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HEIKRANTJE: VOOR
DE HEI, DOOR DE HEI
Eerlijk is eerlijk: toen we enige tijd
terug het idee lanceerden om op
de Hei te starten met een eigen
krant, waren we niet helemaal
zeker of het Heikrantje meer dan
één keer zou verschijnen.
De voorbije weken mochten we
héél wat positieve reacties ontvangen en daardoor kunnen we
meegeven dat je vanaf nu elke 2
maanden een exemplaar in je bus
mag verwachten, in december,
februari, april, juni, ...
WAAROM HET HEIKRANTJE?
EN HOE WERK JE MEE?
Met het Heikrantje willen we ons

gezellig gehucht nog meer laten
‘leven’. We gaan er voor zorgen dat
jullie nieuwe Heikantenaars leren
kennen, dat jullie Heikantse verenigingen ontdekken en nieuwe
hobby’s starten, dat jullie weten
wat er hier te beleven valt en meer
ontdekken over de Heikantse
geschiedenis,…
Jullie kunnen zelf ook meewerken
aan onze gazet. Op verschillende
pagina’s zullen jullie een oproep
vinden: om een leuke boodschap
aan iemand uit je omgeving in te
sturen (‘Groetjes van’), om een
‘nieuwe Heikantenaar’ te suggere-

ren die we kunnen interviewen, of
om.. een volgende keer een advertentie voor jouw zaak te plaatsen.
Wat dat laatste betreft, kunnen we
heel dankbaar zijn. We schreven
alle Heikantse ondernemers aan
via mail of brief en de respons was
succesvol! Daardoor moesten we
niet verder op zoek en zullen jullie
in deze editie enkel 100% Heikantse ondernemers tegenkomen,
incl. enkelen die ver van hier een
stukje Heikants vakantieparadijs
uitbaten.
Veel leesplezier, leve de Hei!
Wim Soons
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ONLINE BES
WWW.DEB TELLEN?
ALDERHEI
.BE

vers vlees, charcuterie en feestschotels

AARSCHOTSEBAAN 119
2590 BERLAAR -HEIKANT
015 24 10 50
www.beenhouwerijdirk.be
kensdirk@gmail.com

BESTEL OP
ONLINE BES TIJD! HET AANTAL
TELL
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KARDINAAL CARDIJNPLEIN | 2590 BERLAAR-HEIKANT

OPENINGSUREN

WOENSDAG t.e.m. ZONDAG van 16u30 tot 21u00
maandag & dinsdag gesloten

gesloten
08u - 12u30 & 13u30 - 18u00
08u - 12u30 & 13u30 - 18u00
gesloten
08u - 12u30 & 13u30 - 18u00
07u00 - 16u00
07u00 - 12u00

Vers
is ons vak

KORTINGSBON
GRATIS* 1 CURRYWORST
bij afgifte van deze bon!

*Enkel geldig bij een bestelling vanaf € 5,-. 1 bon per bestelling. Bestelt u online, geef dan
de bon af bij afhaling en we betalen u het bedrag cash terug! Enkel geldig op het originele
krantenpapier. Fotokopieën worden geweigerd. Actie geldig t.e.m. 31/12/2020!
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HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND

ERWIN VAN
DEN BUYS
In deze rubriek leren we elke keer een Heikantenaar
in het buitenland kennen. Hij stelt zich voor a.d.h.v. 5
vragen en vertelt ronduit over zijn vertrek en het leven
ver buiten de Heikantse grenzen.
TEKST & FOTO’S Erwin van den Buys
1. IK GROEIDE OP IN/BIJ ..

2. IK VERTROK ..

Eigenlijk ben ik een rasechte inwijkeling. In 1968 geboren in
Wilrijk toen m’n ouders (beiden
afkomstig uit Essen) in Hoboken
woonden. M’n vader was namelijk rijkswachter, waardoor ze om
de haverklap naar alle uithoeken
van België moesten verhuizen,
van Hoboken naar Oostende en
terug naar Hoboken. Omdat m’n
ouders het onzekere beu waren,
hadden ze een vaste brigade aangevraagd. Zo werd er Berlaar voorgesteld, een rijkswachtbrigade in
de Pastorijstraat. Nooit van Berlaar
gehoord, maar de beslissing werd
toch genomen waardoor ze in
1969 nog een keertje verhuisden
met hun twee kinderen. Later dat
jaar kwam ook nog het derde kind
en het gezin was compleet.

of soms vader Bulck met paard en
hooischudder.
Ja, toen zat men nog buiten op
straat in de zomer, tegenwoordig
komt men thuis van het werk, den
auto binnen, gaan de rollen naar
beneden en zit men in hun privétuin of terras achteraan, aan de
TV, computer of swipend op de
smartphone. Word ik oud? Is dit
nostalgie zoals ze zeggen? Of is
dit echt allemaal jammer genoeg
verdwenen, en is het nu ieder voor
zich. Heeft de social media wel
degelijk het sociale leven verslagen?

Een vijftal jaren heeft m’n vader
als rijkswachter rondgelopen in
Berlaar, totdat hij bij de BOB van
Mechelen aan een ingangsexamen meedeed en ook aanvaard
werd. Met als gevolg, dat we
weer moesten verhuizen in 1974.
Ze hadden een oude boerderij
gekocht in Melkouwen (van den
Dillen, in het doodlopend straatje
van boerderij Jos Mollen, Sparrenweg tegenwoordig), waar ik
ben opgegroeid, een fantastische
tijd heb gehad oep Merkaa en
uiteindelijk 27 jaar gewoond heb,
er stopte zelfs nen trein.

Alhoewel ik naar de lagere school
in Berlaar-centrum ging, en Melkouwen toen blijkbaar meer van
het centrum afhankelijk was, kwam
ik weinig of niet in contact met
De Hei. Alhoewel, af en toe eens
naar de speeltuin in De Familia, en
niet te vergeten de smoutebollen
en frieten aldaar. Met de jaren had
ik via vrienden ook Radio Heikant
ontdekt waar ik tot op het einde
ben bijgebleven. In die jaren heb ik
de cafés ’t Smis en Alaska redelijk
goed leren kennen aan de binnenkant, en dus met gevolg ook het
ontdekken van De Chiro, het meubilair van elk café. Zo is mijn band
met de Chiro leiding van toen,
de volgende leiding(en) en vaste
oud-leiding ontstaan, met alle gevolgen vandien.

Ik herinner me nog levendig de
steeds rondwandelende Fonne
Berghmans en Julia, het winkeltje
bij Marieke en Jules, boer Caster
(altijd gaan spelen daar, leren bier
drinken in z’n café-living, leren
met de brommer rijden), Anna
Block en den Beire, den biejnhaaver Nauwelaerts oawver de roet
die mij mijn hele leven Ronny
noemde (de naam van mijn broer,
en ik durfde hem nooit corrigeren),
teppe schiet elke zomer met de
nodige radiomuziek en bakken
bier, den Bulck die regelmatig met
z’n tractors kwam voorbijgevlogen

Via vrienden heb ik Radio
Heikant ontdekt waar ik tot
het einde ben bijgebleven

Erwin zijn werkplek in Koeweit

Na m’n “studies” te hebben afgerond in de vakschool Sint-Lambertus in Heist-op-den-Berg,
7de jaar Meet- & Regeltechniek
(ondertussen al heel wat jaren
opgedoekt, jammer genoeg) en
één jaar legerdienst, ben ik beginnen werken met als eerste job bij
Pauwels Trafo in Mechelen.
Omdat dit niet echt m’n ding
was, ben ik toch vrij snel in de petrochemie in het Antwerpse terechtgekomen, weliswaar korte
contractjes telkens, regelmatig van
kwaad naar erger. Totdat ik bij North
Sea Petrochemicals (het huidige
Borealis) terechtkwam, een gloednieuw petrochemisch project op
Linkeroever in Kallo, toevallig ontdekt via een annonceke in de Gazet
Van Antwerpen en zonder veel
hoop voor gesolliciteerd. Alhoewel
ik eerst inderdaad niet werd aangenomen en op de reservelijst terechtkwam, had ik het geluk om
toch nog eens op gesprek te komen
omdat iemand had afgezegd.
Uiteindelijk ben ik daar 11 jaar gebleven, 5 jaar vanaf constructie tot
opstart (dit is abnormaal lang in dit
wereldje!), en dan 6 jaar in het onderhoudsleven (maintenance
zoals ze zeggen).
In 2000 kwamen er Arabieren op
bezoek die geinteresseerd waren
om een identiek project te bouwen in Saoedi-Arabië. De Operations Manager van Kallo werd in
alle stilte gevraagd om ook over
te stappen, maar als voorwaarde
wilde hij een aantal mensen met

zich meenemen als technische
steun. Zo ben ik, samen met 3 andere mensen gevraagd of we ook
geïnteresseerd waren. Omdat het
“9 to 5”-jobke me niet veel meer
aansprak, en terug op zoek was
naar actie en nieuwe uitdagingen,
heb ik eigenlijk niet lang moeten
nadenken en ben toen als eerste
van de 5 vertrokken in 2001.
Het nieuwe project werd ontworpen en gebouwd door Samsung
Engineering, waardoor ik dus eerst
naar het verre onbekende Seoel
in Zuid-Korea moest, waar ik ook
nog een boek over kan schrijven
van deze totaal onbekende verre
wereld, alsook over de nare ervaringen tijdens m’n eerste trip naar
Saoedi-Arabië (tijdens de Golfoorlog toen!).
Eens je in dit wereldje zit, raak je er
niet meer uit (het hoeft ook niet).

