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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

Beste Leden,
Ziehier een “herhaalde” oproep aan U allen om ook eens de
pen ter hand te nemen en mij een tekst te bezorgen die ik
hier kan publiceren. Dit mag over van alles gaan : uw
deelname aan een wedstrijd, een plezante gebeurtenis of
een anekdote die U ooit beleefde, een suggestie, goede
moppen … al wat U vindt dat mag wereldwijd gemaakt
worden! Mijn inspiratiebronnen beginnen, net als de bodem
door te weinig regen, droog te geraken. Stuur het maar, als
het kan inclusief beeldmateriaal, naar mijn mailadres.
Dank bij voorbaat!
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
LEDENBESTAND
Ons ledenaantal is, sedert ons vorige clubblad, met 10 eenheden gestegen tot de
ongekende hoogte van 167. Vier Berglopers verlengden alsnog hun lidmaatschap
terwijl we met Arthur Daems, Jean Verbeeck, Diana Verduyckt, Steven Vermierdt,
Jasper Viskens en Joghen Waegemans 6 totaal nieuwe lopers en of wandelaars
mogen verwelkomen. Eind mei werd Arthur 8 jaar oud waarmee hij onze nieuwe
jongste Bergloper is. Veel loop- en wandelplezier voor allen!

SPONSORING CRITERIUM RONDOM NETEDAL
DCPP, in de persoon van Luk De Cock, neemt opnieuw het inschrijvingsgeld van al
onze deelnemende Berglopers aan de wedstrijden van het criterium “Rondom
Netedal” voor zijn rekening. Tijdens deze wedstrijden lopen wij dan ook in het
singlet met zijn logo. Leden die dit looptruitje nog niet in hun bezit hebben, vraag
er naar. Wederom bijzonder veel dank hiervoor, Luk !!!

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 eerstvolgende data voor 2019 zijn : 12 en 26 juni. Kom ook eens
meedoen!

GOUDEN BRUILOFT
Op 1 mei 1969 traden onze bergloper Louis
Verlinden en zijn eeuwige liefde Maria Van
Dijck in het huwelijk. Zij hielden al die jaren
trouw van elkaar en vierden al dit geluk
recentelijk met hun familie en naaste vrienden.
Louis en Maria, van harte proficiat voor deze, in
de huidige tijden, formidabele prestatie! Wij
wensen U nog vele
liefdevolle jaren van
gezellig samen zijn en nog alle geluk met uw
prachtige kinderen en kleinkinderen! Jullie zijn
een echt voorbeeld van hoe het nog wèl kan!

NIET TE MISSEN DATA :
22 september 2019 : 3de Netedal Natuurloop
24 oktober 2019 : jenevertraining en ledenvergadering
februari of maart 2020 : ledenfeest
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SPECIALE PRIJS
Deze zelfde “gouden” Louis Verlinden mocht recent, voor de zoveelste keer op rij,
de prijs van de oudste deelnemer ontvangen tijdens de Oosteljogging in GeelOosterlo. Louis wint daar deze prijs elk jaar, hij wordt trouwens door de
organisatoren iedere keer min of meer gevraagd om deel te nemen. Door een
andere wedstrijd op onze kalender veroverde hij jammer genoeg geen extra punt
bij deze deelname. Louis meldde mij tijdens de jogging “Dwars door de abdij” in
Tongerlo dat door kwetsuren deelnemen als loper aan de wedstrijden erg moeilijk
wordt, maar dat hij via onze “wandelafdeling” toch nog regelmatig van de partij
zal zijn. Veel succes hierbij, Louis!

ABSOLUUT NIET TE MISSEN : UYLELOOP SCHRIEK OP ZATERDAG 9 JUNI

Ook op de andere dagen van dit weekend is er van alles te beleven rond de kerk
van Schriek. Bekijk het programma op de website van de organisatoren.
Enkele Berglopers namen recent deel aan de 20 km van Brussel. Stella Goovaerts
en Stijn Op de Beeck troffen een uitermate vriendelijke Kevin Borlée die er geen
enkel probleem mee had om te midden van hen op de foto te gaan. En ook Nancy
Bastiaens was van de partij en genoot blijkbaar van aangenaam gezelschap.
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INSCHRIJVEN BIJ EEN JOGGING
- best nakijken op de website van de organiserende club of voorinschrijving
mogelijk is. Het scheelt U meestal een beetje geld en men hoeft de drukte
van het ter plaatse inschrijven niet te ondergaan. Voor onze lopers die
wensen deel te nemen aan de Krawatenjogging in Lille op 16 juni a.s. :
schrijf vooraf in, je bespaart 2 euro en je krijgt een fruitmand.
- vaak is er, net zoals bij onze jogging, een aanwezigheidstombola.
Misschien eens interessant om ter plaatse even langer na te genieten van
uw mooi geleverde loopprestatie want de enige voorwaarde is wel dat men
effectief lijfelijk aanwezig moet zijn.
- meestal vragen de organisatoren op hun inschrijvingsformulier bij welke
club je bent aangesloten. Mogen wij U vragen om dan telkens gewoon
“Berglopers” in te vullen. Liever niet “Heistse Berglopers” of “HBL”. Het
wordt dan veel gemakkelijker om achteraf na te gaan wie er mee gedaan
heeft. Zo weet U meteen dat ikzelf alle uitslagen van de wedstrijden uit
onze lijst nakijk om er een mogelijk verslag van te maken.
- bij het overlopen van de massale uitslagen van onze laatste
Averegtenjogging, noteerden wij liefst 83 verschillende loopclubs. Soms
met zeer originele namen, denken we maar aan “De Lefgozers”, “De Sissies
& Willies, “Crossfit Proteios”, “FC De Voalen Hoek”, “Fear”, “Kinepuls”,
“Race & Raise”, “Salonsleffers”, “Sharks”, “SQT RT”, “Team Wikkeveust”,
“Trage Duiven”, WCOM”.
Bij opzoeking op internet blijken deze namen in vele gevallen hersenkronkels
te zijn van individuele atleten want verdere gegevens zijn totaal niet terug te
vinden. Dit geldt niet voor de leden van club
“Team
Wikkeveust”.
Enkele
sportieve
Wiekevorstse
enthousiastelingen
richtten
enkele maanden geleden een recreatief
loopgroepje op en willen, samen met KWB,
nog meer mensen aanzetten om uit hun luie
zetel te komen. Jonas Bellekens, zelf een
leerkracht lichamelijke opvoeding, is de
bezieler van de club. Hij eindigde prachtig
derde op onze middellange afstand. Eerst samen met zijn buurman Jelle
Naets, een triatleet, maar later met een steeds groter wordende groep van
momenteel ruim 50 leden, hebben ze elke maandagavond een vast loopuurtje
met vertrek aan Klein Scherpenheuvel waarbij 10 km in een uur gelopen
wordt. Zij begeleiden gedurende 10 weken, volledig gratis, mensen die willen
deelnemen aan de 5 km van de”10 km van Wiekevorst”.
Welke Berglopers herkent U met gebruik van alle letters van deze naamkaartjes :
MIE NEEVAN
SEN HOF
ELLIE DUNIM
ANGELE ROOICA
LIER
SCHRIEK
WEERT
VORST
Oplossingen : zie onderaan bladzijde 8.
VLIEGPECH
De Leo en de Jef zitten in het vliegtuig wanneer er plots 2 motoren naar beneden
vallen. De piloot roept om : “Dames en heren, als U naar buiten kijkt ziet U dat we
2 van de 4 motoren verloren zijn. Geen paniek, we doen gewoon 4 uur langer
over de reis.”
Even later valt er nog een derde motor uit.
“Nog steeds geen paniek nodig, alleen gaan we er nu 6 uur over doen.”
Zegt de Leo tegen de Jef : “Ik hoop niet dat motor 4 het begeeft want dan blijven
we vliegen …”
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ONS JOGGINGCRITERIUM
We geven hier graag een overzicht van enkele loopwedstrijden waaraan de
voorbije maanden kon deel genomen worden. Qua aantallen heb ik het idee dat
onze leden iets later in gang geschoten zijn.
-

