
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                         Onze criteriumwinnaars 2018 

                                          

 

 
                            

 

 

         

Officiëel tijdschrift van de Heistse Berglopers 

                Driemaandelijks tijdschrift – jaargang 15 – nr. 1/maart 2019 



de jogger 2019/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 
 
 
 

VOORWOORD 
 

      Lieve Bergloopster,         Beste Bergloper,      

              

Wat biedt U dit clubblad ?       Bladzijde 
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COLOFON 

De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal en op 10 gedrukte exemplaren  

en is een uitgave van de Heistse Berglopers. 

 

Verantwoordelijke uitgever : Eric Van den Putte 

Kattestraat 48 B 

2220 Heist-op-den-Berg 

evpkvm@telenet.be 

 

Beste Lezers, 

 

Ziehier een 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!  

                       

mailto:evpkvm@telenet.be
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO 
 
 

LEDENBESTAND 

Bij het afsluiten van dit clubblad telt onze club 157 Berglopers met een verhouding 

van 86 mannen en 71 vrouwen. Onder hen de volgende 11 leden die nooit eerder 

op onze lijst stonden :  

Noëla Bruynseels, Eric De Vries, Joëlle Delen, Ellen Gielis, Wendy Nackaerts, Lotte 

Op de Beeck, Eddy Pellegroms, Gwen Rackham, Wim Van Bael, Michel Van Dijck en 

Ingeborg Viskens. Wij wensen al deze, maar ook al onze “hernieuwde” leden van 

het verleden, van harte welkom in onze Berglopersfamilie.  

Jules De Preter is met zijn 82 jaar ons oudste lid, Lotte Op de Beeck is met haar 14 

lentes onze jongste telg. De gemiddelde leeftijd bedraagt zowat 51 jaar. 

Mede door kwetsuren maar ook door het “weeral een jaartje ouder”-effect van 

sommigen onder ons, geniet onze wandelafdeling een zeer sterke 

aantrekkingskracht.  

 

NIEUWS UIT ONZE ZIEKEN- EN GEKWETSTENBOEG 

Bij een veldloop begin februari was Jef Goovaerts nog maar eens zwaar in het rood 

gegaan om toch maar niet … als derde, tweede of helemaal laatste te eindigen,  

maar deze keer was er toch meer aan de hand. Jef kon aan de finish bijna geen 

adem meer halen. Dit was niet normaal. Dokters- en Somedi bezoek toonden aan  

dat hij een vernauwing had en op maandag 25 februari onderging hij dan ook een 

kleine operatieve hartingreep in het ziekenhuis. Ondertussen is hij opnieuw aan de 

beterhand, wedstrijdlopen zal wel enkele weken niet op zijn programma staan. 

Bovendien moet er eerstdaags nog een kleine correctie doorgevoerd worden. 

“Volledig herstel toegewenst, Jef !” 

  

CRITERIUMWINNAARS 

Met 54 lopers en wandelaars die gedurende 2018 aan 15 of meer joggings van 

onze criteriumlijst hebben deel genomen, mogen we opnieuw van een groot 

succes gewagen. Onze  “Heistse Berglopers” hebben zich weer overal in grote 

getale laten zien met als exponent de 125 euro die we kregen voor deelname met 

de grootst aanwezige groep in Tremelo.  

Met een steeds groeiend aantal leden zijn we er van overtuigd dat we volgend jaar 

minstens een 60-tal Berglopers kunnen huldigen. 

 

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 : 3 april, 15 en 29 mei, 12 en 26 

juni. Kom ook eens meedoen! 

 

WEES ER ZEKER BIJ OP : 

24 mei 2019   26ste Averegtenjogging 

22 september 2019 3e Netedal natuurloop 

24 oktober 2019  jenevertraining en ledenvergadering 

februari of maart 2020 ledenfeest 
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BETALING LIDGELD 

Door betaling van 20 euro kan U nog steeds lid worden van onze vereniging in 

2019. Dit kan via overschrijving 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 blijft gegarandeerd. 

 

 

ONZE NIEUWE CRITERIUMLIJST 

Inmiddels staat onze volledige jaarlijst op onze website. Met 74 wedstrijden 

(deze keer met enkele dubbele mogelijkheden op dezelfde dag) kan niemand 

beweren dat hij of zij niet genoeg kansen heeft om aan de benodigde vereiste 15 

punten te geraken. Wij hebben niks aan deze voorwaarde veranderd.  

 

Hieronder staat het Aarschots joggingcriterium zoals dit georganiseerd wordt in 

en rond deze Vlaams-Brabantse stad en dat wij integraal op onze lijst hebben 

opgenomen.  

Aarschots Joggingcriterium 2019 

●  5 april 33ste Appelbloesemjogging - Gelrode 

●  12 april 19de Gijmeljogging - Langdorp 

●  19 april 15de Run With Wolves - Langdorp 

●  26 april 4de Meetshovenloop - Aarschot 

●  25 mei 14de Vorsdonkloop - Gelrode 

●  10 juni 34ste Stratenloop - Aarschot 

●  23 juni 3de Vrije natuurloop Gelro(n)de - Gelrode  

●  29 juni 10de 't Dorpsgenotloop - Rillaar 

●  3 augustus 35ste Stratenloop - Gelrode  

●  30 augustus 7de BSJ jogging - Ourodenberg 

●  6 september 26ste Waterloop - Aarschot 

●  13 september 14de Wijnbergloop - Rillaar 

●  12 oktober 12de Dubh Linn jogging – Langdorp  

 

Ook de loopwedstrijden in en rond Herselt leveren onze deelnemers telkens 

een punt op. En ja, de Ramselse Routeloop is na 1 jaar afwezigheid (en op 

algemeen verzoek) opnieuw in onze criteriumlijst terug te vinden.  