Op 19 jaar tijd, heb ik in 7
landen langdurig projecten
opgestart
Ondertussen ben ik aan m’n 7de
project bezig, ’s werelds grootste
raffinaderij in één keer gebouwd te
Koeweit (oppervlakte 65 km2).
Na 19 jaar (voor alle vorige
projecten samen heb ik 7 jaar
doorgebracht in Korea, 4 jaar in
Saoedi Arabie, 1 jaar USA, 1 jaar
Vietnam, 1 jaar Singapore, 2 jaar
Nederland (jaja, het was geinig
man) en nu bijna 3 jaar Koeweit)
nog steeds in de Meet- & Regeltechniek, de toeters en de bellen,
de Instrumentatie dus, vanaf

HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND
ontwerp, constructie, inbedrijfstelling tot opstart.
Dit alles met een diploma van het
Sint-Lambertusinstituut op zak en
vanwege een aantal toevalligheden.

In je professionele leven
zijn er maar twee dingen
belangrijk:
interesse en motivatie
Als het een boost kan geven aan
sommigen, en ik blijf het telkens
herhalen aan jongeren, in je professionele leven zijn er maar 2
dingen belangrijk, dat zijn: interesse
en motivatie, hier bereik je alles
mee, of toch heel veel (en een
beetje geluk dat er altijd wel is).
En natuurlijk de oogkleppen durven af te zetten, eens wijder durven kijken en geen kuddedier
worden of doen wat de anderen
doen, of wat de maatschappij van
jou verwacht. Als ik zelf kandidaten moet interviewen hou ik geen
rekening met de ellenlange resume’s en opstapelende certificaten, enkel proberen aan te voelen
of de persoon geïnteresseerd en
gemotiveerd is.

3. HET LEVEN IN MIJN
DEEL VAN DE WERELD IS ..
Wonen en werken in het buitenland en de ongeveer 300 vluchten
tot nu toe spreekt misschien tot
de verbeelding, maar wees gerust,
zeker de vluchten met steeds het
nodige inpakken, uitpakken, trein,
taxi, tegen de klok, inchecken,
security, immigratie, wachten en
het vliegen zelf, daar kijk ik echt
niet meer naar uit. Continue aantonen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je komt doen en
voor hoe lang, begint wel tegen te
steken, maar het hoort er nu eenmaal bij. Door in het buitenland te
wonen, kan je inderdaad het land
wat ontdekken, maar die interesse is
er zeker niet in het Midden-Oosten,
er is eigenlijk niks te zien of te beleven, zelfs de korte trips naar Abu
Dhabi, Sharjah of Dubai spraken
me niet aan.
“Been there, done that”.
Enkel Singapore en Vietnam hebben me wat op de verkenningstoer
gezet. Vooral Korea heeft me volledig doen herleven, daar voel ik
me nog altijd thuis, het was daar
zo goed dat ik enkele keren bezoek heb gekregen van familie en
vrienden van De Hei, die ongetwijfeld onmiddellijk terug willen gaan.
In het algemeen, leven in andere
(verre) landen en andere culturen
en godsdiensten doen je ogen en
hersenen opengaan. Het doet je
beseffen hoe goed en vrij het is

in België, hoe goed vele dingen
geregeld en voorhandig zijn
(winkels, nutsvoorzieningen, luxe,
ziektezorg, pensioen, werkloosheidsuitkering, etc.), dingen die we
vanzelfsprekend vinden.
Enkele simpele voorbeelden: in
hoeveel landen kan je het water
uit de kraan drinken? Wat zien we
nog van het afvalwater eens het
wegloopt? Hoeveel keer per jaar
gaan we op reis? Voor hoeveel
dagen zit er eten in onze kasten,
frigo’s en diepvriezers? Hoeveel
auto’s jonger dan 4 jaar rijden er
rond? Wie heeft er geen smartphone? Ja, er kan veel verbeteren
in België, maar er wordt dikwijls
(of altijd) vergeten dat wij behoren
tot de minderheid van de wereldbevolking die het geluk hebben
om in West-Europa geboren te
zijn. De meerderheid van de wereldbevolking weet ’s morgens
niet wat ze die dag zullen eten.
Werken in het buitenland heeft
me geconfronteerd met heel veel
mensen die het met zeer weinig of niets moeten doen, waar
hygiëne zoals wij het kennen een
niet te betalen luxe is, hun hele
leven lang, met een dagelijkse
glimlach, waardoor ik het dikwijls
moeilijk heb waarom er “thuis”
zoveel wordt geklaagd over de
niet-essentiële, kleine en verwaarloosbare dingen in het leven.
Ik kan misschien een volgende
keer eens uitwijden over enkele
overlevingsverhalen van mensen
die ik ontmoet heb in die jaren ...
Enfin, tot hier de levenswijsheid.

Moraal van het verhaal:
tis doa ni slecht oep
de Haa.

4. WAT IK VAAK/NOOIT
MIS IS ..
Volgend op het vorige, kan je wel
denken dat ik het Bourgondisch
leventje wel mis.
Geen alcohol en varkensvlees in
Koeweit doet me dikwijls kwijlen,
vooral dan als het passeert op de
TV, de VRT, iets dat voor mij ook
onmisbaar is. Ik mis vooral gezellig
een pintje drinken aan den toog, af
en toe eens een speciaal biereke
of trappist, op restaurant gaan, ne
frut mee stauwvliejes en majjeneis
natuurlijk, en vooral de Vlaamse
kost van ons moeder (verse soep,
savooistoemp met varkensgebraad, patatten met prei in witte
saus en chipolata’s, pejkesstoemp
met chipolata’s, anything!).
Het gamma van brood, pistolets en
charcuterie in België is ook uniek
in de wereld, geloof me! Ne simpele boterham met ontvette hesp
of jonge kaas doet wonderen met
mij, vooral de Américain préparé
van de Keurslager of de kip curry
van den bakker op het plein op de
Hei is hemels. Ons moeder zorgt
er telkens voor dat het klaar ligt in
m’n ijskast. Zo zie je maar, de simpele dingen krijgen plotseling een
niet te evenaren waarde.
Wat ik niet mis? De files, de zure
gezichten achter het stuur, de
ieder-op-zich mentaliteit, het geen
geduld en lange gezichten aan de
kassa’s, het stom voorbij passeren
aan m’n voordeur zonder ne goeiendag, VTM, de zielige en immer
onbegrijpelijke politieke kindercrèche (in de privé word je ontslagen met zo’n langdurige houding
of gedrag, zonder te presteren).
De zomers hier in Koeweit zijn
redelijk “bloody hot and humid”, tot
halverwege de 50 graden, maanden aan een stuk geen wolkje aan
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de lucht. Klinkt mooi, maar ik mis
toch de 4 seizoenen, en af en toe
eens een goei bui.
Nog iets wat ik mis is het langer
licht blijven in de zomer, en vroeger donker in de winter. In al die
jaren verbleef ik in landen waar er
weinig of geen verschil is tussen
winter en zomer, en dat doet raar
als je thuiskomt op verlof. Dit is dus
ook weer niet vanzelfsprekend.

5. IK KOM TERUG NAAR DE
HEI ALS ..
Definitief terugkomen naar België?
Neen! Daar hoef ik niet over na te
denken.
Tijdens de afgelopen 19 jaar in het
buitenland was ik aan een nieuw
project begonnen bij Total in
Antwerpen, om terug korter bij
huis en m’n ouders te zijn.
Maar de dagelijkse files ’s morgens
en ’s avonds, de kortzichtige mentaliteit op het werk, de typische
“9 to 5” job, de dagelijkse “rat-race”
kan ik blijkbaar mentaal niet meer
aan. Het werd me teveel, hield het
na 9 maanden voor bekeken en
ben terug vertrokken.
Voor diegenen die zich afvragen:
Is dieje getrouwd? Ja, met een
Filipino sinds 2013, elkaar ontmoet
in 2007 in Saoedi-Arabië.
En ja, we zien elkaar ook niet veel,
ofwel in België of in de Filippijnen, of zoals in het verleden met
periodes
samenwonend
in
Singapore en Nederland, of samen
op reis naar andere oorden.
Dit zijn we ondertussen gewoon,
en binnen dit en zoveel jaren
zullen de Filippijnen wel mijn eindbestemming worden.
Wanneer en hoe weet ik niet, we
zien wel, hoe minder gepland,
hoe minder tegenvalt.