vrijdag 5 april 2019 : de 33ste
Appelbloesemjogging
in
het
“strooien dorp” Gelrode, dé parel
van het Hageland. Het schitterende
parcours over een afstand van 4, 7
of 13 km leidt de lopers langsheen
de Moedermeulen (foto) over berg
en dal te midden van prachtig
ontluikende
fruitbloesems
en
natuurgebieden waarin ook het
dierlijke leven opnieuw uit zijn
winterslaap
is
getreden.
De
organisatoren verkiezen om geen uitslagen op te maken, het exact aantal
Berglopers kan ik dan ook niet melden, wel weet ik dat Toon Livens zijn
eerste criteriumpunt behaalde. Hij wil dit jaar nog een keer de
criteriumprijs winnen. Genoten er achteraf nog Berglopers van de
“Strammebenenfuif” met DL Lobel ?

-

op zondag 7 april waren slechts 8 Berglopers naar Winksele gereden om er
de plaatselijke “Lentejogging” te lopen. Met in totaal 333 deelnemers,
mede door aangekondigde maar niet verschenen onweerswolken, hadden
de mensen van de organiserende Joggingclub Veltem-Beisem, toch op wel
een groter deelnemersveld gerekend. Miet Heremans en Luc Kusseneers
liepen een zeer goede 10 km. Prachtig heuvelachtig parcours waar we
volgend jaar misschien iets talrijker mogen aanwezig zijn.

-

vrijdag 26 april : 4de Meetshovenjogging in Betekom. Een prachtig parcours
met start voor de vernieuwde terreinen van FC Betekom. De vroegere
eerder primitieve wasgelegenheid
heeft
zich
nu
gewijzigd
in
moderne
douches.
Een
goed
weertje en een ruime opkomst
van lopers en supporters zorgden
voor een gezellige avond. Bij de
aanwezigheidstombola
achteraf
vielen alleen onze wandelaars in
de prijzen : eerst ging Wendy Maes met een fles champagne aan de haal,
even later won Freddy Huybrechts een volledige korf lekkers.

-

vrijdag 10 mei 2019 : veel Berglopers (ik telde 25 lopers en 6 wandelaars,
maakt 31) onder de in totaal 362 deelnemers aan de jogging “Dwars door
de abdij”, opnieuw aan het voetbalterrein van KFC Tongerlo. Als ik me niet
vergis liepen we deze keer in de omgekeerde richting wat voor sommigen,
waaronder mezelf, enig oriëntatieprobleem veroorzaakte. Zoals de naam
van de jogging doet vermoeden liepen we uiteraard ook deze keer op de
binnenkoer van de prachtige volledig ommuurde Norbertijnenabdij. De
gotische bovenbouw dateert uit de 16e eeuw. Boven de poort staan beelden
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van
de
heilige
Barbara,
Catharina
en
Onze-LieveVrouw, de patrones van de
abdij. Links naast de ingang is
nog het oude armenvenster te
zien waar vroeger de armen
kwamen bedelen. Ze kregen er
brood, bonen of erwten, een
haring en een geldstuk. Het
abtshuis (of de prelatuur)
werd in 1726 opgetrokken in
classicistische barokstijl. Er
zijn burelen en kamers voor oudere kloosterlingen en op de eerste
verdieping zijn de burelen van de abt. Het aansluitende bisschopshuis werd
reeds in 1547 in Brabantse renaissancestijl voltooid. Blikvanger op het
binnenplein is de Onze-Lieve-Vrouwkerk, gebouwd vanaf 1852 in
neogotische stijl. Het herbergt enkele prachtige schilderijen. Links van de
kerk bevinden zich het Ontmoetingshuis waar groepen op bezinning
kunnen verblijven en het secretariaat van het Werk van het Kind Jezus. Op
het voorplein staat de tiendschuur die tijdens de Boerenkrijg dienst deed
als geheime vergaderplaats van de Brigands. Aan de overkant van het plein
staan de smidse, de schrijnwerkerij, de stallingen, de oude bakkerij en in
het omgebouwde karrenhuis bevindt zich boekhandel “De oude linden”.
Recent in het nieuws
kwam
het
kostbaarste
bezit
van de abdij : een
replica
van
“Het
Laatste Avondmaal”
van
Leonardo
da
Vinci. Het is volgens
specialisten
de
meest
getrouwe
weergave van de muurschildering die da Vinci in het Dominicanenklooster
in Milaan schilderde. Het doek meet 4,5 op 9 meter. Maar er is meer : een
Amerikaanse professor kunstgeschiedenis die enkele weken geleden het
doek heeft doorgelicht met multispectraalcamera’s, is er van overtuigd dat
de meester zelf (da Vinci) heeft mee geschilderd aan de replica zoals die in
Tongerlo kan bewonderd worden. Een bezoekje aan deze abdij is zeker de
moeite waard.
-

