneer, die naam kunnen we niet aanvaarden.”
Waarop de vader antwoordt : “Wat is dat nu voor iets, bij mijn eerste zoon Mark
en mijn tweede zoon Frank waren er geen problemen …”
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De belevenissen van Jantje. Jantje, Jantje toch …
Jantje komt bij de kapper. “Hoe wil je graag je haren geknipt hebben ?”
“Zoals die van mijn papa, met een gat in het midden …”
Op school vraagt de juf aan Jantje : “Jantje, waarom heet een ei een ei ?”
Jantje : “Omdat je van de buitenkant niet ziet of het een hij of een zij is …”
De volgende dag komt Jantje in de les en hij heeft meteen een vraag voor de juf :
“Juf, kun je gestraft worden voor iets wat je niet gedaan hebt ?”
De juf antwoordt : “Neen, natuurlijk niet, waarom vraag je dat ?”
Jantje : “Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb …”
Tijdens de godsdienstles vraagt de juf : “Wie was de opvolger van Mozes ?”
Jantje weet het zeker, steekt zijn vinger op en mag antwoorden : “Mozeven …”
De juf denkt in zichzelf : ik ga eens kijken of de kinderen in zichzelf geloven en ze
zegt : “Wie denkt dat hij dom is gaat staan.”
Na een minuut staat Jantje recht.
Juf : “Denk je dat je zo dom bent ?”
Jantje : “Neen, juf, maar ik vind het zo zielig dat je de enige bent die staat …”
Na schooltijd komt Jantje thuis en vertelt trots aan zijn moeder : “Ik heb
vandaag mijn eerste les Engels gehad en nu kan ik “dank je wel” in het Engels
zeggen.”
Moeder antwoordt : “Dat is goed want tot nu toe kon je het nog niet eens in het
Nederlands zeggen …”
De vader van Jantje komt er bij en zegt tegen zijn zoon : “Jantje, het mooiste
geschenk dat je mij op mijn verjaardag kunt geven is een goed rapport.”
“Dat is jammer pa”, zegt Jantje, “ik heb al een stropdas gekocht …”
Thuis stoot Jantje per ongeluk een mooie vaas omver die dan ook in 1.000
stukken valt.
Moeder, razend : “Jan, kun je niet beter oppassen, dat is een vaas uit 1910 !”
“Oef”, zegt Jantje, “ik dacht dat het een nieuwe was …”

De verpleger in het ziekenhuis is bezig een 90-jarige dame te wassen.“Zullen we
de brievenbus ook maar even wassen, mevrouw ?”“Laat maar”, zegt de oude
vrouw, “ik heb al 30 jaar geen post meer gehad …”
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Info & inschrijvingen
13 december 2018
Een pittig, maar haalbaar parcours van 2,7 km door Heist-op-den-Berg met start en
aankomst op het Gouden Kruispunt. Iedereen is welkom, ook wandelaars kunnen genieten
van deze amusante tocht met tal van lichtjes en animatie! Draag jouw steentje bij voor het
goede doel, werk terwijl aan jouw conditie én geniet van een gezellige wintersfeer.

Afstand, parcours & start
Start en aankomst zijn voorzien t.h.v. Winterbar Moose.
Naargelang het aantal inschrijvingen zullen we in “waves” starten. Omstreeks 19u00
voorzien we een start voor de joggers, en de kinderen. Vanaf 20u00 is het de beurt aan de
wandelaars. Het parcours van 2,7 km is uitdagend, vol verrassingen en sfeervol verlicht.

Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugde
Trek jouw meest opvallende outfit aan! Lichtjes, breeklichtjes, fluo kleding, ... Hoe
opvallender hoe liever. Voor de meest opvallende deelnemer ligt er een leuk
geschenkenpakket klaar!

Laat je sponsoren door vrienden of familie
Heb je d'r meer voor over? Of heb je zelf enkele sponsors gezocht die jouw sportieve inzet
steunen? Verhoog dan jouw bedrag per ronde telkens met een veelvoud van € 5 (€ 5
(minimum inzet), € 10, € 15, € 20, ...).

Cadeautje voor je deelname!
Bij elke ronde die je inschrijft krijg je een warm cadeautje in de vorm van warme
“lichtjes”. Vanaf twee ronden leggen we een leuke en originele Heist Loopt Warm buff
voor je klaar.

Een hoofdlampje voor het goede doel!
Een hoofdlampje is niet alleen bevorderend voor de sfeer, - en ook wel broodnodig tijdens
een avondloop - maar je geeft de Warmste Week nog een extra steuntje door de aankoop
ervan aan €5.
/
INSCHRIJVEN KON VIA DE BERGLOPERS, REF. MAIL VAN 8/11/2018. SPREKEN
WIJ AF VOOR GEZAMENLIJK VERTREK ?
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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!

05
09
12
13
15
17
18
19
24
25
26
27
29
31

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

Josee Seyen
Patrick Verbinnen
Annie Verbessem
Patricia Bellemans
Kim Verlinden
Jenny Van Besouw
Mario Rits
Tom Beirens
Maurice Laurens
Willy Aerts
Marc De Belder en Suzy Op de Beeck
Elisabeth Schorrewegen
Diane Mergaerts
Frans Maes

01
02
03
05
08
12
15
19
20
26
27

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

Guido Vervloet
Luc Van Houtven
Luc De Cock
Johan Dupont, Kim Maes en Guy Pauwels
Ivo Verheyen
Geert Schepers
Louis Liekens
Marjolijn Laenen
Nicole Van Der Auwermeulen
Hans De Preter
Johan Aerts

02
04
05
10
12
21
22
24
27
31

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Ivonne Bellekens
Davy Dillen en Staf Nevelsteen
Ilse Verhaegen
Ines Van Houtven en Alex Winckelmans
Alfons Van Loo
Antoon Livens
Luc Verbert
Rudolphe Smedts
Katelijn Liekens
Senne Verschoren

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

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel
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