Erwin met zijn Heikantse vrienden (v.l.n.r.) Raf Van Aggelpoel, Wim Liekens, Patrick Van Herck, Bert Van Hove,
Werner Dierckx, Eric Milants, Erwin van den Buys, Leo Mertens

WEBSHOP
Groot aanbod aan droogbloemen
Styling voor interieur, shops, b&b, instituten,…
Interieur must - haves
Kransen, ﬂower hoops & clouds

Boek je shop moment via de online agenda
* de Greenhouse is enkel open op afspraak

www.greenhouse-webshop.com
ilka.vermeiren@gmail.com

Greenhouse Styling Bar
Melkouwensteenweg 69
2590 Berlaar - Heikant
Follow us online
@ Instagram: greenhouse_styling_bar
@Facebook: greenhousestylingbar

GROETJES VAN

DANKJEWEL VAVA HEI (LEO BUDTS),
DAT JE ALTIJD, OP ELK
MOMENT, KLAAR STAAT OM JE KLEINKINDEREN OP TE VANGEN.
GROETJES VAN
MILAN, MIEN, MEREL, MATTI,
GERT & ANNICK

EVELIEN VERWERFT EN DAVID VAN
ROOSBROECK,
DIKKE PROFICIAT MET JULLIE
HUWELIJK OP 24 OKTOBER 2020.
WE WENSEN JULLIE AL
HET GOEDS TOE!
VAN JE MAMA, PAPA, ZUS EN JARI

WIJ ZOUDEN GRAAG DE GROETJES
WILLEN DOEN AAN DE ALLERLIEFSTE MAMA
EN OMA. OMDAT WIJ ALTIJD OP HAAR
KUNNEN REKENEN, NIKS IS HAAR OOIT
TEVEEL!
DIKKE MERCI MAMA, WE LOVE YOU!
EVY, KEVIN EN HAAR KLEINKINDEREN LIAM,
ARTHUR EN MILA

OPROEP!
Wil jij ook graag de groetjes doen aan je lieve oma, jarige papa, knap lief,
gezellige buurvrouw, nieuw huisdier, ... ?
Stuur dan in enkele zinnen jouw boodschap samen met een foto naar info@heikrantje.be

		
		
		

Kas Amigu scoort
5/5 op Tripadvisor
9,9/10 op Booking.com
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Droom jij ook al van
jouw volgende
zomervakantie?
Boek die dan op
het zonzekere én
Nederlandstalige Curaçao!
Kas Amigu op Curaçao, de ultieme
vakantiebestemming bij
Heikantenaars Anneke & Peter!
Ze verwelkomen je graag in één van
hun compleet voorziene studio’s.
Ontdek hun Bed & Breakfast
op www.kasamigu.com

GRATIS VERWENONTBIJT
bij de eerste ochtend van
jouw verblijf bij een
rechtstreekse boeking
via kasamigu.com
van min. 5 nachten.

Meer info en reservaties op www.kasamigu.com
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SPORT

FC HEIKANT IS EEN
LEVENDIGE CLUB
De eerste club die aan
bod komt in de presentatie van de sportclubs
op de Hei is FC Heikant.
Officieel heet de club
FC Berlaar-Heikant.
De paars-witte voetbalvereniging wordt geleid
door Jan Hendrickx.

TEKST Geert Fierens
FOTO’S Ann Van de Voorde
De Heikantse damesploeg is een enthousiaste equipe

SINDS WANNEER BEN JE
VOORZITTER?
“Van 1 juli 2019.”

HOE BEN JE EIGENLIJK
VOORZITTER GEWORDEN?
“De club heeft het me gevraagd,
men was op zoek nadat Geert Fierens dat vele jaren gedaan had.
Bestuurslid Marcel De Ceulaer
heeft het me gevraagd. En dat zette me aan het denken. Ik heb niet
direct ja gezegd. Ik heb er zelfs een
jaar over nagedacht. Ik had diverse
gesprekken. En dan heb ik ja gezegd (lacht). Chapeau aan iedereen die me steunt. Zo kreeg ik van
de vorige voorzitter een 50-puntenplan. En dat heb ik onmiddellijk
in mijn kast geplakt. Zo vergeet ik
niks, hé (lacht).”

WAT IS VOOR JOU DE
KRACHT VAN FC HEIKANT?
“Dat iedereen het beste voor de
club wil. Ontzettend veel mensen
zijn er mee begaan. Er wordt wel
eens gezegd dat FC Heikant een
familieclub is en dat is ook zo. Er
zijn momenteel veel werkgroepen
met verschillende taken en dat
werkt. Men gaat hier graag voor
mekaar door het vuur.”

WAT BETEKENT DE CLUB
VOOR DE HEI?
“Het is een begrip, een vaste waarde. Wat me wel wat verbaast, is
waarom we soms zo weinig Heikanters rond ons veld zien. Dat kan
beter, misschien heeft het wel te

maken dat er hier veel verenigingen zijn?”

JE BENT EEN LEEK IN HET
VOETBAL, VIND JE DAT
EEN VOOR- OF EEN
NADEEL?
“Ik kende het wereldje niet toen ik
eraan begon. Het is heel boeiend
moet ik zeggen, en ik ontdek nog
dagelijks nieuwe dingen. Wat me
het meest verrast heeft? Wel, dat
clubmensen en supporters zo
ontzettend kunnen analyseren.
Uren aan een stuk na de match en
dan denk ik soms. Wat hebben die
nu nog te vertellen, de match is
toch al lang gedaan (lacht).”

OP WELKE MANIER KAN
JE ALS VOORZITTER JE
STEMPEL DRUKKEN?

Ik zie het wel goed komen, in ieder geval vind ik dat de algemene
sfeer rond de club goed is.”

mee bezig zijn.
Bij de Heikneuters lag de focus op
onze jaarlijkse revue in oktober.”

WAT ZIJN DE LEUKE
DINGEN AAN DEZE JOB?

NEEM EENS JE GLAZEN
BOL, WAT ZIE JE DAN
VOOR FC HEIKANT OVER
TIEN JAAR?

“Je bouwt een nieuwe vriendenkring op. En iedereen doet zijn
best, er zijn veel neuzen die in dezelfde richting staan en dat is plezant.”

JE WAS OOK VELE JAREN
VOORZITTER VAN DE
ZINGENDE HEIKNEUTERS,
KAN JE DAT
VERGELIJKEN?

“Ik hoop op een vernieuwde
accommodatie en ik zou graag
nog een derde terrein kopen of
huren. Die opportuniteit is er, nu
nog proberen overeen te komen.
En sportief zou ik toch graag onze
club in minstens eerste provinciale
zien spelen.”

“Nee, absoluut niet. Dit is veel
intenser. Hier moet je er alle dagen

“Vooreerst gaat al mijn vrije tijd
naar de club. En als voorzitter kan
je toch plannen maken en die
proberen uit te voeren. Zo denk ik
aan de kantine: we hebben in het
tussenseizoen heel wat verfraaiingswerken gedaan. En op termijn
hoop ik een nieuwe kantine te
bouwen. Een duurzaam gebouw.”

WAT VERWACHT JE SPORTIEF VAN DIT UNIEKE
SEIZOEN?
“Uniek is het zeker want we spelen voor het eerst in de nationale
reeksen. We hebben een jonge
ploeg, er wordt hard getraind. Het
is een unicum voor de club dat we
zo hoog geraakt zijn.

Voorzitter Jan Hendrickx en bestuurslid Ann Van Dessel

SPORT
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DAMESPLOEG AL
3 KEER KAMPIOEN
Damesvoetbal op FC Heikant, het bestaat. En al veel
langer dan je zou denken. De damesploeg van FCH is
al aan zijn achtste jaar bezig op de Hei. De paars-witte
ladies spelen in tweede provinciale. Ann Van Dessel
stond mee aan de wieg en is nog steeds een heel
betrokken partij.
HOEVEEL JAAR IS ER AL
DAMESVOETBAL OP FC
HEIKANT?
“We zijn ons achtste jaar begonnen. En niet zonder succes. De
eerste twee jaar speelden we
kampioen in vierde en derde. Het
derde seizoen speelden we kampioen in de A-reeks van tweede.
We speelden dan twee jaar in eerste, en we degradeerden vrijwillig
door een unieke maatregel van de
bond. Dit is ons derde jaar tweede.
De eerste vier jaar was André Thys
trainer, de huidige coach is
Gunther Van De Vloet.”