woensdag 15 mei 2019 : Inside-out run in
Zoersel. Voor de vierde keer organiseerden de
mensen van “StigWa”, een project van
Psychiatrisch Centrum Bethanië, Algemeen
Ziekenhuis Sint-Jozef en gemeente & OCMW
Zoersel dat initiatieven neemt om het taboe op
geestelijke gezondheidszorg te doorbreken, een
jogging
met
een
loopparcours
dat
de
deelnemers doorheen de gebouwen van het
psychiatrisch
centrum
en
door
het
gemeentehuis van Zoersel, afgewisseld met
mooie natuur, leidde. Dit alles in de overtuiging
dat lopen verbindend en verenigend kan
werken, zowel voor mensen met als zonder
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psychische problemen. Blijkbaar kampt 1 op de 3 Belgen met psychische
problemen, maar er wordt amper over gesproken.
Ook aan de supporters werd in Zoersel gedacht : op het “festivalterrein”
was er veel muziek, lekker eten en entertainment voorzien, maar toch zeer
opvallend : geen alcohol! Vorig jaar waren er een kleine 500 deelnemers,
dit jaar hebben we deze wedstrijd ook op onze criteriumlijst gezet en er
waren nu een 600-tal deelnemers. Verrassend genoeg waren er slechts 5
Berglopers aanwezig : Nicole Van Orshagen, Gert Vercammen, Toon Livens,
Johan Dupont en Eric Van den Putte. De ene liep even goed als de andere
want, vermits er toch geen tijdsregistratie en dus geen uitslag voorhanden
was, lieten we den Toon als eerste over de finishlijn lopen, zodat die ook
één keer het gevoel van “winnaar” kon ervaren. Deze “vrije” loop heeft een
bijzonder fraai en prima afgebakend (zonder seingevers!) parcours en is
voor volgend jaar een echte aanrader. Raar was dat men zowel de 5 als 10
km, met telkens een tussenpauze van een half uur, in 2 schiften kon lopen.
Voorinschrijving kostte slechts 2,5 euro, ter plaatse betaalden we 5 euro.
We kregen een banaan, een flesje water, een sportdrank en een peperkoek
en bovenop een gezellige avond die we, bij gebrek aan bier ter plaatse, in ’t
Hoekske zijn gaan verder zetten.
-

op zaterdag 18 mei, met start op het
ongebruikelijke 19 uur, waren een aantal
Berglopers naar de Beekhoekjogging in
Geel-Ten Aard, een deelgemeente van
Geel, afgereisd.
Aan de terreinen van KFC Beekhoek was
het verzamelen geblazen voor deze
wedstrijd. Jos Wyns was ter plaatse
maar kon niet deelnemen, hij werd onwel
bij de opwarming en kwam ten val. Even
werd overwogen om hem
naar het
ziekenhuis
te
vervoeren
maar
hij
herstelde vlug. Hij hield er wel enkele hoofdwonden aan over, zo moest
zijn kin genaaid worden en kleurde zijn oog blauw. Benny Torfs reed
achteraf met zijn wagen naar huis want dat kon men echt niet riskeren.
Drie dagen later was Jos al wel terug op training en deed volop mee. Een
12-tal Berglopers staan op de uitslagen vermeld waarvan de helft
wandelaars. Onder meer Murielle De Winter, die momenteel geblesseerd is
en niet kan lopen, wandelde er gewoon mee.
KFC Beekhoek speelde de eindronde in tweede provinciale maar
degradeerde en speelt volgend seizoen een reeks lager.
Voor onze mogelijke criteriumwinnaars : tijdens de maand juni staan er
niet minder dan 15 wedstrijden op onze lijst. Met andere woorden : alleen
al in de maand juni is in theorie de criteriumprijs te winnen! Ik zeg wel in
theorie want er staan een paar dagen op waar U de keuze heeft uit 2
wedstrijden en vermits ze gelijktijdig gelopen worden, kan U bijgevolg niet
alle punten behalen. In juli zijn er slechts 7 maar na de 10 wedstrijden in
augustus zullen de meeste van onze regelmatig deelnemende Berglopers,
al wel genoeg punten verzameld hebben.
Oplossingen bladzijde 5 : Lieven Maeriën, Chris Hoefkens, Murielle De
Winter en Caroline Goovaerts.
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ENIGE BERGLOPERSGESCHIEDENIS
Voor onze vele nieuwe leden van de laatste jaren (maar ook voor de anciens
onder ons) geef ik U hier graag enkele historische gegevens vanaf het ontstaan
van onze loopclub.
Na de fusie van de Heistse AV en Booischot AC op 1 november 1991 tot AVZK,
werd de Joggingclub Heistse Berglopers in 1992 boven de doopfont gehouden.
Een aantal oud atleten van Heistse AV zagen het lidgeld verhoging na het
ontstaan van de fusieclub niet meer zitten omdat zij geen veld- en
pistewedstrijden meer liepen. Zo ontstond de Joggingsclub Heistse Berglopers
met als thuisbasis de atletiekpiste in het Sportcentrum in de Lostraat te Heist-opden-Berg, waar zij samen met een deel van de atleten van AV Zuiderkempen
trainden. In 1996 ontstond de feitelijke vereniging Heistse Berglopers, welke we
later omgevormde naar een VZW.
De eerste ledenlijst vermeldde 26 lopers. Onder hen bevonden zich de volgende
personen die vanaf dit prille begin tot op vandaag steeds lid zijn gebleven : Marc
De Belder, Jules De Preter, Jos Wyns, Jef Goovaerts, Jean-Paul Meulders en
Freddy Huybrechts. Zij allen stonden als peter aan de wieg van onze vereniging
en kunnen zich dus ondertussen 23 jaar Bergloper noemen. Binnen 2 jaar, bij ons
25-jarig bestaan, zullen wij dit zeker niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
Elk jaar groeide het aantal leden tamelijk spectaculair en tijdens het seizoen
2008-2009 werd voor het eerst de kaap van 100 leden overschreden : op 31
augustus 2009 hadden 110 personen hun lidmaatschap opgenomen. Momenteel
staat onze teller op 167.
Sedert 1998 werd de eerste “Bergloper van het jaar” verkozen. De man of vrouw
met de meest gelopen wedstrijdkilometers van dat seizoen op zijn/haar teller
mocht een mooie trofee in ontvangst nemen. De eerste laureaat werd Marc De
Belder met het tot nog toe nog steeds niet overtroffen aantal van 1.079,270
wedstrijdkilometers. Men kan pas om de 5 jaar winnen, dit om meerdere lopers
de kans te geven. Drie keer werd er een apart klassement voor onze mannen en
vrouwen opgemaakt maar sedert 2012 werd deze regel niet meer toegepast.
Ziehier onze volledige erelijst :
1998
Marc De Belder
1999
Jos Wyns
2000
Cynthia Huybrechts
2001
Fons Van Loo
2002
Freddy Huybrechts
2003
Johan Janssen
2004
Jos Wyns
2005
Cynthia Huybrechts
2006
Marc De Belder
2007
Eric Van den Putte
2008
Jan De Ceuster
2009
Jos Wyns en Francinne Ceulemans
2010
Fons Van Loo en Els Cumps
2011
Staf Nevelsteen en Cynthia Huybrechts
2012
Roger De Cocq
2013
Guido Vervloet
2014
Benny Torfs
2015
Peter Baeyens
2016
Nicole Van Orshagen
2017
Luc Kusseneers
2018
Gommaire De Laet
De strijd voor “Bergloper van het jaar 2019” is ondertussen volop aan de
gang.
driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