“Heist Loopt” levert ook dit jaar geen punt op. Bij het verschijnen van dit 

clubblad is nog niet helemaal duidelijk of de Groentejogging in Schriek nog wel 

zal doorgaan. De aangekondigde nieuwe organisatoren hebben tot op dit 

ogenblik nog niets van zich laten horen.   

 

 

ONZE WEBSITE 

Lauranne Van Loo steekt bijzonder veel werk in onze prachtige website. 

Raadpleeg deze dan ook geregeld om volledig “bij” te blijven over het reilen en 

zeilen van onze vereniging. Bovendien zal er regelmatig een mail aan ons 

volledige ledenbestand verstuurd worden met actuele informatie en 

organisaties. En ook de enkelen die niet over een computer beschikken zullen 

op papier alle info (en clubbladen) in handen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.loopclub-sportiva.be/images/Aarschots%20Joggingcriterium/2018.jpg
http://www.gelrode.be/stratenloop/
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ALEX VAN DEN BERGH, EEN NIEUWE WILL TURA IN WORDING ? 

 

Zoals vorige keer reeds vermeld (ik dacht even dat 

het als grap bedoeld was maar bij navraag aan de 

man in kwestie zelf blijkt het wel degelijk waar te 

zijn), is Alex een nieuwe carrière begonnen in het 

Zonnekoor van Heist-Zonderschot. Elke donderdag is 

er repetitie en soms is er een optreden.  

 

Zo gaven ze o.a. op donderdag 20 december ll. een 

zangvoordracht in “De Schapenstal” (“Schafstall”), 

de pop-up winterbar die door inwoners van 

Zonderschot zelf op een grasveld voor de kerk  werd 

opgebouwd. De schitterende 

blokhut is het eindresultaat van 90 

verzaagde bomen en vele werkuren 

van een 12-tal vrijwilligers.   

 

Ook op Valentijnsdag (14 februari 

ll.) gaven ze een optreden, deze 

keer in de Zonderschotse kerk. Ze 

zongen er met veel succes bekende Vlaamse liefdesliedjes. En Alex zong gezwind  

mee! Zus Lut ging kijken en vooraal luisteren en ze verzekerde me dat ze het  … 

“geweldig” vond. En ook Murielle De Winter was onder de luisteraars en had er 

van genoten, zei ze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

 

Om te bewijzen dat ons bestuur de laatste maanden niet heeft stil gezeten, een 

overzicht van alle bijeenkomsten. 
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Laatste vergadering van 2018 :  

In aanwezigheid van het op 1 na ganse bestuur (Johan Saenen was 

verontschuldigd) werden volgende zaken besproken. 

- samenkomst aan Sporthal en/of Belfius 

voor vertrek “Heist Loopt Warm” 

- Lieven zorgt voor een voorbeeld van onze 

criteriumprijs en de pasmomenten voor 

onze leden werden vastgelegd (foto) 

- voor onze volgende Averegtenjogging 

zullen er nieuwe bestellingen geplaatst 

worden (handdoeken en zepen als prijs 

blijven behouden) 

- bespreking van ons ledenfeest van 2 

maart. Het voorstel om eens een “Retro”-

menu aan te bieden, viel bij alle 

aanwezigen in goede aarde. Ook de 

deelnameprijs voor de helpers, de niet-

helpers en de eventuele niet-leden werden 

vastgelegd. 

- dank aan Lauranne voor de steeds weer 

prima aangepaste website. 

- Einde vergadering omstreeks 21.15 uur.  
 
 

1ste bestuursvergadering van 2019 : op maandag  7/1/2019 

Volledige aanwezigheid van onze bestuurploeg voor deze zeer positieve 

vergadering met niets dan goed nieuws : 

- 54 criteriumwinnaars 

- Gouden Sloef en Bergloper van het jaar bekend 

- onze nieuwe criteriumlijst bevat (voorlopig) 74 wedstrijden maar nog niet 

alle data zijn exact bekend. Mogelijk wordt de Groentejogging in Schriek 

niet meer georganiseerd. Peulis en Ramsel verschijnen opnieuw op onze 

kalender. Enkele wedstrijden kunnen een korting van 1 euro opleveren na 

vertoon van uw Sporta-lidkaart (Tongerlo, Vorsdonken en Keerbergen). 

Geen drankbonnetjes meer tijdens onze Averegtenjogging en Netedal 

Natuurloop, wij hanteren voortaan gegraveerde jetons. 

- clubfeest : het grandioze succes hiervan heeft U bij het lezen van dit 

clubblad inmiddels zelf kunnen vaststellen. 

Einde 21.30 uur. 

 

 

2de bestuursvergadering van het jaar op 4/2/2019 

Alleen Johan Saenen is verontschuldigd, onze overige 8 bestuursleden zijn 

aanwezig. 

