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NE GELUKKIGE(RE)
NIEVEJAAR
Één van onze schoonste tradities, het nieuwjaarzingen, mag dit jaar niet doorgaan. Begrijpelijk in
deze moeilijke tijden, maar tegelijk doodjammer.
Want eigenlijk hebben we er allemààl nood aan om bij
vrienden en familie aan te bellen, voor een goeie
babbel en een oprechte wens.
(En een borrel of twee)
Ik wens ons allen in 2021 een jaar waarin we elkaar
terug veel mogen zien en horen. En nekeer goe
vastpakken. Samen zijn.
Want als 2020 ons één ding geleerd heeft, is het wel
hoeveel deugd we daar van hebben.
Heikantse groet en tot binnenkort!
Wim

Verse groenten uit eigen kweek
3 de generatie sinds 1952
Gangelberg 3, Berlaar

Openingsuren:

ma t.e.m. za: 9h – 17h
zo- & feestdag: 8h – 12h
Wijziging tijdens de kerstperiode! Zie online!

Webshop & gratis levering:

www.tuinbouwbedrijfdillen.be
onze

-pagina en blijf op de hoogte van al onze acties!

Bestel tijdig uw specialiteiten/champignons voor de feestdagen!

Geschenkmanden met onze

biologische appelsappen, alle
soorten noten en onze
gloednieuwe olijfolie van TOPkwaliteit!

Wij leveren het voor u aan de gelukkige!

Wij wensen u en uw familie warme en prettige feestdagen toe💚💚
tuinbouwbedrijf.dillen@skynet.be
0474/ 36 07 84 – 0476/ 68 48 11
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WIJ ZIJN OPEN TUSSEN
KERST EN NIEUWJAAR!
VR. 18/12 16u30 - 21u
ZA. 19/12 16u30 - 21u
ZO. 20/12 16u30 - 21u
ZA. 26/12 16u30 - 21u
ZO. 27/12 16u30 - 21u
MA. 28/12 16u30 - 21u
ZA. 2/01 16u30 - 21u
ZO. 3/01 16u30 - 21u

Wij wensen jullie ondanks alles fijne
feestdagen en een gezond 2021!
BESTEL ONLINE op WWW.DEBALDERHEI.BE
BESTEL OP TIJD! HET AANTAL ONLINE BESTELLINGEN IS VANAF NU
BEPERKT! WE DOEN ER ALLES AAN OM IEDEREEN EEN VLOTTE SERVICE EN
GOEDE KWALITEIT TE KUNNEN GARANDEREN!

Online volzet? Geen probleem!
U kan gewoon aan de kassa bestellen!
OPENINGSUREN

WOENSDAG t.e.m. ZONDAG van 16:30u. tot 21:00u.
maandag en dinsdag gesloten
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HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND

ANNEKE
BOGAERTS
TEKST & FOTO’S Anneke Bogaerts
1. IK GROEIDE OP IN/BIJ ...
Ik ben Anneke, dochter van Maria
Budts en Herman Bogaerts.
Ik ben ervan overtuigd dat de
meeste mensen van de Haa mijn
ouders wel zullen kennen.
Tot in 1994 heb ik op de Haa gewoond. Ik denk er met nostalgie aan terug. Met de vlo naar
’t school, en nee mijn ouders vergezelden me niet, dat was nog
het pré-Dutroux tijdperk. Voor
den donkere thuis en een KW-ke
in het zakske van awe vlo. Ik legde
kilomeeeeters met de vlo af, naar
Merkaa voor de trein te nemen
naar de grote school in Lier, naar
Balder, naar de scouts in Nijlen enz.

We hadden ons hart meteen verloren in Curaçao!
Elke dag zon en 32°
Men legde er niet zoveel eieren
onder. Met de vlo naar ’t school
en eens thuis, meehelpen op de
boerderij, ik vond het geweldig, als
ik maar buiten kon zijn, in de bomen klefferen, kattekwaad uithalen, gangen maken in een maïsveld
of hoog gras en dan naar ons voeten krijgen van onze pa, boontjes
plukken op ellenlange gewenten,
pekes busselen, patatten rapen, de
koeien en varkens eten geven, de
meutekes laten drinken, onkruid
tussen den bijet(bieten) gaan hakken, spruiten plukken en later ook
kuisen, stiekem kampen bouwen
op de strozolder tot vava erachter kwam, met den trakteur rijden