WAT ZIJN DE GROTE VERSCHILLEN MAN-VROUW
OP HET VELD?
“Bij mannen gaat het vooral om
kracht en snelheid. Bij vrouwen ligt
de focus op teamgeest en techniek. En vrouwen zijn op en naast
het veld ook meer één met mekaar. En de passie, hé. Wij krijgen
nauwelijks iets betaald. Dus dat is
al helemaal geen motivatie.”

JE BENT DE MATER FAMILIAS, WAT IS JE ROL BINNEN
DE PLOEG?
“Toen ik zelf nog speelde en kapitein was vond ik het belangrijk dat
elke speelster zich betrokken voelde. Erbij horen, zich goed voelen.
Nu is mijn rol er één van ondersteuning. Als bestuurslid regel ik
de uitrusting en andere praktische
dingen. Naar trainers, speelsters en
afgevaardigden toe probeer ik te
assisteren waar hulp nodig is.”

JULLIE KWAMEN DESTIJDS
ALS DERDE PLOEG VAN
KSK HEIST OP HEIKANT
TERECHT, WAAROM DIE
KEUZE?
“We voelden ons niet meer op
onze plaats in Heist. André Thys
heeft de contacten met

FC Heikant gelegd, er was ook een
link met de Hei omdat heel wat
speelsters van onze ploeg toen op
de Hei woonden. Dus dat voelde
een beetje als thuiskomen.”

WAT IS TROUWENS JE
INDRUK VAN DE CLUB?
“Het is een echte dorpsclub
waar iedereen echt wel iedereen
kent. En er hangt een fijne sfeer.
Een gezellige club gewoon.”

WAT IS DE GROTE KRACHT
VAN DE HUIDIGE VROUWENPLOEG?
“Het is een groep vriendinnen die
mekaar al lang kent. Maar ook de
nieuwkomers moeten zich snel
thuis voelen. Want ondanks de
soms grote leeftijdsverschillen
moet het plezant blijven. Positief
coachen is ook een prioriteit. Dat
is heel belangrijk, zowel op als
naast het veld. En we beschikken
over een feestcomité met af en
toe leuke activiteiten.”

ER IS EEN OOK U16 MEISJESPLOEG? (U STAAT
VOOR UNDER OF ONDER)
“Dat is een grote verdienste van
het jeugdbestuur. Als meisjes kunnen doorgroeien naar de damesploeg is dat top, ik hoop dat het
zo kan blijven. En als die jongeren
zich dan nadien opwerpen als een
sterkhouder in de damesploeg is
dat mooi om te zien.”

JE BENT OOK BESTUURSLID?
“Daar probeer ik in de eerste plaats
de belangen van de damesploeg
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik heb ook al vijf jaar
mijn schouders gezet onder de
mosseltent van de club op de jaarlijkse kermis.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST
VAN HET VROUWENVOETBAL OP FC HEIKANT?
“Ik hoop dat er nog vele jaren een
jeugdmeisjesteam en seniorendamesploeg op FC Heikant te bewonderen valt. Ook wanneer ik
mijn taken zal doorgeven aan een
opvolg(st)er.”

JE BENT NOG MAAR 30 EN
AL GESTOPT? IS DAT NIET
VEEL TE VROEG, OF BEN
JE OP JE 30 AL EEN OUDE
TANTE IN HET VROUWENVOETBAL?
“Als 30-jarige ben je nog geen
oude tante in het vrouwenvoetbal,
hé. Er lopen nog heel wat oudere ervaren rotten op de Vlaamse
vrouwenvoetbalvelden. Ik speelde
het spelletje nog heel graag. Maar
met de komst van Bas in 2017, het
eerste zoontje met mijn vrouw
Karen, werd het snel duidelijk dat
het niet evident was om de trainingen en wedstrijden te combineren met onze kleine peuter.
Maar het was nog steeds heel leuk.
Toen Karen zwanger werd van ons
tweede zoontje Wies, hebben we
besloten om na het seizoen 20182019 te stoppen met
voetballen om zo onze
vrije tijd zoveel mogelijk
aan ons gezin te
kunnen wijden.”

Sportliefhebbers van de
Hei, even jullie aandacht!
Natuurlijk is het de bedoeling
om elke sporter aan bod te
laten komen. Dus ook
de
individuele
atleet.
Ben of ken jij een zwemmer, fietser, loper, turnster,
muurklimmer, wandelsporter,
roeier, handballer, ...
Dan kom jij zeker in aanmerking voor het Heikrantje.
Vergeet ons dan niet te contacteren op
geertfierens@yahoo.com.
Hoe meer namen, hoe meer
leesplezier.
Tot in mijn mailbox.
Geert

JIM’S MASSAGE
VOOR RELAX EN SPORTMASSAGE, VOETREFLEXOLOGIE
EN TRIGGERPOINT BEHANDELING

gsm: 0497 40 51 32
www.jims-massage.be
jims.massage3@gmail.com
Kardinaal Cardijnplein 13,
2590 Berlaar

8

SPORT

15 WEETJES OVER
FC HEIKANT
NAAM

SECRETARIS

VOORZITTER

FC Berlaar-Heikant
(de officiële naam van de club bij
de voetbalbond)

Geert Fierens

Jan Hendrickx

OPRICHTINGSDATUM

WAT JE NOG MOET WETEN

1972, de club bestaat dus bijna 50 jaar.

FC Heikant speelde twee keer kampioen:
in 1995 in vierde provinciale C en in 1998
opnieuw in vierde provinciale, reeks D.
De laatste keer met liefst 77 punten op 90
en meer dan 100 gescoorde doelpunten,
het waren er maar liefst 145.

CLUBKLEUREN

OPMERKELIJK

paars-wit

Voor het eerst in zijn bestaan speelt FC
Heikant dit seizoen in de nationale reeksen. In derde afdeling B VV (VV = Voetbal
Vlaanderen)

LEDEN
400

PLOEGEN IN COMPETITIE
Van U6 tot en met eerste elftal.
Dit seizoen zijn dat er 16.

ADRES
Melkouwensteenweg 73

CLUBLOKAAL
Café ‘t Centrum

LEUK VERHAAL
Wist je dat Wamberto ooit voor FC Heikant
heeft
gespeeld,
anderhalf
jaar.
Van oktober 2011 tot april 2013.
Wamberto de Jesus Campos was een
Braziliaanse profvoetballer die speelde voor onder meer Seraing, Standard
en Ajax. Hij sloot zijn loopbaan af bij
FC Heikant.

WEBSITE
www.fcheikant.be

TRAININGEN
Van maandag tot en met vrijdag van 18
uur tot 22 uur.

WEDSTRIJDEN
Vrijdagavond en in het weekend.

Een beetje Hei in het mooie Andalusië
weg van alle drukte:
B&B Casa Uva española
We zijn verhuisd van een geweldig gehuchtje ‘de Hei’ in
België naar eentje in Spanje - ‘Arroyo Coche’
in de provincie Málaga.

Berlaar-Heikant

Sinds 1950

Authentiek dorpscafé met ruime selectie kwaliteitsbieren

Actie oktober-november:
Win uw gewicht in bier
van brouwerij Huyghe!

Aarschotsebaan 123, Berlaar
015/24 19 07
info@tgehucht.be
Donderdag gesloten

www.tgehucht.be
facebook.com/tgehucht
instagram.com/tgehucht

Vergadering, repetitie,…? Maak gebruik van onze zaaltjes!

Onze B&B heeft 4 kamers met
eigen badkamer waar uiteraard alle
moderne comfort aanwezig is.
Het is tevens mogelijk om onze
casita in zijn geheel te huren
(2 slaapkamers met badkamer,
keuken en privé terras.)
In onze tuin ligt een groot privé
zwembad (5 x 10m) en verschillende terrassen met adembenemende
uitzichten. Ook al wonen wij in het binnenland, toch is de
bereikbaarheid hier optimaal en kan je van bij ons de mooiste
steden en natuurparken van Andalusië bezoeken.
Ingrid en Harry
Tel. 0034 643 210 008 - 0034 619 255 604
Website : www.uva-espanola.com
Email : info@uva-espanola.com
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KUBBEN IS EEN
HEERLIJKE SPORT
Wie op Heikant aan kubben wil doen moet
in Café Den Hoek zijn, niet dat er daar in een
zaaltje aan kubben wordt gedaan. Maar in
Den Hoek komen de Heikantse kubbers bij
mekaar. Eén van hen is Stijn Vets.
TEKST Geert Fierens
FOTO’S Ann Van de Voorde

Kubbploeg Den Hoek
V.l.n.r. Geert Goovaerts, Jef Busschots, Peter Tielemans,
Jef Van Hool, Stijn Vets, Dries Jacobs.