Enkele belangrijke beslissingen worden genomen :  

- de handdoeken worden deze keer bij de firma Netex in Hulshout aangekocht 

- er is, voor hen die het wensen, gelegenheid tot het zetten van een 

danspasje op ons ledenfeest 

- vanaf volgend jaar zal het lidgeld enkel nog per bankoverschrijving 

gebeuren  

- onze nieuwe criteriumlijst krijgt inmiddels vaste vorm. Via mail werd er 

ondertussen een overzicht gegeven maar ook tijdens ons ledenfeest zal er 

een lijst uitgedeeld worden 

- steeds opnieuw te gebruiken drankjetons zullen (in 2 kleuren met ons logo) 

aangekocht worden zodat het systeem met de bonnetjes definitief tot het 

verleden behoort. 

Volgende bijeenkomst op maandag 11 maart te 19 uur. 
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ONS JOGGINGCRITERIUM 
 

Met de Natuurloop van AC Lyra is, op zaterdag 26 januari 2019 in Lier, ons nieuw 

criterium van start gegaan.  

 

Met slechts een 10-tal Berglopers onder de in totaal 847 lopers, kunnen we van 

een eerder “povere” deelname van de onzen spreken.  

Murielle De Winter heeft tijdens de nieuwjaarsdagen wel een menig glaasje 

champagne en wijn gedronken (sorry Murielle maar daar zijn foto’s van – en 

gelijk hebt ge!) maar ze won alle wedstrijden die ze ondertussen liep. In Lier 

konden we ook, na medische problemen, een herboren Chris Hoefkens vooraan in 

de uitslag terugvinden. Chris is back in town, prima uitslagen gaan snel volgen. 

 

De vzw Geelse Kajakvaarders, met 

adres op de rechteroever van het 

Kempisch Kanaal tussen Sas 7 en Sas 

8 in Geel Ten Aard, kon op zondag 3 

februari 182 finishers op hun 

uitslagen zetten, onder hen slechts 6 

Berglopers. Een parcours van telkens 

3,5 km kon 1 – 2 – 3 of 4 keer 

gelopen worden. Sterke prestatie van 

Fons Van Loo op de langste afstand 

(14 km), ook Peter Moens liep hier 

een goede 

wedstrijd.   

 

 

 

De Valentijnsjogging in Lichtaart op zondag 10 februari staat 

ook jaarlijks op onze kalender. Het is duidelijk dat onze leden 

zich nog terdege aan het voorbereiden zijn en zich 

grotendeels tot trainen beperken, want ik kon slechts 8 

Berglopers te midden van de 269 deelnemers terugvinden, dit 

ondanks een mooi parcours. Alle begrip hiervoor, leden, het is 

natuurlijk nog putje winter !   

 

 

Op 17 februari  werd een nieuwe “Boer van Ballaer” gelopen. Er was succes voor 

Murielle en Nancy (zie foto’s verderop in dit blad), dit heb ik via facebook-

berichten kunnen vernemen, maar ik heb nergens een uitslag kunnen 

terugvinden.  

 

Op zondag 3 maart, dag na ons ledenfeest (en dat is wellicht de reden van het 

licht “minder” presteren van enkele deelnemers of kun je echt niet meer sneller 

Toon ?) werd een nieuwe Volksloop in Putte-Grasheide georganiseerd. 

Traditioneel bijzonder veel Berglopers bij deze wedstrijd : ik telde er 33 : 25 

lopers en 8 wandelaars. Ik vermoed dat met in totaal 292 deelnemers de 

organisatoren op meer belangstelling hadden gerekend.  Voor de uitslagen 

verwijs ik graag naar de website van de organisatoren.  
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OPMERKELIJKE LEDENPRESTATIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Murielle wint tegenwoordig alles waar ze aan deel neemt, Nancy Bastiaens is ook 

al vroeg in het jaar op een hoog niveau aan het presteren. 

Deze foto’s werden “gekiekt” bij de “Boer van Ballaer” in Kasterlee. 

 

     

   

 

 

            

 

Gouden Sloef 2018 

 Jules Salaerts 

 

 

Gommaire De Laet, Bergloper 

van het jaar 2018 met 543 km 
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JENEVERTRAINING en LEDENVERGADERING 

 

 

 

 
Ziehier nog later opgedoken 

beeldmateriaal van onze jenevertraining 

en ledenvergadering van oktober 2018 

met niets dan volop van de drank 

genietende en bijzonder aandachtig 

luisterende leden. 

Zorg dat je er de volgende keer, op 

donderdag 24 oktober 2019, ook bij bent! 

  

Met dank aan Lieven Mariën. 
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GEZONDHEIDSTIPS 
 

Een absolute aanrader : havermoutpap! 

Havermout is en eeuwenoude klassieker die tal van gezondheidsvoordelen biedt. 

Als ontbijt geeft het kracht aan het begin van een nieuwe dag en heeft het een 

opwarmend effect. Door de talrijk aanwezige vezels krijg je ook heel snel een 

voldaan gevoel wat snackaanvallen later op de dag helpt te voorkomen. 

Havermout maakt je ook rustig omdat er zen mineraal magnesium in zit. Je 

spieren en zenuwen (ook die van je hart!) ontspannen ervan waardoor er een 

helende werking ontstaat bij hoofdpijn, bij een schommelende bloedsuikerspiegel 

en bij een te hoge bloeddruk. 