bij nonkel René, dikke schellen
kees van de melkerij eten die vava
zelf af zo’n grote bol kees sneed,
cross- en slijkpistes maken op het
veld en met ons klein vlokes (nen
mountainbike kregen we niet) een
cross nadoen zoals de grote jongens (toen Stefan Everts en Eric
Geboers) en trofeebekers van zilverpapier maken. Ik zag zo zwart
als nen hoge hoed tot ons ma
haar ongenoegen en had altijd wel
ergens een schavak af, een groot
contrast met mijn zus Ilse die haar
kleren waren altijd om door een
ringeske te halen. Ik heb zelfs ooit
in de goal gestaan bij de jongenssjotterkes van de Haa (bij gebrek
aan nen keeper), sketchkes spelen
bij de Heikneuters met Nadia Hendrickx, Katrien De Belser, … en de
Kwb, jeugdtoneel onder leiding
van Frans Busschots, interviews bij
radio Heikant, ik was er overal gere
bij.
Op school keek ik op naar Zuster
Margareta, ze noemde me een
zonnekind, achteraf gezien heeft
ze nog gelijk gehad ook.
(Ik hou niet van koud en regen ;-))
Les krijgen van ons tante Jen
(Julienne voor jullie), schepsnoep
in grote potten gaan kiezen bij
Lieke voor 5 frank en als puber
op zaterdag naar de mis gaan ipv
op zondag want dan gingen mijn
ouders mee en ondertussen met
mijn eerste vriendjes afspreken in
het weggeske naast de chiro, achter de kerk (en daar stonden veel
netels ;-)) of achter in de Smisse of
de grot afspreken. Spannend.
En God zag dat het goed was.
Bij deze, ma en pa, ik ben niet altijd

Anneke met haar ouders Maria Budts en Herman Bogaerts
en echtgenoot Peter Heirwegh

braaf naar de mis geweest. Eigenlijk nooit geweten of ze erachter
zijn gekomen.

2. IK VERTROK ...
Op 29 augustus 2016, na twee jaar
voorbereiding, naar het Caribische
eiland Curaçao, het land waar de
zon bijna altijd schijnt, samen met
mijn grote liefde, mijn man Peter
en onze 3 honden. Dat klinkt goe
hé! Dat is het ook, ik vind het nog
steeds heerlijk, opstaan en 99%
kans op zon, het geeft je instant
energie. Je leeft hier dan ook met
de zon, letterlijk, je staat vroeg op
(5.30-6 u) en gaat vroeger slapen
als in België.
Hoe beland je nu in Curaçao?
Awel, het is wat een klassiek
verhaal: we hadden beide een
drukke job in de sales, werkten 6
op 7, klopten vele uren en zagen
elkaar niet veel. Schoon Spaanse
villa, teveel schoenen (volgens
Peter), weinig thuis. Op vakantie
zeiden we steeds, later gaan we
naar de zon, als we op pensioen
zijn, en dan kwam darmkanker om
de hoek en 7 jaren kliniek in, kliniek
uit, 17 operaties verder, Peter zijn
broer die plots sterft, het doet wat
met een mens! Wat als later niet
meer komt? Door de chemo was
het kinderverhaal ook niet meer
voor ons weggelegd, het was nu
of nooit … We begonnen uit te
zoeken waar we wilden wonen
in Europa, we probeerden Italië,
Spanje, Portugal, Zankynthos is
even héél dichtbij geweest, …
allemaal op zich heel mooi maar
de echte klik bleef uit, tot we in
Curaçao belandden.
Het was liefde op het eerste
gezicht!
Het is moeilijk uit te leggen, het
plaatje klopte direct: de vriendelijke
mensen, het relaxte Caribische
sfeertje, poko poko (langzaam
aan), de hoofdtaal is Nederlands
en Papiaments (een mengelmoes
van NL, Afrikaans, Spaans en Portugees) is de taal van de originele
bewoners van Curaçao, een taal
die voortkomt uit de slavernij die
hier vroeger hoogtij vierde), al