9

de jogger 2019/2
Om onze wedstrijddeelnemers die niet altijd meer die lange
afstanden kunnen lopen ook een kans te geven op een
trofee en de bijhorende huldiging, werd de “Gouden Sloef”
in het leven geroepen. Winnaar wordt hij of zij die heeft
deel genomen aan de meeste wedstrijden uit onze
criteriumlijst. Reeds enkele keren waren er meerdere
winnaars met een zelfde aantal deelnames. Tot nog toe
wonnen Marc De Belder, Eric Van den Putte, Jef Goovaerts,
Ingrid Beckers, Guy Pauwels, Benny Torfs, Jules Salaerts en
Nicole Van Orshagen. Deze 2 laatsten trouwens reeds
meermaals. Zij zijn onze trouwste vertegenwoordigers bij
de joggings die georganiseerd worden. En ook dit jaar zijn
ze weer de te kloppen lopers, denk ik!
Onze Averegtenjogging zoals wij die nu kennen, had een voorloper: vanaf 1986
tot 1991 hebben wij als Heistse AV 6 maal de Averegtenjogging georganiseerd in
het toenmalige OCMW-bos en daarna een jogging die rond de Heistse berg werd
georganiseerd “Heistse bergloop”. Na enkele edities vonden onze bestuursleden
van destijds dat er beter terug kon uitgeweken worden naar het prachtige
domein Averegten aan de Boonmarkt in Hallaar waar er te midden van al het
plaatselijke natuurschoon kon gelopen worden. Het Provinciebestuur Antwerpen,
de gemeente Heist-op-den-Berg alsmede FC Molenzonen Hallaar werden al direct
tot medewerking en het ter beschikking stellen van hun infrastructuur bereid
gevonden: het fenomeen “Averegtenjogging” was een feit. Met die voorloper er
bij zijn we dit jaar aan editie 26. Daarnaast zijn we ook in september toe aan de
derde organisatie van onze Netedal Natuurloop in Itegem. Inmiddels is ook
hiervoor het nodige voorbereid zodat een 300-tal verwachte deelnemers in de
beste omstandigheden kunnen ontvangen worden.