Er bestaan 2 soorten havermout : enerzijds snelkokende die in een luttele vijf 

minuten klaar is en anderzijds instant havermout die al voorgekookt is en 

derhalve direct te gebruiken is. Meestal wordt daar een hoop suiker en/of andere 

smaakmakers aan toegevoegd. Daarom kopen we meestal grove, onbewerkte 

vlokken : die zijn het minst bewerkt en dus het gezondste maar vragen een iets 

langere bereidingstijd. Via Google kan U zeker verschillende recepten 

terugvinden. 

 

Is brood een dikmaker ? 

De meningen hieromtrent variëren enorm : voor sommigen is onze boterham een 

dagelijkse gezonde vanzelfsprekendheid, voor anderen is dit absoluut niet het 

geval omdat het tot overgewicht zou leiden. 

Het te veel eten van alles wat calorieën levert zorgt natuurlijk voor overgewicht 

maar dat ligt helemaal niet alleen aan tarwe- of graanproducten zoals brood. Ook 

in Azië, waar er weinig tarwe op tafel komt (meestal rijst), stijgt heden ten dage 

het aantal obesitaspatiënten. Mensen eten tegenwoordig te veel van alles, het is 

een gewoonte geworden.  

De stelling dat het zetmeel in tarwe voor een ongewenste stijging van de 

bloedsuikerspiegel zorgt, wordt ook van de tafel geveegd : uit goed 

wetenschappelijk onderzoek blijkt net dat de consumptie van (volkoren)brood 

resulteert in een lagere bloedglucosespiegel in vergelijking met een zelfde 

hoeveelheid aardappelen of witte rijst. 

 

Eet meer pruimen! 

Pruimen zijn vezelrijk en goed voor je spijsvertering. Vezels zorgen voor een 

optimale darmwerking en zijn daarnaast gunstig voor het cholesterolgehalte.  

Gedroogde pruimen zijn een perfect middel tegen obstipatie.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pruimen wellicht de sterkste 

antioxidant werking van alle vruchten heeft. Deze antioxidanten beschermen ons 

lichaam tegen allerlei ziektes. Zij vangen de agressieve stoffen weg die in 

ongunstige gevallen schade kunnen geven aan alle cellen en weefsels en op de 

lange termijn ziekten als kanker en hart- en vaatziekten voorkomen. 

Ook voor onze botten (lees niet “laarzen”) is het eten van pruimen prima. Het 

dagelijks nuttigen van 10 gedroogde pruimen helpt tegen osteoporose en 

botbreuken bij vrouwen. Pruimen zijn rijk aan vitamine K, een vitamine die 

noodzakelijk is voor de aanmaak van bepaalde boteiwitten.  

Voor vers geplukte inheemse pruimen zullen we moeten wachten tot juli volgend 

jaar, in het voorjaar kunnen we al ingevoerde uit landen als Frankrijk, Spanje en 

Italië kopen. Maar nu, in het pruimen tussenseizoen, kun je gezond genieten van 

gedroogde pruimen. Daar is geen enkel probleem mee want tijdens het drogen 

blijven de vezels behouden, het gehalte wordt zelfs supergeconcentreerd. Dus : 

eten maar! 

  

Bron : Gezondheidsnet.nl 
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BERGLOPERS IN LIER 
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            RONDOM NETEDAL CRITERIUM 
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LEDENFEEST  

 

Op zaterdag 2 maart omstreeks 18 uur verzamelden al onze bestuursmensen zich 

in “De Pit” om ons ledenfeest infrastructureel (lees : tafelschikking en opsmuk) in 

orde te maken zodat de 103 ingeschreven Berglopers (atleten en partners) in de 

beste omstandigheden er een mooie en lekkere avond van konden maken.  

 

Een klein uurtje later (even voor 19 uur) 

genoten onze eerste leden van het aperitief 

(cava of fruitsap), Leo “Flitser” Trappers had 

zijn beste cameramateriaal bij zich en 

zorgde voor onvergetelijk beeldmateriaal. 

Enkele foto’s hiervan in deze tekst, al het 

overige zal zeer zeker op onze website 

verschijnen. 

 

Rond 19.30 uur mochten alle aanwezigen 

hun beste plaatsje uitkiezen en werd de 

heerlijke tomatensoep met balletjes 

geserveerd. Water werd gratis aangeboden 

terwijl voor de andere dranken zeer 

goedkope prijzen werden aangerekend.  

 

Vanaf 21 uur kon er aan het buffet aangeschoven worden waar men keuze had uit 

een vispannetje of orloffgebraad met gratin of krielaardappelen vergezeld van  tal 

van groenten. Het eten was lekker en zeker voldoende voorradig zodat iedereen  

meermaals zijn bord kon gaan vullen. Voldoende drank zorgde er mee voor dat al 

dit lekkers op de juiste plaats in ons lichaam terecht kwam. 

 

Fons, Lauranne en Els (lees : de familie Van Loo) had toch 

opnieuw uren, neen dagen!, werk gestoken in een 

tekstvoorbereiding voor de huldiging van onze Bergloper 

van het jaar, de Gouden Sloef alsmede alle 

criteriumwinnaars. Na het meesterwerk van vorig jaar (U 

weet nog wel : met al die jeugdfoto’s) kwam hij ook deze 

keer toch weer zeer origineel voor de dag. Ik kan moeilijk 

alle anekdotes  hier neerschrijven maar geef toch graag een 

bloemlezing zodat de afwezigen een beeld krijgen van 

hetgeen ze gemist hebben : 

 

 

- soms kan Bergloper zijn uw leven veranderen. Vorig jaar kon hij maar tot 

14 tellen waardoor hij de criteriumlijst met 1 punt miste. Hij heeft direct 

daarna zich ingeschreven in de avondschool voor een cursus rekenen. En 

zie, het is gelukt : hij kan nu tot 15 tellen en heeft dit jaar de criteriumprijs 

behaald : Walter Verheyden. 