LEG DE SPORT EENS UIT
VOOR HET BREDE
PUBLIEK?
“Je hebt kegels, houten blokken
of kubbs en je hebt werpstokken.
Je moet met de stokken de blokken dus omver gooien. En je hebt
een Koning, als die wordt neergelegd is het spel gedaan. Het is
een typische buitensport, meestal wordt er op gras gespeeld. Een
veld is acht meter bij vijf meter.”

HOEVEEL TEAMS HEBBEN
HUN LOKAAL IN DEN
HOEK?
“Dat zijn er drie. Je hebt Café Den
Hoek, dat is onze eerste ploeg.
Dan heb je Café Den Hoek
Happy Hoekers onze tweede
ploeg. En je hebt ook nog De
Boerkes. Of het moeilijk was
om spelers te ronselen voor

onze twee ploegen? Neen, dat
is spontaan gegroeid. En ook de
Boerkes beschikken over een
volwaardige ploeg. Je hebt drie
tot zes spelers per ploeg.”

HOE COMPETITIEF IS DEZE
SPORT?
“Het is in de eerste plaats voor de
leute en het plezier dat we het
doen, maar als je speelt dan wil
je winnen. Dat is duidelijk. Het
leukste aan kubben is eigenlijk de
sfeer, als je deelneemt aan een
tornooi dan is de omgang heel
gemoedelijk. De tegenpartij gunt
je de winst wel. En je valt heus
niet van je stoel van het verschieten als je een prijs wint, de beste ploeg krijgt een trofee en de
spelers bijvoorbeeld een gevulde
korf met fruit of andere dingen
in natura. Geen grootse dingen
dus.”

MET WELKE SPORT KAN JE
KUBBEN VERGELIJKEN?
Stijn denkt heel lang na. Goh, ik
zou het eigenlijk niet weten. Als
ik er dan toch een sport moet
uitkiezen dan zou ik aan schaken
denken. Want bij het kubben heb
je ook een tactisch plan. Onderschat dat niet.”

WAAROM IS KUBBEN IN
DEZE STREEK ZO
POPULAIR?
“Dat heeft te maken met enkele
clubs uit Heist-op-den-Berg. Die
stapelden in een aantal jaren de
Belgische titels op. En ploegen
met soms toch wel originele namen. Das Kubb en OHC, twee
teams uit Heist. Maar ook Ne
Kubb Beton uit Itegem speelde
ooit de finale van het Belgisch
kampioenschap. Dat zijn eigenlijk de trekkers geweest van deze
mooie sport in onze omgeving.”

WORDT ER OOK GETRAIND?
“Zeker. Na dit gesprek hebben we
nog een oefensessie van drie uur.
We trainen op een privaat terrein.
We deden onlangs ook mee aan
een tornooi in het West-Vlaamse
Gullegem. We zitten niet stil, hé.

En elke maandagnamiddag kan
je bij de KWB achter de parochiezaal ook terecht om te kubben.
Aan kubben geen gebrek op de
Hei.”

WAT WAS DE IMPACT VAN
CORONA OP JULLIE
SPORT?
“Dat heeft er zwaar ingehakt. Een
seizoen loopt van maart tot oktober, dan moet ik er geen tekening bij maken. We hebben niet
kunnen kubben in een tornooi of
spelen voor de Kovera League.”

KOVERA LEAGUE, LEG DAT
EENS UIT?
“Je kan je als ploeg laten registreren en je speelt dan een tiental tornooien. Wie dan de beste
is wint de Kovera Kubb League.
Als je dat wint dan kan je echt
wel iets. Vorig jaar was Café Den
Hoek achtste van 32 ploegen. De
League werd in 2016 opgericht
om een onderscheid te maken
tussen de recreatieve spelers en
de meer competitief gerichte.”
Voor meer info
www.kubbfederatie.be.

Kubbploeg De Boerkes
V.l.n.r. Yoran de Wilde, Jeroen Van Beylen, Bram Boets, Bert Van Dessel,
Steve Van Dessel, Yens Van Den Vonder, Jens Ceulemans, Simon Spits
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UIT DE OUDE DOOS

DE GEBOORTE VAN
CHIRO HEIKANT
TEKST & FOTO’S Frans Busschots

Ik was maar enkele maanden
veertien geworden en ‘werkte’ in
de parochiale bibliotheek, toen
gevestigd in het Gildenhuis (met
toegangsdeur langs de Aarschotsebaan).
Ik was officieel ‘schrijver/schatbewaarder’ van de bibliotheek.
Ik zei de onderpastoor Van Cleynenbreughel dat ik bij de fanfare
van Beerzel wilde gaan. Hij zei
mij dat ik ook bij de Chiro op een
trommel kon komen slaan en ze
hadden daar nog een paar goede
leiders nodig.
In die periode ging ik iedere zondag naar cinema Alaska (tegenover
de jongensschool, nu een appartementsblok) omdat ik daar van
Julien de muziek mocht opzetten
en ik gefascineerd was door die
grote rollen met beeldjes.
Toch koos ik voor de Chiro, waarschijnlijk omdat de onderpastoor
dat vroeg. Ik denk dat het in 1954
was. Volgens mij had dit op dat
moment niets met idealisme te
maken, dat kwam beslist, maar later.
Er waren daar nog twee andere
leiders van de Chiro: Herman Docx
en Leon Mariën. Soms kwamen
Ludo Docx en Jef Van Dessel, beiden seminaristen, in de periode,
nog wel helpen met zang en andere originele spelletjes. Vooral
met Leon kwam ik veel in contact.
Herman was de jongste van ons
drie, maar leidde de oudste groep
leden van de Chiro. Hij was een
geboren leider.
Zelf liep ik er zo een beetje bij, de
eerste zondagen. Maar toen ik iets
mocht doen en mijn korte velourse
broek met volledig uniform droeg

kerels. Samen met Leon stond ik in
voor de knapen (12 jaar- 14 jaar).
Spelletjes organiseren en vooral vertellen deed ik graag. Zo was
ik op een namiddag aan het vertellen uit het boek ‘Spoken op de
ruwe heide’ van Jon Flanders.
We stopten altijd op een spannend
moment. Ik zei dat we volgende
week het vervolg wel zouden vertellen. Iemand zei: “Ik weet het al.
Ik heb dit boek ook gelezen.”
Ik antwoordde dat dit een ander
boek was en tegen de volgende
zondag had ik het slot van het boek
aangepast. Vanaf dat moment vertelde ik gedurende vele jaren mijn
eigen verhalen. De knapen van de
Chiro waren mijn eerste toehoorders van mijn jeugdverhalen.
voelde ik me meteen thuis. Ook
was de onderpastoor de hele zondagnamiddag aanwezig.
We begonnen om 13.30 en soms
om 14.00 u. Om 15.00 u. gingen
we naar het lof. De Chiro rechts in
de kerk, de Gidsen links. Toen was
er in de kerk nog een mannen- en
vrouwenkant. Na de kerkdienst
begon de Chiro maar pas. En soms
ging het er hard aan toe. Vooral bij
‘dassenroof’ en als het wat geregend had, zag je dat meteen aan
ons netjes gewassen en gestreken
uniform, pas later kwam het ‘speluniform’ in voege.
Maar rond vijf, zes uur voor de
eindformatie waren we terug netjes gewassen en haren gekamd.
Met twee of drie man gingen we
dan naar de frituur van Louis op
het plein, dat toen nog niet Cardijnplein heette. Vol trots bestelden wij bij Louis ‘een baksel’ (een
hele emmer frieten) met alles wat
erbij hoorde. Zeker twee volledige

Gazetten van Antwerpen. Het blijven voor mij nog altijd mooie herinneringen als ik aan die beelden
terugdenk. Op een tafeltje werden
al die dampende frietjes beschikbaar gesteld. Geen discussie meer
over wie gewonnen had bij het

dassenspel, gewoon maar eten, te
beginnen met de langste frietjes.
De stichters van onze Chiro waren
beslist Herman en Leon. Ik denk
aangestuurd door priester Peeters,
die les gaf in het college van Lier
en ook in het nationale bestuur
van de Chiro zat.
Dat was toen ten tijde van Ward
Van Roey, Chris Peeters. Ik kwam
de ploeg versterken, maar we bleven toch enkele jaren maar met
ons drie.
Veel later is Marcel Van Hove, Jef
Bats, Jef Verbiest, Frans Peeters,
Vic De Belser, erbij gekomen. Ook
Karl Callaerts en anderen.
Mijn specifieke taak als leider?
De eerste jaren waren er maar
twee afdelingen: de knapen en de

Het was een heerlijke tijd. En nu
nog na al die jaren, als ik iemand
van toen tegenkom, dan zie ik die
brede glimlach. Wij waren samen
één; vrienden voor het leven.
In die tijd waren er ook de Gid-

sen op de Hei. We zagen ze iedere zondag in het lof, maar voor
de rest bleven zij in ‘de hof van de
pastorie’ en wij op het terrein van
de toenmalige parochiezaal (volledig van beton gemaakt, ten tijde
van pastoor Van Houdt).
Maar broers hebben soms ook
zussen, zo gaat dat toch? Zo waren sommige Chiroleiders geïntroduceerd bij de zussen van, wat
in het later leven al een stap vooruit bleek te zijn!
Verder praten we daarover niet.
Bij boer Mertens aan de Melkouwensteenweg, waar die een
scherpe bocht neemt, kwamen de
scouts samen. Een kleinere groep,
maar ook zeer dynamisch en vermits broers ook zussen hebben,
was er een zekere ‘verbroedering’
tussen scouts en gidsen.