spreken de meesten hier vloeiend
4 talen. De zon, de helder turqoise
blauwe zee van 29° ... we gingen
direct overstag en 3 dagen later
stonden we ons eerste huis te
bezoeken. Uiteindelijk hebben we
er nog tientallen bezocht vooraleer we 2 jaar later ons Kas Amigu
(vriendelijk huis in het Papiaments)
vonden.
Ook dat ging niet van een leien
dakje. Het pand was in gebruik
als kantoorgebouw en moest helemaal gestript worden. Dat gaat
allemaal wat anders dan in België.
Een aannemer werkt hier niet met
vaste mensen, werkvolk daagt na
uitbetaling niet meer op en staat
ineens 2 weken later terug voor
je neus. Materialen zijn niet voorradig of kennen ze niet, materiaal
verdwijnt, 3 aannemers later hebben we uiteindelijk zelf alles afgebouwd, … het heeft ons bloed,
zweet, véél geld, geduld, heel wat
tranen en grijze haren gekost om
van het huis een accommodatie
te maken voor gasten. Gelukkig is
Peter superhandig! Zonder hem
hadden we ons gastenhuis Kas

Curaçao is het land met de
meeste feestdagen ter
wereld
Amigu niet kunnen waarmaken.
Ik ben nog steeds supertrots op
hem. Bijna alles wat je in Kas Amigu
ziet heeft hij zelf gemaakt, zelfs
een groot deel van het meubilair.
Juni 2018 was het dan eindelijk
zover en hebben we voor het eerst
gasten mogen ontvangen. Heerlijk
om onze gasten in de watten te
mogen leggen, indien gewenst
ontbijt maken met telkens iets anders geserveerd op je eigen terras
zonder op de leuze (klok) te kijken, de mooiste plekken van ons
geliefd Curaçao te laten zien, de
verhalen van de gasten ’s avonds
onder de loungehoek. Het wordt
meer als eens gezellig laat:, in onze
honestybar staan vele Belgische
biertjes en dat wordt erg gewaardeerd door onze gasten. Chillen
op het strand bij de mooiste zons-
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ondergangen, bbq, snorkelen met
de schildpadden en de gekleurde
vissen, duiken, salsa, cocktails, het
buitenleven, bida ta dushi (geniet
van het leven). Stress en tijd is hun
ongekend. Hier maakt men nog
tijd voor elkaar. Op zakelijk vlak is
dat niet altijd handig maar anders
heerlijk.
Sin stress, tomorrow is another
day. Feesten, eten en drinken met
vrienden of familie, men doet niets
liever. Het zit in hun genen.
Curaçao is het land met de meeste
feestdagen ter wereld. En ze kunnen er wat van. Men gaat over de
top als het over feesten, versieringen, pluimen, bling bling en kleuren gaat. Hoe vrolijker hoe beter.
Jingle bells onder de zon, lekker
een terrasje doen bij 30° ’s avonds in
je t-shirt terwijl je kerstliedjes hoort.
I’m dreaming of a white … beach!
Gevonden, je bent in Curaçao!
Curaçao staat ook op de UNESCO
erfgoedlijst en terecht.
De beroemde gekleurde koloniale
huizen van de handelskade in
Willemstad, wie kent het niet? Er is
altijd wel wat te doen: live music
en elke dag happy hour!

3. HET LEVEN IN MIJN
DEEL VAN DE WERELD IS
Anders dan wat je op TV ziet. De
‘ik vertrek’-verhalen staan ver van
de werkelijkheid. Met dat soort
programma’s hebben mensen
vaak een idylisch beeld van werken onder de zon. Een paar uurtjes
per dag en je kan de hangmat in.
Was het maar waar. Een vrije dag
of een weekend is er niet meer bij.
Er komt héél wat bij kijken en héél
veel poetsen, wassen en strijken.
Ik kan je verzekeren dat het hard
werken is, op momenten dat jouw
gasten aan het genieten zijn.
Bij een temperatuur van 30°-32°
is dat niet altijd zo evident. De zon
is hier snoeihard, vooral van juniseptember als de zon hoog staat.
We hebben nog nooit zo hard ge-