 

- onze Walter zou beter een voorbeeld nemen aan Ann Dermaux. Ons Ann 

kan toch al tot 24 tellen. Natuurlijk heb je dan een probleem als je een 

10.000 meter gaat lopen op een 400 meter piste. Dan weet je de laatste 

ronde niet meer waar je bent. En ga je er maar van armoede op uw gat bij 

zitten. Maar voor ons, Ann, ben je de provinciale kampioene op de …. 9.800 

meter. 
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- het afgelopen jaar was er een hype om zich te laten opereren. Iemand 

begint en direct heb je dan volgers. Denken we maar aan de TV-journalist 

die van man naar vrouw veranderde (of wat er moet voor door gaan). In 

Booischot waren er zo een paar die zich ook laten opereren hebben. Daar 

zijn geen beelden of foto’s van maar dank zij de moderne technologie 

kunnen we toch al het uiteindelijke eindresultaat laten zien. Ziehier Chrisje 

Hoefkens en Stefanie Nevelsteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- deze man is bezig aan zijn tweede jeugd. Hij gaat elke week lopen, elke 

week zwemmen en elke week fietsen en heeft zich daarom ingeschreven 

voor de Iron Man in Hawai : veel succes hierbij Eddy Rymenants. 

- last but not least, integendeel : onze voorzitter. Hij had een superjaar. 

Belgisch Kampioen Berglopers, Vlaams Kampioen halve marathon en 

Provinciaal Kampioen Veldlopen : Jos Wyns. 
- De niet aanwezige Gommaire De Laet werd met liefst 543 gelopen 

wedstrijdkilometers “Bergloper van het jaar 2018”. Hij zal eerstdaags zijn 

trofee in ontvangst mogen nemen. Dikke proficiat! 
- Jules Salaerts, in het verleden reeds meermaals de koning van het meest 

gelopen wedstrijden uit onze criteriumlijst, was dit jaar opnieuw het 

uithangbord bij uitstek van onze club : hij gaf 52 wedstrijden door, liep er 

in feite meer, maar Nicole gunde hem de overwinning en gaf er ook minder 

door dan effectief behaald. Mooi van beiden! 
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- ondanks de regen, ondanks dat Anderlecht moest spelen, ondanks zijn rug 

die pijn doet, ondanks zijn hamstring die opspeelde, heeft deze Bergloper 

een mooie prestatie geleverd door toch 15 wedstrijden uit te lopen : 

Patrick Witters. 
 

Na deze zeer vermakelijke en ludieke presentatie met mooie teksten voor elke 

winnaar (sommige kan ik hier zonder hun toestemming echt niet publiceren) 

konden wij van een zeer uitgebreid en bijzonder smakelijk dessertenbuffet 

genieten om de laatste leegte in onze buikjes weg te werken. Overheerlijk! 

 

Er werd nog wat nagekeuveld, wellicht het meest door de vrouwen want die 

kunnen dat het best (ere wie ere toekomt!) en rond middernacht kon er aan het 

in de originele toestand brengen van de tafels en stoelen begonnen worden. Vele 

handen maken het werk lichter zodat er om 1 uur ’s nachts kon afgesloten 

worden. 

 

Hieronder kan U enkele sfeerbeelden terugvinden. Voor alle andere foto’s gelieve 

onze website te raadplegen. 
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Dank aan alle medewerkers en aanwezigen voor deze gezellige avond. U bent er 

bij onze volgende editie (eind februari of begin maart 2020) toch ook bij ? 
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NADENKERTJES 
 

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. 

 

Een probleem heeft verschillende kanten, vind je de oplossing niet langs de ene 

kant, draai het dan om. 

 

Heden, verleden en toekomst zijn alle drie met elkaar verbonden. 

 

Wie zwijgt stemt niet altijd toe want soms heeft het geen zin om met idioten te 

discussiëren. 

 

Kleine dingen hebben wel invloed, denk maar aan die vervelende mug vannacht. 

 

Geef je hoofd elke dag 1 uur vakantie. 

 

Geduld is een goede investering. 

 

Je kunt niets veranderen zonder het eerst te aanvaarden. 

 

De gevolgen van woede zijn veel erger dan de oorzaken. 

 

Wie kijkt naar het verleden staat met zijn rug naar de toekomst. 

 

Als je naar buiten stapt en het regent mag je niet verwachten dat je droog blijft. 

 

Tracht de ander de hemel op aarde te schenken. 

 

Het grootste geluk is de geliefde gelukkig te zien. 

 

Zoek niet naar een volmaakt iemand maar naar een oprechte mens. 

 

De hoop kan een eerste stap zijn naar een wonder. 

 

Begin je dag niet met een volle rugzak van gisteren. 

 

Het is gemakkelijker op de golven te surfen dan ze tegen te houden. 

 

Wil je een nieuwtje snel verspreiden ? Fluister het dan in iemands oor. 

 

Verlang niet van de kat dat ze een hond is en omgekeerd. 

 

Er is altijd een hogere top die nog niet beklommen is. 