UIT DE OUDE DOOS
De scouts hadden ook een ander
boven structuur. Chiro en KSA
Jong Vlaanderen (Chiro op het
college, meestal) waren verbonden met het bisdom. De scouts
met een meer profane leiding.

Ten opzichte van nu?
Onze Chiro was vroeger
‘een beetje militair gestructureerd’.
Een beetje naoorlogs?
Misschien lag de nadruk
een beetje te veel op
orde en tucht en was
gehoorzamen aan de
leider absoluut noodzakelijk. Maar daar maakte
niemand zich zorgen
over. Het was een fantastische groep.

Zo kwam het dat op een dag, ten
tijde van pastoor Torfs, van de één
op de andere dag de gidsen naar
Chiro veranderde. Ik kan het weten
want ik was betrokken partij.
In 1958 was er een grote viering in
Lourdes. Bijna alle Chiroleiders en
Chiroleidsters waren daar in Lourdes. Het was heerlijk zo een tijdje
later ook op de Hei die mooie uniformen te zien.
Hoe een zondagnamiddag er uitzag? Na de openingsformatie met
groet aan de vlag en een gebed
en de uitleg over het wachtwoord,
volgden er enkele spelletjes.
Om 15.00 u. naar het lof en nadien
het ‘harde werk’ spelen: estafetten,
dassenroof, gewone balspelen, …
Om even op adem te komen, werd
alles even tot rust gebracht tijdens
een vertelling. Na de slotformatie
en de groet aan de Burchtgravine
(OLV) volgde meestal de frittenmaaltijd met limonade (of water),
nadien voor de oudsten (de kerels)
gezelschapsspelen zoals Mens erger je niet, Monopoly, enz.

De leiders sloten meestal aan bij
de gezellige avond van de kerels.
Dat was iedere zondag zo, behalve soms tijdens speciale gebeurtenissen zoals in 1958, ter gelegenheid van Expo ’58 het koor
De Troubadours van Koning Boudewijn, onder leiding van Guido
Haazen, in de tuin van de pastorie
kwam optreden. Ook tijdens de
jaarlijkse Meivaarten en nog andere gebeurtenissen, of tijdens de
examenperiode.
Onze Chiro bestond uit: de Burchtknapen (vanaf 9 jaar), de Knapen
(vanaf 12 jaar), de Kerels (vanaf
14 jaar) en de Aspiranten (vanaf
17 jaar, maar soms waren die al
vroeger ingeschakeld als leider).

Net als de Chiro is ook
het ander verenigingsleven geëvolueerd: gemoedelijker,
meer aandacht voor de kleine probleempjes van iedereen.
De eerste jaren hadden wij geen
geld nodig. Alleen de afdelingsvlaggen moesten aangekocht
worden. Maar er waren ouders van
sommige leiders die meer dan een
vlag wilden betalen voor de Chiro
van hun zoon. Nadien bakten we
wafels en die verkoop werd over
heel de parochie georganiseerd.
Ook moesten de kinderen dagelijks een kleine bijdrage leveren.
Weinig geld maar veel plezier.
Ik heb heel veel herinneringen en
eigenlijk ook veel te danken aan de
Chiro. Het is nu eenmaal zo dat,
als je iets oppervlakkig beleeft, je er
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nadien weinig plezier aan beleeft.
De Chiro, dat was mijn leven.
Al vrij vlug was ik lid van het gewestbestuur, ten tijde van Isidoor
Heylen, gewestleider. Ons gewest
Heist-op-den-Berg ging over 13
parochies. Ik ben zo in die 13 parochies, dat was in 1957, de leiders
gaan leren hoe ze paternosters
moesten vlechten. Die paternosters werden in Lourdes gebruikt.
Een ander mooi moment is dat ik,
tijdens een openingsformatie van
een Meivaart, op de pui van het
kasteel van De Merode, waar meer
dan 700 Chirojongens aanwezig
waren, voor de micro het openingslied mocht voorzingen.
Ook een vertelling, op een regendag, op de zolder van de abdij van
Tongerlo, voor meer dan 400 kinderen, blijft bij de onvergetelijke
momenten hangen.
Maar de allermooiste momenten
beleef ik regelmatig wanneer ik
oudere mensen, die toen jong en
fris waren, tegenkom en we gewoon mekaar de hand drukken.
Er hoeven geen woorden bij. Op
dat moment denken we immers
samen aan de tijd van toen. Toen
onze idealen wapperden met de
vlaggen van onze mooie Chiro.
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TOURNEE KAFEE

CAFÉ ONDER DE WIP
Vandaag zijn er op het grondgebied van de Hei nog 4
cafés: Den Hoek, Het Centrum, Het Gehucht en
De Tramhalt. Deze 4 zullen natuurlijk ook de revue
passeren. Maar vroeger waren er veel, veel meer.
In het boek ‘Bier in Balder’ van Jef de Ceuster, wiens
materiaal we mochten gebruikten (merci!), vinden we
er op de Hei niet minder dan… 52 terug!
TEKST Wim Soons
FOTO Archief
Vandaag: Onder De Wip / Sportvrienden / Rimbo
Waar vandaag ‘pizza Efe’ haar lookbroodjes bruin bakt, is vroeger
jarenlang café gehouden. IN tussentijd was er ook de kleurrijke ‘bar’ Bis
Bis Mesal, maar daar heeft van onze lezers – allemaal serieuze mensen
– ongetwijfeld nooit iemand de binnenkant gezien.

CAFÉ ONDER DE WIP
AARSCHOTSEBAAN 15
1930 - 1938
Jules Dockx en Jeanette
Van Houtvinck
Straf weetje: in 1950 was de
Hei het toneel van een roofoverval door een ‘echte bende’.
Zoals jullie hiernaast kunnen
lezen werd er daarbij zelf in het
rond gevuurd.

Op een nabijgelegen weiland
stond een staande wip, een soort
paal waar men met pijl en boog
(houten) ‘vogels’ probeerde af te
schieten.

CAFÉ ONDER DE WIP
AARSCHOTSEBAAN 32

Maar de Hei zou de Hei niet zijn,
als de overvallers niet dapper
verjaagd werden ...

1938 - 1956
Gustaaf Moeskops
en Anna Salvo. 			
1956 - 1957
Jos Wuyts en Maria Matthijs.

CAFÉ SPORTVRIENDEN
1958 - 1971		
Frans Maris en Clara Goelen.

Er werd Onder de Wip niet alleen
geschoten, maar ook gevoetbald.
De hoofdprijs was niet te
versmaden.

1971 - 1972
Weduwe Wouters en Julia Geerts.
1972 - 1973
Jos Wouters en Maria Maris .

CAFÉ RIMBO
1974 - 1985
Andre Lauerys en Stanske Vervloet.

Na café Rimbo, is dit een
tijdlang een bloeiende
brasseriezaak geweest.

Na de brasserie is dit enkele
jaren een huisje van plezier
geweest, genaamd Bis Bis Mesal.

Vandaag kan je pizza’s en
ander lekkers eten in pizzeria Efe.