Met een jaarlijks steeds stijgend ledenaantal, een sterk actief bestuur en een
groot aantal helpende handen bij al onze organisaties, zien wij de toekomst van
onze vereniging zeer positief tegemoet. Wij blijven op U rekenen en staan ten
allen tijde open voor alle mogelijke suggesties om alles voor iedereen nog
aangenamer en gezelliger te maken. Laat ons uw wensen maar weten, bedankt
op voorhand !
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ALLEMAAL NIEUWE “ACTIEVE” LEDEN
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GEZONDHEIDSTIPS
Allerhande wetenschappelijke studies tonen aan dat wie veel beweegt gezonder
is dan wie een zittend leven leidt. Sportieve mensen blijken inderdaad minder
vaak ziek te zijn, al kan dit ook te maken hebben met het feit dat wie sport er
meestal ook een gezondere levensstijl op nahoudt en er zo voor zorgt dat de
immuniteit bij veroudering minder achteruitgaat waardoor je ook op hogere
leeftijd minder vatbaar zou zijn voor infecties. Een studie, afgenomen bij 74.000
Amerikaanse vrouwen, toonde bovendien aan dat regelmatig bewegen het risico
op borstkanker met ongeveer 25 % doet afnemen.
De onderzoeken duiden duidelijk aan dat mensen die veel bewegen minder vaak
ziek zijn, ook minder vaak afwezig zijn op hun werk en dat zij ook minder stress
ervaren. Wellicht heeft dit ook voor een groot deel te maken met hun levensstijl
want veelsporters leven vaak gezonder, eten beter, slapen beter en roken minder
of niet. Maar andersom werkt het natuurlijk ook niet want sporten is zeker geen
vrijgeleide om er voor de rest ongezond op los te leven : als je een breugeliaans
leven leidt, kettingroker bent en ’s nachts nauwelijks slaapt, valt het te
betwijfelen of een uurtje sport per dag je immuniteit zal verbeteren.
Sport beoefenen is prima, maar overdrijf niet. De conclusie van een Brits
onderzoek was formeel : atleten die meer dan 7 tot 10 uur per week aan
duursport doen zijn 2 keer zo vaak verkouden als de groep die maar 3 tot 6 uur
per week intensief sport. Te fanatiek sporten verhoogt de hoeveelheid
stresshormonen in je bloed en het zijn net die hormonen die het immuunsysteem
onderdrukken. Hier spreekt men van het “open raam effect” waarbij de afweer zo
laag is dat infecties makkelijk “binnenwaaien”. Zeker atleten die een caloriearm
dieet volgen en messcherp staan, zijn gevoeliger voor infecties. Als zij in
topconditie zijn, vermijden ze ook beter plekken waar mensen opeengepakt
zitten zoals bussen, treinen en vliegtuigen want daar worden virussen heel
gemakkelijk doorgegeven. Hygiëne is ook uiterst belangrijk, zo ontsmetten veel
atleten hun handen met alcohol gel om het risico op besmetting te reduceren.
Sporters die ondanks alle voorzorgsmaatregels toch ziek worden, kunnen best
eerst volledig herstellen voor ze de sportschoenen weer aantrekken. Zelfs een
simpele verkoudheid kan op je hartspier slaan en schade aanrichten. Sportieve,
fitte mensen hebben wel het voordeel dat ze sneller genezen dan zij die een
zittend en ongezond leven leiden.
Bron : Inge Stiers.
Het nieuwe elixir van de voedingsindustrie : proteïnes of eiwitten. Er is een ruim
aanbod aan proteïneshakes, -repen, -koekjes en –noedels. Yoghurt- en
kwarkproducenten vermelden “met extra proteïne” en “voor sporters” op hun
verpakkingen met spectaculair gestegen verkopen tot gevolg. Het product “Skyr”,
een yoghurt met extra proteïne en % vet, is de nieuwe hype.
Er zijn vele diëtisten en elk hebben zij hun eigen visie. Voor sommigen is gewoon
gevarieerd eten voldoende om de nodige eiwitten binnen te krijgen. Onze
natuurlijke bronnen van eiwitten zijn : vis, vlees, peulvruchten, eieren, zuivel,
sojaproducten, tofoe, quorn maar ook noten, pitten en zaden. Een gemiddelde
man van 85 kg heeft ongeveer 68 gr proteïne per dag nodig maar krijgt door
normale voeding al 95 gram binnen, een vrouw van 70 kg heeft 56 gr nodig en
krijgt 68 gr binnen. Topsporters die op hoog niveau trainen en geregeld in het
rood gaan hebben extra proteïnes nodig voor hun spierherstel. Voor de gewone
man in de straat is onze normale voeding meer dan voldoende. Een te grote
opname van proteïnes kan zelfs tot extra belasting van de nieren zorgen.
Bron : Sanne Mouha, diëtiste.
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BERGLOPERS IN BEELD
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RONDOM NETEDAL CRITERIUM
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NADENKERTJES
“Ik kan naar iedereen luisteren maar ik kan niet iedereen gelijk geven want dan
komen we nergens.” Dit zei een licht wanhopige Ben Weyts in “De zevende dag”
van zondag 24 maart ll.
Een trouwring is de kleinste handboei die ooit gemaakt is.
Dweilen met de kraan open is nog altijd beter dan verzuipen.
Wie zijn billen verbrandt … moet blij zijn dat hij niet andersom stond.
Wie een kuil graaft voor een ander … is in elk geval geen egoïst.
Wie het laatste lacht … heeft de grap niet begrepen.
Van de lekkerste dingen in het leven wordt je dik, dronken of zwanger.
Als een kakkerlak
kakkerlakkenkak.

in de kattenbak kakt, dan zit de kattenbak vol met

Een vrouw is net als typex : eerst is het je type en daarna is het je ex …
Hoe langer je uitstelt, hoe groter de weerstand.
Waar je de angst opzijzet kunnen wonderen hun werk doen.
Hoe kleiner je noden, hoe groter je geluk.
Liefde is meer waard dan je gelijk te halen.
Lach, haal adem en neem de tijd.
Aan de persoon die alle antwoorden weet zijn niet alle vragen gesteld.
Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent.
Wanneer je praat herhaal je alleen wat je al weet maar als je luistert zou je iets
nieuws kunnen leren.
Niets in de wereld kan je zo veel zorgen geven als je eigen gedachten.
Hoe hoger je een berg beklimt, hoe harder de wind waait.
Laat komen wat komt, laat gaan wat gaat en zie wat overblijft.
Soms is niets zeggen het beste antwoord.
Kracht komt niet voort uit fysiek vermogen maar uit een onverzettelijke wil.
Alleen de aller wijsten en de aller dwaasten veranderen nooit van mening.
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TOERISME IN EIGEN LAND : GENT
Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, heeft een
oppervlakte van 156,18 km² en is met ruim 260.000
inwoners, na Antwerpen, de op één na grootste
gemeente qua inwonertal van België.
De naam Gent komt van het Keltische “Ganda” wat
“monding” betekent. In de middeleeuwen groeide
Gent, dat ontstaan was uit Keltische woonkernen in
het gebied van de samenvloeiing van de Leie en de
Schelde, onder impuls van een sterk florerende
wolnijverheid uit tot één van de grootste steden van
Europa. Ook de vlas- en linnennijverheid en het
stapelrecht op graan droegen aanzienlijk bij tot
haar welvaart. Na een korte terugval herleefde de
stad aan het einde van de 18e eeuw dank zij de
katoennijverheid.
Sint-Baafskathedraal
Op 24 februari 1500 werd in het Hof ten Walle (het latere Prinsenhof) de latere
keizer Karel V geboren. Andere historische mijlpalen vormen de Pacificatie van
Gent van 1576 en de Vrede van Gent die in 1814 ondertekend werd.
Midden op de Vrijdagmarkt staat een
standbeeld van Jacob van Artevelde, de wijze
man van Gent, die vermoord werd. Zijn zoon
Filips voerde de Gentenaars aan tegen het
Franse leger onder leiding van Lodewijk II
van Male en Karel VI van Frankrijk. Filips
sneuvelde
in
1382
in
de
Slag
bij
Westrozebeke.