 

Wat we aanvaarden zal ons bevrijden, wat we weigeren houdt ons gevangen. 

 

Er gaan vele wegen naar de top van de berg maar het uitzicht is altijd hetzelfde. 

 

Niets in de wereld kan je zo veel zorgen geven als je eigen gedachten. 

 

De herinneringen die je later wilt hebben, maak je nu. 

 

“Tomorrow is never promised” (Leef vandaag want er is misschien geen morgen). 
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TOERISME IN EIGEN LAND : BRUGGE 

 
Brugge, de hoofd- en grootste stad van West-Vlaanderen, telt 

bijna 120.000 inwoners. Deze zijn verspreid over Brugge zelf 

alsmede de deelgemeenten Koolkerk, Sint-Andries, Sint-

Michiels, Assebroek, Sint-Kruis, Dudzele en Lissewege. Dank 

zij de vele waterlopen en bruggen wordt Brugge “Het Venetië 

van het Noorden” genoemd. De meeste van deze kanaaltjes 

worden “reieen” genoemd. Een andere bijnaam is “de Breydelstad”, naar de 

Brugse volksheld uit de 14e eeuw, met name “Jan Breydel”. De regelmatige 

bierdrinkers onder onze leden kennen beslist de bijnaam van de Bruggelingen : 

“de Zotten”, vandaar het lekkere bier “Brugse Zot”. 

 

Brugge is vooral bekend als een historische stad met veel cultureel erfgoed. Het 

historisch centrum is goed geconserveerd. Elk jaar gaat op Hemelvaartsdag de 

Heilig Bloedprocessie rond in de stad. Hierbij wordt de relikwie van het Heilig 

Bloed, die Diederik van de Elzas vanuit Jeruzalem naar Brugge zou hebben 

gebracht, vereerd door de stad.  

 

In 2002 was Brugge culturele hoofdstad van Europa wat het toerisme sedertdien 

een enorme boost heeft gegeven.  

 

Enkele belangrijke bezienswaardigheden 

zijn :  

- de Grote Markt met het Belfort en de 

Stadshallen (foto) 

- het Hof van Gruuthuse inclusief 

museum 

- het Groeningemuseum 

- de Rozenhoedkaai 

- talloze kerken waaronder de Onze-

Lieve-Vrouwekerk met een 115,6 

meter hoge, volledig in baksteen 

opgetrokken, toren. Hier bevinden 

zich de praalgraven van Karel de 

Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië (foto) 

- het Guido Gezellemuseum in het geboortehuis van de dichter (foto). 

 

Honger of dorst moet men er zeker niet lijden want de 

binnenstad telt meer dan 500 horecazaken. ’t Zand en 

de omgeving van de Eiermarkt, het Kraanplein en de 

Kuipersstraat genieten bekendheid als de 

uitgaansbuurten met diverse (dans)cafés en clubs. Men 

kan daar de ontelbare bieren drinken die hun oorsprong 

in Brugge hebben. Enkele namen : Brugse Zot, 

Steenbrugge, Brugse Tripel en Straffe Hendrik. Vroeger 

waren er bijzonder veel brouwerijen gevestigd, 

tegenwoordig nog slechts 3 : De Halve Maan, Fort Lapin 

en Bourgogne des Flandres. Er zijn ook diverse 

kaassoorten met Brugs accent maar geen enkele wordt 

in Brugge zelf geproduceerd, ze worden gemaakt in 

Moorslede maar ze worden wel in de Brugse Sint-

Godelieve abdij te rijpen gelegd. 
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Tal van festivals zorgen er voor dat er heel wat te beleven is in Brugge. Een klein 

overzicht hiervan : 

- het tweejaarlijks accordeon festival “Airbag” 

- het 5 dagen durende bluesfestival “Blues in Bruges”, in diverse kroegen in 

de binnenstad 

- het driedaagse festival “Brugge Tripel Dagen” op de Grote Markt 

- het driedaagse “Cactusfestival” in het Minnewaterpark 

- de “Internationale Fedekam Taptoe”, iedere eerste zaterdag in juli 

- het tweejaarlijks vierdaags festival “Jazz Brugge” in verschillende zalen in 

de binnenstad 

- het elektronische muziekfestival “Wecandance” gedurende 2 dagen op het 

strand van Zeebrugge 

- het “BAB-bierfestival” gedurende 2 dagen in de hallen van het Belfort en 

op de Grote Markt 

- de “Brugse Kantdagen” gedurende 2 dagen in en rond het 

Begijnhofkwartier 

- het 4-daagse chocoladefestival “Choco-Laté” 

- het ijssculpturenfestival “Ice Magic”, rond de eindejaarsperiode gedurende 

anderhalve maand op het Stationsplein. 

Dit is echt maar een kleine greep uit het uitzonderlijke festivalaanbod van 

Brugge. Bovendien is er praktisch op elke dag een markt in Brugge.  

 

Op voetbalgebied zijn er natuurlijk Club en Cercle 

Brugge, maar daarnaast zijn er nog 8 andere clubs, 

allen actief in de provinciale reeksen. 