HEIKANTS DIALECT

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN
TEKST Jan van de Haa
Best luidop te lezen!
In den taad da wijlle mèj den brommer rèjje, rèjje wijlle hiejel rèjgelmooteg noo de cinema .
Noo Heist noo de Flaura of noo de Rex. Noo Put, noo Schriek, noo Busschot, noo Hulshout.
Sewaales ginge me noo den Tit noo de cinema oewek en doo hadde me dan den brommer ni veuj noewedeg hé. En as me dan afkwoome van de cinema, dan stopte me baa
Kiekenèjl veuj ne frut. En tgèjn dak naa guin vertelle da zoowegek ni oowet mennen tiejen
zelle.
Ik vroeg dan ne groewete frut mèj dobbel staufvliejes (dubbele portie), dobbel boewene
(dubbele portie), nen dobbel gevulde curriewuist (dubbele portie mayonaise, dubbele portie ketchup en dubbele portie gesnipperde ajuin) en azzek perabuus een hoengerke haa,
dan nammek nog ne loewekwuist mèj oewek. Da wier mèj norhoowes genaume en da
wier ALLEMOO mèj veul smook oepgèjte. Meujjenees hadde me zuillef in hoowes en doo
wier noowal kwisteg mèj oemgesproenge. En gewoeënleek wier doo dan een fles Caula
(toen waren dat flessen van 75 cl.) baa leeggemokt.
Lewie en Ivon stoenge dan int frutkroom en de Ludau. Looter was da dan Imelda en de Jef.
De Ludau, diejen hee is van ze gat gemokt tèjge maa oemdak bestelde mèj mennen hellem
nog oep menne kop ,en haa verstoeng maa ni zèjker. Allèj, ik wil mo zegge, naa hoolek
sewaales hie in Busschot noggis ne gewoeëne frut mèj saas vant staufvliejes en da kraakik
belange nemiejen oep! Ne kipkorn, ne mexikanau, ne viandel, een bammischaaf en wa
wèjtek nog allemoo, da bestoeng in diejen taad allemoo ni . Ballekes in tomattesaas , doo
hadde wijlle nog noewet ni van gehoewerd! Boewene in meujjenees, ne kornisjon, ne pèjkelheering een heitgekokt aake, Orion meujjenees , ajuinkes , pikkels , ne loewekwuist ,
mossele in ‘t zuur , een nat wuistje ... Veujl miejer keujs wasser ni! Ne curriewuist spésjal, da
was ne gevulde curriewuist. En zoewe koste dan oewek ne gevulde loewekwuist kraage.
Allèj, ik guinter mèj stoppe want ik kraag pessies al e bekken hoenger. Salu hé!

Zwangerschaps-, baby-, kinder- en huwelijksfotografie
Geboortekaartjes en doopsuiker/bedankjes
Grafisch ontwerp
Op afspraak

www.fotoatelierhannecuypers.com
info@fotoatelierhannecuypers.com
Tel. 0474 65 09 63
Aarschotsebaan 191
2590 Berlaar
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HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS
Oep a seskes krage
lastig worden
ze leupt bèrrevuts en mojenoks
ze loopt op haar blote voeten en zonder kleren
talloewer
bord
baschul
weegschaal
hoarzak
valsspeler
tettezjeir
bh
heuzzel - westergat
een zenuwachtig iemand
piepeling
verstoppertje

Verse groenten uit eigen kweek
3de generatie sinds 1952
Dagverse & lokale groenten en fruit
Particulieren-horeca-bedrijven-scholen

Onze winkel
- ALLE DAGEN OPEN:
maa t.e.m. zat van 9h tot 17h
zon- & feestdagen van 8h tot 12h
Ruime parking, Adres:
Gangelberg 3, 2590 BERLAAR
- Slecht te been of zware zakken bij?
Wij dragen uw boodschappen tot in uw
autokoffer!

Webshop & gratis levering
- Ontdek onze gloednieuwe webshop op
www.tuinbouwbedrijfdillen.be
- Gratis dagelijkse levering aan huis
vanaf €25 in uw regio. (behalve op zon- & feestdagen)
- Geschenkbonnen, geschenkmanden
voor ieders budget!
- Bedrijven, scholen, horeca, rusthuizen,
kinderopvangs,...? Mail naar:
tuinbouwbedrijf.dillen@skynet.be

Lokale markten
maandag: Heist o/d Berg
dinsdag: Tremelo
woensdag: Berlaar en Turnhout
donderdag: Begijnendijk
vrijdag: Wommelgem
Zaterdag: Lier
Zondag: Heist o/d Berg

Eigen teelt kropsla, bloemkolen, koolrabi,…

ons op Facebook en blijf op de hoogte van al onze acties!
Ontdek hoe wij ecologisch te werk gaan en hoe ons familiebedrijf
tot stand kwam op www.tuinbouwbedrijfdillen.be!

WELKOM OP DE HEI
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KEVIN &
YENTHEL
In deze rubriek stellen we mensen voor die nieuw zijn
op de Hei, zodat jullie hen allemaal kunnen leren
kennen, en hun ‘inburgering’ wat vlotter verloopt.
TEKST Wim Soons
FOTO Ann Van de Voorde
Kevin en Yenthel runnen sinds 2018 hun zaak in het voormalige pand
van bakkerij Etienne.

Dat Kevin en Yenthel ondernemers zouden worden, leek
wel voorbestemd, aangezien ze
beiden uit families van zelfstandigen komen. Hoewel het in
plaats van chocolade en ijsroom
ook een bakkerszaak had
kunnen zijn.
Kevin: Er zijn inderdaad heel wat
bakkers in mijn familie: mijn grootvader, vader, nonkel, neef en zus,
hebben allemaal een bakkerij. Ik
heb zelf ook bakker-patissier gestudeerd aan het PIVA in Antwerpen en ben opgegroeid in Essen
tegen de Nederlandse grens.

DAT IS HET “EERSTE VAN
DE 3 BULTJES” BOVENAAN
BELGIË, TOCH?
Kevin: Inderdaad. Sommige lezers
zullen misschien Bakkersmolen
De Wildert kennen, een bakkerij
die op stoom werkt, en waar ook
een stoomtreintje rijdt. Er staat ook
de nieuwste windmolen in België.
Die zaak is uitgebouwd door mijn
grootvader. Ik heb in mijn jeugd

heel vaak geholpen in de bakkerij en er heel wat nachtjes
gewerkt. Ik hielp ook met de
leveringen en zo heb ik Yenthel leren kennen.
Yenthel: Mijn mama had toen
een pralinewinkel en op een
dag is Kevin daar binnen gestapt om te leveren. Op een
bepaald moment heb ik dan
het initiatief genomen om hem
een vriendschapsverzoek te sturen op Facebook en… van het één
kwam het ander.

JULLIE ZIJN RECENT,
TIJDENS DE CORONAPERIODE, OOK
GETROUWD?
Yenthel: Op 6 juni zijn we in het
gemeentehuis van Berlaar getrouwd, met slechts een tiental
mensen erbij. Speciaal natuurlijk
in die periode, maar toch was dat
een heel mooie trouw. De burgemeester had ons op voorhand gevraagd om wat informatie door te
geven, en die heeft daar echt iets
heel persoonlijks van gemaakt.

HOE ZIJN JULLIE IN
BERLAAR-HEIKANT
BELAND?
Yenthel: 4,5 jaar geleden zijn we
gestart met een kleine eigen zaak
in Boechout.
We zochten een andere locatie
en passeerden geregeld ‘Bakkerij

Etienne’ wanneer we gingen leveren in Heist-op-den-Berg. Twee
jaar geleden kwamen we met
onze zaak naar hier en sinds enkele maanden wonen we hier ook
boven de zaak.

VOOR WIE BIJ JULLIE NOG
NIET IS BINNEN GEWEEST:
JULLIE VERKOPEN
CHOCOLADE EN IJS?
Kevin: Klopt, we verkopen in onze
zaak schepijs en ijstaarten, pralines
en andere soorten chocolade. Alles gebeurt met de hand: inkleuren, opvullen, etc. Door ambachtelijk te werken kunnen we dingen
maken waar de grote fabrieken
minder goed in zijn. We werken
met een 3-tal personeelsleden en
een student via duaal leren. Daarnaast zijn we ook groothandel in
chocolade en leveren we aan heel
wat bakkers. Sinds september verkopen we ook alles via onze webshop. Tot slot sta ik geregeld ook
met een karretje met schepijs hier
en daar, vorig jaar bv. ook op Hei
Kermis.

IK HOORDE DAT JULLIE
VANUIT ONS KLEINE
BERLAAR-HEIKANT ZELFS
EXPORTEREN?
Kevin: Klopt, vorig jaar kwam hier
iemand de winkel binnen die een
soort gevulde chocolade bollen
zocht om chocomelk mee te maken, iets wat we hier nog nooit gemaakt hadden. We hebben dat ontwikkeld en intussen voeren we er
daarvan een paar honderdduizend
per jaar uit voor de Britse markt.

EN BLIJFT ER NAAST AL
DAT VELE WERKEN NOG
TIJD VOOR HOBBY’S?
Yenthel: Vroeger was ik creatief
bezig, ik heb kunsthumaniora gevolgd. Nu ga ik wel eens lopen, er
zijn hier op de Hei toffe routes.