werkt als nu, we moeten noodgedwongen van veel markten thuis
zijn. We hebben er geen seconde
spijt van, ondanks alle tegenslagen. Je moet als koppel sterk in je
schoenen staan of ik kan je verzekeren dat je relatie het niet haalt.
Gelukkig zitten Peter en ik op dezelfde lijn en hebben we tot hiertoe geen woorden gehad. Samen
sterk! We steunen elkaar als de ene
eens in een dipje zit en gaan voor
200% voor ons Kas Amigu.
Corona heeft ons een moeilijk jaar
gebracht, net nu de boekingen
goed begonnen te lopen. Er is hier
geen steun van de overheid, noch
een vangnet. Dat soort zaken zijn
in Europa veel beter geregeld.
We houden ons hoofd boven water met wat bij te klussen. Af en toe
hebben we een boeking uit Nederland (code geel). We vermoeden
dat vele mensen terug op reis willen
eens het vaccin er is. Wij zijn er alvast
klaar voor. Better days are coming!

4. WAT IK VAAK/NOOIT
MIS IS

tenissen
en
feesten zoals
geboortes en
huwelijken,…
dat doet wel
pijn om te
moeten missen. Dan rollen er al wel
eens tranen.
Ik mis mijn
huisdokter
mevr. Robben,
een
paar
woorden en
ze wist wat er
aan de hand
was. Ze kende mijn voorgeschiedenis
en wist meteen als het mis zat. Dat is hier
een pak moeilijker. Hier is het
wat op de Amerikaanse wijze, je
bent privé verzekerd voor basis
gezondsheidszorg.
Peperduur!
Het assortiment eten is hier bijzonder ruim door de multiculturele
gemeenschap, er zijn wel meer dan
50 nationaliteiten op Curaçao. In
de supermarkten liggen groenten
en eetwaren die ik nog nooit gezien had. Men houdt hier van lekker
eten, dat zie je er dan ook aan,
ontzettend veel restaurants en
foodtrucks. Verhongeren ga je hier
zeker niet!
Enkele dingen hebben ze hier niet
of zelden en zeker niet zo goed als
in België: echte préparé zoals van
de Kens en kaas vers van het mes,
chocomousse, carnavalvlaaikes,
smurfentaart en koffiekoeken van
den Etienne, de beste aller tijden!
En op 1 ons ma haar peperkoekentaart! Niet te evenaren.
Ik mis niet de files, het gerush,
de prestatiedrang, de stress, de
lange uren in de auto, het koude, natte weer, ook de seizoenen
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mis ik niet (ik ben gewoon geen
wintermens, ik fleur helemaal op
van de zon), de egoïstische mensen, de klagers en zagers, de flitspalen (hier zijn er 2, ze werken niet,
maar ze hebben ze wel).
Hier wensen de mensen je elke
dag een fijne dag, een goede middag, goede avond, op maandag
een fijne week en uiteraard op
vrijdag een fijn weekend want dan
begint happy hour! Ook mensen
die je niet kent, een klein gebaar
maar het brengt een lach op je
gezicht. Men loopt je niet zomaar
voorbij. Ik hou ervan.

5. IK KOM TERUG NAAR DE
HEI ALS ...
Goh, zeg nooit, nooit, maar als het
aan mij ligt zie ik mij niet terugkomen en Peter ook niet.
Ik heb hier alles wat mij gelukkig maakt, mijn man, de zon, een
eenvoudiger en gezonder leven,
een zaak die we samen uitbaten
en al het mogelijke doen om onze
beleving over te brengen aan onze
gasten om hun een droomvakantie
te laten beleven. Meer hebben we
niet nodig. En samen oud worden
op Curaçao lijkt ons ook niet verkeerd.
Uiteraard komen we nog naar de
Haa voor familiebezoek. Door het
coronaverhaal zit dat er niet onmiddellijk in maar zodra het kan
staat het op de planning. Er staat
namelijk een héél belangrijk
huwelijk in 2021 op het lijstje! Ik
hoop van harte dat ik er bij kan zijn.