 

Het schone Brugge was uiteraard al dikwijls het 

decor van één of andere film of tv-reeks. Denken we 

maar aan “Aspe” waarin Pieter Van In (Herbert Flack) de 

hoofdrol speelt. Andere series zijn : “De bossen van Vlaanderen”, “De filosoof van 

’t Sashuis”, “De leeuw van Vlaanderen”, “De ronde”, “De vorstinnen van Brugge” 

en in 2008 werd de film “In Bruges” voor ¾ gedraaid in Brugge, het andere kwart 

in Londen. In deze film van de Oscar winnende regisseur Martin McDonagh waren 

de hoofdrollen voor o.a. Ralph Finnes en Colin Farrell.  

 

Als bekende Bruggelingen vernoem ik graag Geert en 

Phaedra Hoste, zij zijn in de zevende graad familie van 

elkaar. Ook Joe Harris (echte naam Georges Lisabeth), de 

man die de ouderen onder ons nog wel zullen kennen van ’t 

Seyenhof in Itegem (tot in 1992) is een echte Bruggeling. Hij 

was op kerstdag 1943 geboren en werd op 1 juni 2003 in het 

kanaal Brugge-Oostende levenloos aangetroffen. Ook Guido Depraetere, die met 

Mike Verdrengh aan de wieg van VTM stond, was een rasechte Bruggeling.  

 

Voor diegenen die er nog nooit geweest zijn : dit is een echte aanrader! Een 

prachtige stad waar werkelijk alles te vinden is. Veel plezier in Brugge! 
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HEIST LOOPT WARM 
 

 

Op donderdag 13 december 2018 waren 

onze Berglopers zeer goed 

vertegenwoordigd bij dit evenement 

voor het Goede Doel, enerzijds in het 

kader van “De Warmste Week” van 

Studio Brussel en anderzijds ten 

voordele van “Make-A-Wish”, de 

buitengewoon fantastische organisatie 

die wensen van kinderen met een 

levensbedreigende ziekte vervult.  

 

 

Meer dan 2.300 deelnemers betuigden al lopend of wandelend, hun steun aan dit 

reuze initiatief. FC Molenzonen Hallaar was met liefst 250 deelnemers de absolute 

deelnamekampioen, dikke proficiat hiervoor! Maar ook KSK Heist vaardigde zijn 

gans eerste elftal af, inclusief trainersstaf. 

 

Gert Vercammen en zijn Actie 

Zorgenmens / Rotary-team, samen 

met een aantal vrijwilligers 

waaronder Jef, Fons en Els, hadden 

een perfect verlicht parcours 

uitgedokterd dat ons vanuit de 

Bergstraat naar het Bergbos voerde 

en langs onze getuigenheuvel terug 

naar het vertrekpunt aan de Heistse 

uitgaansbuurt (ons “Gouden 

Kruispunt”), dit alles over een 

afstand van 2.700 meter. In de tuin 

van bakker Monty was zelfs een 

klein hindernisparcours ingericht 

maar de meesten liepen hier 

gewoon links voorbij. 

 

 

Per ronde kon er 

gesteund worden, de 

meesten onder ons 

sponsorden 10 euro voor 

5,4 km. Dank aan de 

mensen van Voeding 

Cannaerts voor de 

heerlijke warme 

chocolademelk die gratis 

werd aangeboden. Er 

waren nog enkele gratis 

standen onderweg, bij 

enkele anderen kon men 

o.a. jenever à 1 euro 

drinken.   
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Achteraf werd er door sommigen nog een pintje (of meer!) gedronken bij de 

plaatselijke horecazaken. Geen volle zalen daar, ik had daar toch meer volk 

verwacht.  

 

Ziehier nog enkele sfeerbeelden : 

 

 

 

Ondertussen maakten Gert Vercammen, 

Johan Cannaerts en de andere 

bestuursleden van “Actie Zorgenmens” de 

“reuze” opbrengst bekend : jawel, U leest 

het goed : 16.000 euro !!! Ongelooflijk ! 

Formidabel !  Naast de deelnamegelden van 

de 2.360 lopers en/of wandelaars die in 

totaal 3.716 rondes liepen, waren er tal van 

bedrijven en verenigingen die, bij wijze van 

het kopen van een aantal meters van het 

parcours (à 2 euro per meter met een 

minimum van 50 meter!) voor een zeer 

respectabel sponsorbedrag zorgden. 

Grootste deelnemende  vereniging was 

zoals eerder gezegd FC Molenzonen Hallaar. 

  

 

 

 

Dank aan de organisatoren voor de perfecte 

organisatie, wij hopen dat we volgend jaar 

opnieuw kunnen meedoen. Tot dan! 

 

Ondertussen is Gert en zijn team al volop bezig 

met de voorbereiding van een nieuw bijkomend 

zomerevenement onder de naam “Festival 

Special” dat zal georganiseerd worden op 6 juni 

2019. En, zoals dit logo aantoont, zal er op de 

laatste zondag van augustus 2019 opnieuw een 

deelname aan “Heist Loopt en Zingt” op ieders 

kalender pronken. 
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PLEZANTE BLADZIJDES 
 

Op zaterdag 5 januari 2019 overleed in Edegem op 69-jarige leeftijd radiomaker 

Wiet Van Broeckhoven, vooral bekend van zijn programma “Njam Njam”  op 

Radio 2 Omroep Antwerpen. Hij had een eigen presentatiestijl waarin hij elk 

gedraaid plaatje afwisselde met een humoristische tekst. Al deze grappige citaten 

zijn terug te vinden in de 3 boeken die uitgeverij Lannoo van hem op de markt 

bracht : “De negende van Beethoven was een jongen”, “Leeuwentemmer zoekt 

getemde leeuw” en “Kannibaal bestelt ober”. Heerlijk om door te bladeren. 