Gent was gaststad van de Wereldtentoonstelling van 1913.
Bijnamen van Gent zijn de “Fiere Stede”, de “Arteveldestad” en dank zij de
Gentse Floraliën ook wel de “Bloemenstad”. De inwoners dragen de spotnaam de
“Stroppen”. De patroonheiligen zijn Sint-Lieven en Pharaïldis. Sint-Bavo is de
patroonheilige van het bisdom Gent, naar hem is de Sint-Baafskathedraal
vernoemd.
Na de fusies van gemeenten, in 1965 en 1977,
bestaat Gent uit de volgende deelgemeenten : Gent,
Mariakerke,
Drongen,
Wondelgem,
SintAmandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, SintKruis-Winkel, Ledeberg, Gentbrugge, Afsnee, SintDenijs-Westrem en Zwijnaarde. In Oostakker is een
zeer bekend bedevaartsoord (foto) waar men net als
in Scherpenheuvel, in de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes basiliek, zijn geloof kan belijden.
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Politiek gezien was er enige maanden geleden heel wat heisa over het verkrijgen
van de burgemeesterssjerp. Uiteindelijk beslechtte Open Vld-er Mathias De Clercq
het pleit in zijn voordeel, grootste concurrent Filip Watteeuw van Groen stelde
zich met de post van eerste schepen tevreden. De SP van aftredend burgemeester
Daniël Termont werd opzij geschoven.
Het Gentse stadssilhouet wordt gedomineerd
door torens : zo is er de 95 meter hoge
Belforttoren, de Sint-Baafskathedraal met het
beroemde retabel “Het Lam Gods” van Jan
Van Eyck en de Sint-Niklaaskerk. Ook de
Boekentoren, de Arteveldetoren en
de in
2017 opgerichte nieuwe stadsbibliotheek De
Krook (foto) zijn echt hoge gebouwen.
Op de Graslei en de Korenlei (foto) zijn er een groot aantal civiele bouwwerken
met tal van voorname gildehuizen waaronder het Oude Postgebouw. Meest
bekend is wellicht het Gravensteen (foto), een kasteel en grafelijke residentie uit
de 12e eeuw met een nog vrijwel intact verdedigingssysteem. Het is de enige

overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen. Zeer bekend zijn ook het
Prinsenhof en het Sint-Jorishof, momenteel het oudste hotel van Europa. Van de
oude stadsomwalling resteren nog het Rabot en de
Peperbus.
Voor
de
verdediging
van
hun
stad
beschikten
de
inwoners vanaf de 16e
eeuw over de Dulle Griet
(foto), een imposant
kanon van ruim 5 meter
lang dat nog altijd op de
Vrijdagmarkt staat waar
er inderdaad elke vrijdag een markt gehouden wordt.
Naast talloze kerken kan men in Gent nog vele andere religieuze bouwwerken
bezichtigen. Denken we maar aan de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Er
zijn liefst 3 begijnhoven en is er een voormalig dominicanenklooster uit de 13 e
eeuw : Het Pand dat heden ten dage eigendom is van de universiteit.
Qua natuur is er ook voldoende voorradig : het Citadelpark, het Stedelijk
Natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen
(210
hectare
groot)
en
het
recreatiepark Blaarmeersen (100 hectare), het natuurpark Levende Leie en de
reservaten Keuzemeersen en Assels.
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Vele Gentenaars voelden zich geroepen om de pen te hanteren. Denken we maar
aan schrijvers als Karel van de Woestijne, Cyriel Buysse, Johan Daisne, Maurice
Maeterlinck (Belgische Nobelprijswinnaar die wel uitsluitend in de Franse taal
schreef) en Herman Brusselmans, een inwijkeling want hij werd in Hamme
geboren. Als liedjesschrijver moeten we Walter De Buck vermelden.
Op het vlak van theater zijn er het NTGent, de Minardschouwburg en het Capitole.
Gent herbergt samen met Antwerpen de Vlaamse Opera. De concertzaal
Handelsbeurs op de Kouter is een belangrijke zaal voor uitvoeringen van
hedendaagse of klassieke muziek. Ik telde 22 musea, ik bespaar U de lijst, alles is
in Gent te bezien.
Vele evenementen worden het ganse jaar door georganiseerd. Het bekendst zijn
de Gentse Feesten, een 10-daags straat-, muziek- en cultuurfestival in de
binnenstad. In Flanders Expo worden vele events geprogrammeerd : de jaar-,
lente- en horecabeurs maar ook de Belgian Boat Show. Op filmgebied is er het
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent. Ieder jaar is er de Flikkendag,
een opendeurdag van de Genste politie (de reeks Flikken werd er opgenomen) die
jaarlijks rond de 1000.000 bezoekers lokt. De Poëzieroute is een vaste
wandeltocht langs 18 gedichten in de Gentse binnenstad. Om de 5 jaar vinden de
Floraliën plaats.
Volgende TV-reeksen werden bijna volledig in Gent opgenomen : Flikken, De
Ridder, Code 37, Amigo’s en LouisLouise. Ook de fims Aanrijding in Moscou (wijk
in Gent), Ben X, Alias, Man zoekt vrouw, Firmin, The broken circle breakdown,
Belgica, Turquaze, Trouw met mij! en Offline.
De bekendste streekgerechten
zijn
:
waterzooi,
Gentse
mokken,
kletskoppen,
amandelbrood, mosterd van
Tiernteyn, cuberdons (beter
gekend als neuzekes maar de
verkoop er van leverde een hele
oorlog tussen 2 marktkramers
op) en bieren zoals Gentse
Strop,
Gentse
Tripel,
Crabbelaer, Gruut en Stropken.
Alle godsdiensten zijn in de stad te belijden : christendom (enorm veel kerken),
islam (met 15 moskeeën waarvan 9 in Turkse, 5 in Marokkaanse en 1 in
Pakistaanse traditie), sikhisme (1 eigen tempel in de Kortrijksepoortstraat) en
boeddhisme (centrum Triratna sedert 1996) terwijl het Geuzenhuis de Gentse
Vrijzinnigen coördineert.
De minder gezonde Gentenaars kunnen verzorgd worden in het AZ Sint-Lucas, het
AZ Jan Palfijn, het UZ Gent of het AZ Maria Middelares. En met 3 psychiatrische
centra (Sint Camillus, Dr. Guislain en Centrum Gent-Sleidinge) kunnen ook alle
“gekken” geholpen worden.
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Op sportgebied moet ik natuurlijk AA Gent, de Buffaloos,
vermelden. Zij spelen hun voetbal in de tempel die hieronder
staat afgebeeld.
De opening van de Ghelamco Arena (of ook wel het
Arteveldestadion genoemd) vond plaats op 17 juli 2013 met een galawedstrijd
tegen het Duitse VFB Sturtgart. Het is het meest moderne stadion in België en
kan 20.000 toeschouwers een veilige en comfortabele plaats bieden.