Ik zou graag ook eens een urban
trail doen, misschien kan dat hier
ook eens georganiseerd worden?
Kevin die heeft dan weer geen tijd
voor hobby’s, die is altijd met de
zaak bezig. (lacht)
Kevin: ik heb wel hobby’s! Ik ga wel
eens… euh… (nvdr: er komt geen
voorbeeld)
Vroeger heb ik wel wat geklommen en ooit zou ik willen gaan paragliden.

WAT WILLEN JULLIE IN DE
TOEKOMST NOG DOEN?
Kevin: Als ik mijn droom vertel verklaren ze me gek.
Yenthel: Kevin is een geboren ondernemer. Niet voor het geld, het
is echt pure passie.
Kevin: Eigenlijk wil ik voor mijn
pensioen Leonidas van de kaart
vegen! (lacht)
Al de winst die we maken herinvesteren we in onze zaak.

TOT SLOT: ZIJN JULLIE AL
WAT THUIS OP DE HEI?
Kevin: Ja hoor, het is hier tof wonen. Al is de N10 ’s nachts wel wat
een racebaan. (lacht)
Yenthel: Door met een ijskarretje
op Hei Kermis te staan konden we
toen de echte kermissfeer hier al
opsnuiven en in onze winkel zien
we heel veel volk passeren. We
voelen ons hier alleszins heel welkom!
Blijf op de hoogte van al hun acties
via facebook.com/gustroyal
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UITSMIJTER

DE MOP VAN
DE MOESJ

DE LAGERE
SCHOOL

Jef komt bij de lokale boer, hij heeft 2 bussels prei nodig.

In deze krant mag natuurlijk onze
school van de Hei niet ontbreken!

Terwijl hij over het erf loopt ziet hij een varken stesselen over de koer...
met drie poten... het varken ontbreekt de linkerachterpoot ...
“Jos!! 2 bussels prei hemmek nodig!”
“Geen probleem, hier zijn ze se.”
“Merci Jos”, zee Jef.
“Ma kmut nei wel iet vragen ... Wa is da me da varken?”
“Dieje heeft maar drie poten ...”
“Ahja”, zei Jos, “da varken is nen held! Ik had de kinderwagen
vergeten te vergrendelen ... en dieje reed naar het straat ..
da varken is er tussen gesprongen juist voor da dieje
kinderwagen opt straat overreden kon worden door ne camion!!”
“Allé!” Zegt de Jef ... “da ’s ferm!”
(Jos) Ja, maar hij heeft ne vieze val gedaan ...
(Jef) Issem zo zijnen achterpoot kwijtgeraakt?
(Jos) Neeje neeje, hij kwam er goe vanaf.
(Jef) Ahzowe.
“Maar hij heeft mijn madam ook gered!” Zei de Jos, “Toen ik aan
’t dorsen was, had mijn madam geen oog voor waar ik was, ik kom
eraan en heb ze bijna mee!! Da varken ziet datte en springt tegen die
van ons!! Zij vliegt naast het machien en hij beland eronder!”
(Jos) Allé!
Issem zo zijn hesp kwijtgeraakt?
(Jef) Neeje...
(Jos) Jamaar.. hoe dan?
(Jef) Zo’n goeie beest eet ge ni in één keer op hé!

Tuinaanleg en onderhoud
Maaien en doorzaaien gazons
Vellen van bomen
Aanleg opritten en terrassen
Klinkerwerken
Tuin en weide afsluitingen
Onderhoud weilanden

Steenstraat 8
2580 Beerzel

0476/51.58.99
www.vdbtuinen.be
info@vdbtuinen.be

Op dinsdag 2 september startte er
weer een spetterend schooljaar.
De rode loper werd uitgerold, vlaggetjes wapperden aan de poort en
op de speelplaats kon je juichende kinderen en kwetterende leerkrachten al van ver horen.
Dit schooljaar werken wij rond het
thema ‘Iedereen is anders’.
Via een toneelspel van de leerkrachten werd ‘anders zijn’ op een
speelse manier uitgelegd.
Doorheen het schooljaar zal dit
project nog verder uitgewerkt
worden.
We zongen samen al wel het jaarthema ‘leef’ van like me en dansten
de Jerusalema met heel onze school.
Wij hebben er alvast allemaal weer reuzeveel zin in om er een
spetterend, leerrijk en onvergetelijk schooljaar van te maken!

ADVERTEREN
Wil je ook graag adverteren in een volgende editie? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Stuur je gewenste advertentieformaat door naar info@heikrantje.be.
Heb je graag hulp bij het opmaken van je advertentie? Ook dat regelen we voor jou met plezier.

ADVERTENTIEFORMATEN
Plaats

1 pagina
= A3 (290x420)

Aan te leveren
formaat (bxh)

Prijzen,
excl. btw

Optioneel
Prijs
opmaak
adv

Cover

1/2

260 x 190 mm

€ 475

€ 50

Cover

1/4

125 x 190 mm

€ 300

€ 50

Cover

1/8

125 x 90 mm

€ 175

€ 50

Midden

2

550 x 390 mm

€ 425

€ 100

Midden

1/1

260 x 390 mm

€ 250

€ 75

Midden

1/2

260 x 190 mm

€ 150

€ 50

Midden

1/4

125 x 190 mm

€ 90

€ 50

Midden

1/8

125 x 90 mm

€ 60

€ 50

Midden

1/12

80 x 90 mm

€ 45

gratis*

Midden

1/16

57,5 x 90 mm

€ 35

gratis*

Midden

1/35

47 x 44 mm

€ 20

gratis*

Backcover

1/1

260 x 390 mm

€ 400

€ 75

Backcover

1/2

260 x 190 mm

€ 225

€ 50

Vacature

1/8

125 x 90 mm

€ 40

€ 50

Rouwbericht

1/12

80 x 90 mm

€ 30

gratis*

Immo

1/12

80 x 90 mm

€ 30

gratis*

*Opmaak is louter tekst. Indien er een specifieke opmaak gewenst is, kan je ons hier
vrijblijvend over contacteren.
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COLOFON
Coördinatie en redactie
Wim Soons
Met bijdrage van
Erwin van den Buys
Geert Fierens
Frans Busschots
Jan van de Haa
Moesj
Elke Godts
Fotografie
Ann Van de Voorde
Vormgeving
Sofie Soons
Website
Kevin Van den Brande
Yoran de Wilde
V.U.
Wim Soons
vzw Onder Onze Kerktoren
Diamantstraat 18, 2590 Berlaar
Oplage
4 500 ex.
Alle info en Heikrantje digitaal,
lees je op heikrantje.be
Suggesties? Vragen?
Via info@heikrantje.be

Praktijkhuis EigenWegWijzer staat voor:
❖ Een multidisciplinaire samenwerking
❖ Benadering van de mens in zijn “geheel”
❖ Deskundigheid én Ervaring
❖ Professionele begeleiding op maat van jouw vraag
❖ Nadruk op je “eigenheid” terugvinden
Wie maakt deel uit van ons TEAM?
WERK / BALANS / RUST
Kim Pelsmaekers

Professioneel
Loopbaan- , stress- en
Burn-out Coach
Outplacement
Mentale Rustbronnen
Workshops assertiviteit

LEVEN / KWETSBAARHEID
Annelies Janssen

Life Coach / ACT
Gedragstherapeut /
EHBO / Mental Health
First Aid Trainer
(Psy.verpleegkundige)
Deskundige eetstoornissen

ONTSPANNING / RELAXATIE
Joke Lens

Professioneel yogadocente
Zachte helende yoga
(volwassenen en kinderen)
Yoga Nidra (slaap yoga)
Lichaamsbewustzijn
Hart Coherentie

Praktijkhuis
EigenWegWijzer
Aarschotsebaan 111.1
2590 Berlaar-Heikant
Tel.0485/65.01.07
kim@eigenwegwijzer.be
www.eigenwegwijzer.be
ONZE PRAKTIJK BREIDT UIT ! Wij
zoeken een klinisch psycholoog,
diëtist, kindercoach, relatietherapeut en consulent rouw-en
verlies. Interesse? Bel of mail snel
voor meer informatie.
OKTOBER is maand van DE
KLANT: Boek nu een gratis
intakegesprek en krijg 5€
korting of een tegoedbon
op je eerste sessie of workshop.
IN KADER VAN PREVENTIE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG:
Workshops bij Annelies!
Informeer er zeker naar.

Aarschotsebaan 71/1
2590 Berlaar – Heikant
Tel: 03/2846680
Brood, banket, ontbijt(manden),
koffie, snacks
dinsdag-woensdag-donderdag: 07:00u tot 18:00u
vrijdag-zaterdag-zondag: 07:00u tot 16:00u