Een korte bloemlezing uit zijn oeuvre : 

 

Een vrijgezel is iemand die er in geslaagd is geen vrouw te vinden. 

 

Een kind komt met een slecht rapport thuis. “Vader, wat denk je ? Is het erfelijk 

of ligt het aan mijn omgeving ?” 

 

Alle paddenstoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddenstoelen die je maar 1 

keer kunt eten. 

 

Eerlijk : kritiek is moeilijk te verdagen. Vooral als hij komt van een verwante, een 

vriend, een vijand, een kennis of een vreemde. 

 

Ik geloof dat er leven is na de dood, maar ik geloof niet dat ik het nog zal 

meemaken. 

 

Ze hebben de bankkaart van mijn vrouw gestolen. Maar dat is niet erg, d dief 

geeft minder uit dan zij. 

 

“Wij kunnen U geen levensverzekering meer geven omdat U 102 jaar bent!” 

“Dat begrijp ik niet, het is toch statistisch bewezen dat op die leeftijd nog weinig 

mensen sterven ?” 

 

Kinderen hebben tegenwoordig zo veel luxe dat je, als je ze wil straffen, je ze 

beter naar jouw eigen in plaats van hun kamer kan sturen. 

 

Mijn vrouw leidt een dubbel leven : het hare en het mijne. 

 

Ik mag niet roken van mijn vrouw. Zij vindt dat de gordijnen te vuil worden als 

we met zijn tweeën roken. 

 

Politiek is verhinderen dat mensen zich gaan bemoeien met zaken die hen 

aanbelangen. 

 

Mijn  vrouw wilde de wereld zien. Ik kocht haar een atlas. 

 

Een vrijgezel is misschien een even grote idioot als een gehuwde man. Maar het 

wordt hem niet iedere dag gezegd. 

 

1 mens op de 4 in de wereld is Chinees. Als het je vader, je moeder of je zus het 

niet is, ben jij het! 

 

“Hoe was je examen ?”, vroeg de maffialeider aan zijn zoontje. 

“Excellent, ze hebben me twee uur ondervraagd en ik heb geen mond open 

gedaan.” 
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Als je in de jazzwereld ziet en meer dan 10 mensen en meer dan 10 mensen zijn 

dol van je muziek, dan ben je commercieel. 

 

Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn 

schoonmoeder te pesten. 

 

Werken is goed maar het mag niet te veel van je vrije tijd in beslag nemen. 

 

Ik bracht een bezoek aan het belastingskantoor. Ik wou eens de mensen zien 

voor wie ik werk. 

 

“Wat heeft U gemeen met uw echtgenoot ?” 

“Wij zijn op dezelfde dag getrouwd.” 

 

“De meeste ongevallen gebeuren in de keuken.” 

“Dat klopt, ik moet ze elke dag opeten. 

 

Achter elke succesvolle man staat een verbaasde schoonmoeder. 

 

Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor toevoegen a.u.b. 

 

De meeste politici kunnen hun beloften zelfs niet onthouden. 

 

Op restaurant. “Wenst U nog iets ?” 

“Ja, kunt U de rekening flamberen ?” 

 

Waarschuwingsbord aan een huis : “Breek in en bezorg onze pitbull de dag van 

zijn leven.” 

 

Chantage op het werk : “Als U mij die loonsverhoging niet geeft vertel ik aan 

iedereen dat U ze wel gegeven heeft!” 

 

Opticiens verbuigen en vervormen je montuur omdat ze te beleefd zijn om te 

zeggen dat je oren verkeerd staan. 

 

Vrouwen van vrijgezellen en kinderen van maagden zijn altijd perfect. 

 

Directeur : “Je mag tijdens de werkuren de krant lezen. Maar lees in dat geval 

aandachtig de werkaanbiedingen.” 
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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 april – mei – juni : 

 

01 april Kim Stuyckens 

02 april Johan Heremans 

04 april Anita Nauwelaerts, Johanna Van der Kuylen 

10 april Benny Torfs 

12 april Lieve Ruymaekers, Wim Van Loo 

15 april Ronny Van de Velde 

17 april Maggy Wouters 

18 april Els Cumps, Kristof Van Loy 

24 april Paul Van den Bosch 

26 april Cynthia Yskout 

28 april Geert Claes, Gilbert Straetmans, Jesse Witters 

 

 

09 mei Kim Ceulemans, Roger De Cocq 

21 mei Elsie Verbist 

22 mei Ingrid Beckers 

24 mei Karl De Coux 

27 mei Jules De Preter (83), Rita Renap, Jules Salaerts, Dieter Vandevelde 

31 mei Peter Papen 

 

 

03 juni Frans Faes 

05 juni Wendy Maes 

06 juni Lieve Van den Eynde 

10 juni Milan en Talle Goossens, Wendy Nackaerts 

12 juni Ann Van den Meutter, Margareta Van den Vonder 

15 juni Hilde Keymolen 

18 juni Martine Van Calster 

19 juni Inge Hofmans 

24 juni Eric De Vries 

26 juni Eric Van den Putte 

28 juni Danny Ringoot, Matthias Wauters 

30 juni Lut Van Den Bergh 

 

 

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

 

 

 

 

SPORTWINKEL LORNOY  Herentalseweg 54  in Geel  

 

 

                      

 

 

 