De lijst van bekende personen die in Gent geboren werden, is eindeloos. Ik
vermeld er enkelen : Romain De Coninck, Leo Martin, Armand Pien, Zaki, Jo
Röpcke, Jan Becaus, Luc De Vos en Freddy De Kerpel.

Op de foto’s : bokser Freddy De Kerpel, weerman Armand Pien, GOrki-zanger Luc
Devos, filmkenner Jo Röpcke en Leo Martin in de bekende Joske Vermeulen
scène.
Ik kan U verzekeren, ik was er ondertussen al een 20-tal keren, in Gent is alles
voor handen. Gent is een wereldstad met ook vele leuke restaurants. Tot in Gent!
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AVEREGTENJOGGING
Na weken van intense voorbereiding, voornamelijk door onze voorzitter die
opnieuw voor een vlekkeloze organisatie borg stond, werd er op vrijdag 24 mei ll.
vanaf 9 uur ’s morgens ter plaatse door een 18-tal personen, al het nodige
gedaan om onze deelnemers in de beste omstandigheden te kunnen verwelkomen
en bedienen. Ik kan U hier nu al zeggen dat onze laatste medewerkers, na
afbraak tenten, parkoers, opkuis en stocktelling, pas rond 1.30 uur ’s nachts
huiswaarts konden keren. Een bijzonder lange, maar even prachtige en voor onze
vereniging succesvolle dag, werd zo afgesloten.
Ons prachtige parcours en het goede zonnige loopweer (zowat 20°, met wel wat
wind maar geen enkele kans op regen) zorgden er opnieuw voor dat de grote
massa de weg naar het terrein van KFC Molenzonen in de Spekstraat te Hallaar
vond. Naast de bijna 900 ingeschrevenen mochten we deze keer ook weer meer
toeschouwers verwelkomen.
Enkele statistieken :
- we noteerden meer dan 250 voorinschrijvingen, nooit was dit aantal zo
hoog. Elk jaar zijn er een aantal mensen hiervan die om welke reden dan
ook uiteindelijk niet komen opdagen, deze keer waren er dat ook meer dan
anders.
- ook bij deze editie mochten wij, getuige de uitslagen, op een bijzonder
getalenteerd deelnemersveld rekenen.
- 96 jongens en meisjes, waaronder 7 G-atleten, liepen een opperbeste
wedstrijd op de afstanden waarvoor ze, volgens hun geboortejaar, konden
deelnemen.
- voor de 5 km (de afstand was vrijwel exact) schreven meer dan 400 lopers
in. Onze uitslag vermeldt 392 aankomsten. Met Wesley Van de Gaer, die
tegen 18,54 km per uur liep, kregen wij een sterke winnaar. Prachtige
prestatie ook van de zeer jeugdige Senne Van den Schoor (zoon van onze
Bergloper Bart!) die tweede werd en ook van Greg Van der Sande die de
derde podiumplaats wegkaapte.
- bij de vrouwen op de 5 km stond er geen maat op niemand minder dan Els
Rens,
de
gewezen
Olympische
Spelen
deelneemster.
Verdere
podiumplaatsen waren er voor Linde Van Aelst en Lieve Stroobants.
- op onze 9,2 km bereikten 240 lopers de finish. Met Glen Leys die in
Mechelen woont maar zijn roots liggen in Putte, kregen wij een bijzonder
sterke winnaar. Deze atleet rijft de zeges aan elkaar. Als men kleppers als
Michael Vermeylen en Jonas Bellekens achter zich kan houden, moet men
wel bijzonder hoogstaand presteren.
- het podium op de 9,2 km bij de vrouwen oogt ook bijzonder fraai : eerste
plaats voor Maria Vranckx, tweede plaats voor Karen Peeters en brons
voor Ruth Van Campen.
- op de 15,4 km zouden toch ook heel wat organisatoren jaloers zijn met 119
atleten die op de uitslag staan. Een ongenaakbare Kristof Nackaerts liep
tegen 18,35 km per uur en won met 5’16 minuten voorsprong. Chris
Wouters, die overal podiumplaatsen behaalt, was tweede en Evert Verbist
vervolledigde ons podium.
- bij de vrouwen werd deze bijna 10 mijl erg fraai gewonnen door Sofie
Fierens met eveneens sterke prestaties van Helga Soetens (tweede) en de
plaatselijk zeer gekende Vicky Liekens die derde werd.
- totalen : 751 deelnemers op de uitslagen, 96 jeugd en G-atleten, meerdere
niet opgekomen voorinschrijvers en enkele opgevers = bijna 900 !
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enkele prestaties van Berglopers met hun tijden per km :
5 km : Milan Goossens zesde 3’26
9,2 km : plaats 10 voor Nick Vranken (3’46) en Jesse Witters 20 ste met 3’59
15,4 km : vijfde stek voor Senne Verschoren tegen 3’45.

Op de volgende bladzijden ziet U enkele foto’s allerhande van deze onvergetelijke
avond.