WELKOM BIJ KAS AMIGU!
Als lezers van het Heikrantje
ontvangen jullie 10% korting
op jullie overnachtingen
+ een gratis verwenontbijt
op de eerste ochtend!
Volg ons op Facebook en IG

Ook een klassieker, ik mis famiWWW.KASAMIGU.COM
lie en framily, al moet ik zeggen
dat het met de moderne middelen wel
een pak makkelijker is.
WhatsApp,
Messenger, skype,...
alles wordt benut.
Met sommige mensen heb ik zelfs
meer contact dan
vroeger in België.
Vriendschappen zijn
veel hechter en
vooral echter! Vaak
zet ik de telefoon
mee op het aanrecht terwijl ik aan
het koken ben of aan
het poetsen ben. Er
wordt wat afgetaterd.
Afstand wordt zo heel
Anneke met haar toenmalige klasgenootjes van het derde leerjaar in 1979 (v.l.n.r. - o.n.b)
klein en dan ben je er
rij 1: Anja Fleerackers, An Kens, An Minne, Anita Cloudt; rij 2: Sabine De Coux, Ann Bogaerts,
toch een beetje bij.
Suzy Van Hool, Denise Cuypers, Chantal Scheers, Sabine Van Herck; rij 3: Inja Van Camp,
Echt grote gebeurKatrien De Belser, Ilse Van Loey, Nadia Rens, Griet Heremans, Ellen Dewit, juf Julienne.

GROETJES VAN

LIEVE MOE, (JOSÉ VAN DESSEL)
14 DECEMBER, 90 JAAR GEWORDEN,
HOE ZOT IS DAT
EEN FEEST MOEST HET WORDEN, HELAAS,
CORONA LEGT NU ALLES PLAT
MAAR JE BENT ONS ALLERLIEFSTE MOE
TEN TOP
DAAR KAN GEEN VIRUS TEGEN OP.
DUS EEN DIKKE PROFICIAT VANUIT ONS
HUISARREST
NIET ALLEEN VAN UW 3 OUDSTE
ACHTERKLEINDOCHTERS MAAR VAN HEEL
DE HANNEKESNEST!

JESSE WIL HEEL GRAAG ONS MOE
BEDANKEN VOOR DE VELE KNUFFELS
EN DE GOEIE SCHOOT! EN OOK NE
HELE GELUKKIGE VERJAARDAG VOOR
ONS MOE DIE OP 29/12 79 KAARSJES
MAG UITBLAZEN. HIEP HIEP HOERA!!!
GROETJES,
ANNELIES VAN HAKEN
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OP 9 JANUARI 2021 IS ANDRÉ DIERCKX JARIG.
HIJ KOMT HONDSITTEN ALS MIJN BAASJES
OP VERLOF ZIJN. OOK GAAT HIJ GRAAG MET
ME WANDELEN. MIJN BAASJES EN IK WENSEN
HEM NOG VELE JAARTJES TOE EN EEN GOEDE
GEZONDHEID ZODAT HIJ NOG VAAK MET ME
OP STAP KAN.
VELE LUNALIKJES EN GROETJES VAN DE
FAMILIE AVERWERFT- VAN MOL

IK ZOU DE GROETJES WIL DOEN AAN DE KWIKS VAN DE CHIRO
VAN DE HAA. OMDAT WE AL LANG GEEN CHIRO HEBBEN
GEHAD, MIS IK ONS PLEZIER WEL!
DUS HARTELIJK DANK AAN DE TOFSTE KWIKSKES VAN DE HAA.
ELOUISE LEPAGE

WIJ ZOUDEN MET DE CHIRO GRAAG DE GROETEN DOEN AAN
ALLE LEDEN DIE WE DOOR DE CORONAMAATREGELEN NU NIET
MEER ELKE ZONDAG KUNNEN ZIEN. WE MISSEN ZE ONTZETTEND
HARD EN KIJKEN AL TERUG UIT NAAR KNOTSGEKKE ZONDAGEN
VOL CHIROPRET DIE NOG MOETEN KOMEN.
GROETJES, DE LEIDINGSPLOEG VAN CHIRO BERLAAR-HEIKANT