Nog even wachten op de eerste inschrijvers…

Onze jongste lopertjes

Arthur jongste Bergloper kleinste deelnemer

grootste deelnemer

Komaan Danny !
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Voor een volledig overzicht van al onze foto’s : raadpleeg onze website of ga naar
Berglopers Facebook. U treft er een ontelbaar aanbod aan beeldmateriaal.
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Al onze podiumwinnaars op de volgende foto’s in volgorde van aankomst :
1 : 5 km V : Els Rens, Linde Van Aelst en Lieve Stroobants
2 : 5 km M : Wesley Van de Gaer, Senne Van den Schoor en Greg Van der Sande
3 : 9,2 km V : Maria Vranckx, Karen Peeters en Ruth Van Campen
4 : 9,2 km M : Glen Leys, Michael Vermeylen en Jonas Bellekens
5 : 15,4 km V : Sofie Fierens, Helga Soetens en Vicky Liekens
6 : 15,4 km M : Kristof Nackaerts, Chris Wouters en Evert Verbist
Dank aan al onze bestuursleden, leden en andere medewerkers voor dit prachtig
geleverd eindwerk. En ook veel woorden van dank voor onze sponsors waar we
elk jaar op mogen rekenen.
Eén van de volgende dagen wordt, in bestuurskring, het verloop van deze jogging
besproken. Wij kregen bijzonder veel lofbetuigingen toegezwaaid maar staan nog
altijd open voor elk detail dat nog tot een verbetering kan leiden.
Volgende afspraak : onze Netedal Natuurloop op 22 september in Itegem! Bent U
er dan ook als loper of helper bij ?
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PLEZANTE BLADZIJDES
Ik ben voor je gevallen, gevallen op straat.
Ik zag je mooie ogen … maar de stoeprand te laat!
Vrouw bij de Hema : “Ik probeerde jullie tevergeefs te bereiken op 0800-1700!”
“Maar mevrouw, dat zijn onze openingsuren …”
“Mama, wat doet een ooievaar eigenlijk nadat hij de kinderen heeft afgeleverd ?”
“Op de bank liggen en naar voetbal kijken …”
Op een kunstexpositie is een nieuw schilderij van een beroemde kunstenaar te
bewonderen die nog leeft en ter plaatse is. Op het doek staan er 3 dingen
afgebeeld : een zwangere vrouw, een verdronken man en een verbrand brood.
Eén van de bezoekers vraagt verbaasd aan de kunstenaar : “Wat is de naam van
dit prachtige werk ?”
De schilder antwoordt : “Te laat er uitgehaald …”
“Mijnheer, mijn salaris staat niet in verhouding tot wat ik presteer.”
“Dat heb ik ook gemerkt”, antwoordt de chef, “maar we kunnen U nu éénmaal
niet op een hongerloontje zetten …”
Borsten zijn het bewijs dat ook mannen zich op 2 dingen tegelijk kunnen
concentreren.
Alcoholvrij bier is als een BH die aan een waslijn hangt, het beste is er uit.
Als je als automobilist moet blazen, zet dan je bril af want dat scheelt 2 glazen.
Als iemand de kat uit de boom kijkt, heeft de brandweer minder werk.
Als ineens alles op je afkomt, rijd je aan de verkeerde kant.
Als maïsolie van maïs komt en olijfolie van olijven waar komt dan babyolie van ?
Bloemen verwelken, schepen vergaan. Dus koop geen bloemen en vlieg voortaan.
De klant is koning en mag dus royaal betalen.
De liefde is net als een flitspaal : het komt onverwacht en het kost heel veel geld.
De man is het hoofd van het gezin maar de vrouw is de nek die bepaalt hoe het
hoofd draait.
De mooiste tijd van het leven wordt met werken verprutst.
Een goede date eindigt met een diner, een geweldige date eindigt met een
ontbijt.
Iemand zal altijd mooier zijn, iemand zal altijd slimmer zijn, iemand zal altijd
jonger zijn, maar niemand zal ooit JOU zijn.
Liefde maakt blind … na het huwelijk gaan je ogen wel open.
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Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt : “Kijk, hier heb
je wat graszaad. Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar
wel vanzelf.”
Jantje strooit het graszaad overal rond.
Twee maanden later krijgen de buren een baby. Tijdens het kraambezoek zegt
Jantje tegen de buurman : “Als je maar weet dat het niet jouw zaad was maar dat
van mijn vader …”
Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van zijn vrienden. Hij
neemt zijn wapen en schiet de man dood !
Zijn vrouw verbolgen : “Als je zo verder gaat, raak je al je vrienden kwijt …”
Een man komt terug van de tandarts en ontmoet een vriend op straat. “En, hoe
was het ?”, vraagt de vriend.
“De tandarts heeft 2 tanden moeten trekken in plaats van 1”, zegt de man.
“Waarom ?”
“Hij kon niet teruggeven op 100 euro !”
Met een string in je spleet zie je veel en
toch
geen
reet
…

Een koppel zit in de wagen, er wordt haast geen woord gezegd. Wanneer ze
voorbij een weide rijden waar ezels en varkens staan, vraagt de man : “Daar zie,
familie van U ?”
Zijn vrouw antwoordt droogjes : “Ja, aangetrouwd …”
Een blinde man gaat een vrouwenbar binnen. Hij loopt naar de toog en bestelt
iets te drinken. Nadat hij een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de persoon aan
de tap : Hé, wil jij een domme blondjesmop horen ?”
De hele bar wordt in 1 klap muisstil. Met een diepe, dreigende stem zegt de
vrouw naast hem : “Meneer, voor je die mop vertelt moet je 5 dingen weten :
1 de persoon achter de toog is een blonde vrouw
2 de uitsmijter is een blonde vrouw
3 ik ben een 1,90 meter grote en 100 kg zware blonde vrouw met een zwarte
band in karate
4 de vrouw die naast me zit is een blonde vrouw en is een professionele
gewichtheffer
5 de vrouw aan jouw kant is ook blond en doet aan worstelen. Misschien best dat
je nog even nadenkt of je die mop wel wil vertellen ?”
De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt droogjes :
“Neen, niet als ik ‘m 5 keer moet gaan uitleggen …”
Twee werklozen zien elkaar op straat, vraagt de ene : “Heb jij deze maand ook
iets meer dopgeld getrokken ?”
“Ja, ik verschoot er ook van, het zal toch zijn dat ze zeer tevreden zijn over ons
hé …”
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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 juli – augustus – september :
02
04
05
06
07
10
11
13
16
17
23
28

juki
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

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

11
12
13
19
24

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

Peter Uytterhoeven
Stefanie Vandevelde
Murielle De Winter
Germaine Ceujlemans
Eddy Pellegroms

02
03
07
09

september
september
september
september

11
15
21
23
25
26
28

september
september
september
september
september
september
september

Jean Verbeeck en Linske Wauters
Arlette Hendrickx
Daniel Paessens
Nancy Bastiaens, Wilfried Boogmans, Suzy Jacobs en
Johan Saenen
Daisy De Bie
Amelie Daems
Ingeborg Viskens
Ronald Van Casteren
Eddy Jacobs en Gert Vercammen
Josephine Cootmans
Michel Van Dyck

NOG VELE GELUKKIGE EN GEZONDE JAREN GEWENST !!!
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SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel
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