GREET WENST MET NIEUWJAAR DE MENSEN ALLERLEI DINGEN
IN DE DONKERE DAGEN VAN DIT JAAR KIJKEN WE UIT NAAR HET LICHT VAN
2021 EN WE BIEDEN IEDEREEN EEN ASSORTIMENT MET FEESTELIJKHEDEN UIT ONZE
OVERSTOCK VAN GEFELICITEERDHEDEN.
WIJ BIEDEN IEDEREEN
1 GELUKKIGE VERJAARDAG ... EXTRA HOERA’S TE VERKRIJGEN OP VERTONING VAN
TAART.
MINSTENS 5 ZONNIGE VAKANTIEDAGEN ... IN OVERLEG MET FRANK, SABINE OF BRAM
1 VROLIJKE MOEDERKES- OF VADERKESDAG ... SLECHTS 1 - OOK IN DE PROVINCIE
ANTWERPEN
1 GULLE SINTERKLAAS... KEUZE UIT SUPPLEMENT: ZWARTE PIET OF ROETPIET EN VOOR
IEDEREEN EEN SFEERVOL KERSTFEEST EN HEEL GELUKKIG SFEERVOL NIEUWJAAR
LAURA, GE BENT ECHT EEN TOP GRIET!
GE HEBT VEEL DOORSTAAN DE LAATSTE
MAANDEN EN IK WIL MA GEWOON
ZEGGEN DAT IK U GRAAG ZIE!
GROETJES, YORAN DE WILDE

EN BEDENK
WE KERST-MISSEN JULLIE.

OPROEP!
Doe zelf de groetjes, samen met een foto, via info@heikrantje.be

6

SPORT

GASTON ZETTE HEIKANT
OP DE WERELDKAART
Gaston Van De Wouwer woonde bijna zijn
hele leven op Melkouwen. Beroepshalve
was hij diamantslijper, zijn grote hobby is
duivenmelken. Ondertussen heeft hij
internationale naam en faam verworven met
zijn duurste duif ter wereld New Kim.
TEKST Geert Fierens
FOTO’S Ann Van de Voorde

Gaston Van De Wouwer poseert fier naast zijn kast vol
overwinningstrofeeën.

HOE BEN JE EIGENLIJK
DUIVENMELKER GEWORDEN, HEB JE DAT VAN
THUIS GELEERD OF HELEMAAL NIET?
“Zeker van thuis uit geleerd, mijn
vader was altijd met de duiven
bezig. Ik was twaalf jaar en ik zat
ook al tussen de duiven. Op mijn
vijftiende ben ik diamantslijper
geworden. En de slijpers praatten
over drie dingen. Voetbal, wielrennen en de duiven. Ik hoorde
niks anders. Het kon dus moeilijk
of ik zou het ook worden. En toeval of niet. Koers, voetbal en duiven hebben mijn leven mee kleur
gegeven.”

AAN WELKE EIGENSCHAPPEN MOET EEN GOEDE
DUIVENMELKER VOLDOEN?
“Het klinkt misschien een beetje
raar maar ik heb hygiëne altijd
heel belangrijk gevonden. Een
duivenmelker die zijn kot niet
goed soigneert die zal in de
meeste gevallen ook niet goed
scoren bij de vluchten. Echt, daar
kon ik bijna maniakaal mee bezig
zijn. In november, als het seizoen
gedaan is, dan is het een hele
maand kuisen en het hok proper
maken. Zelfs het opnieuw schilderen van de hokken. Eigenlijk
een jaarlijkse grote kuis. Dat was
soms veel lastiger dan tijdens het
seizoen. Voor mij is dat de sleutel
van het succes.”

WANNEER BESEFTE JE DAT
JE EEN MEER DAN
DEGELIJKE DUIVENMELKER WAS?
“Als je je eerste successen behaalt natuurlijk. In mijn beginperiode speelde ik op Quièvrain,
en dat was mooi als je een
resultaat behaalde maar niet echt
iets waar men van achterover
viel. Maar in de laatste twintig
jaar ben ik op nationale vluchten gaan spelen. Dat zijn vluchten op Bourges en Argenton met
een afstand van 500 kilometer.
Dat zijn wedstrijden waar je meer
aanzien krijgt als je resultaten
haalt. En als duivenmelker moet
je met alles rekening houden,
iets wat ik zeker in de beginjaren
heel belangrijk vond is de windrichting. Van waar de wind kwam
kon heel dikwijls een resultaat
bepalen.”

HOEVEEL UREN PER DAG
ZIT JE GEMIDDELD OP JE
DUIVENKOT?
“Dat is niet eens zo overdreven
lang. ’s Morgens een kwartiertje,
in de avonduren ongeveer een
uur. Je mag wel niet vergeten dat
een duif ook moet trainen, want
zij moeten presteren. Dat moet je
daar natuurlijk ook nog bij tellen.”

WAAROM ZIJN DE CHINEZEN ZO WILD VAN BELGISCHE DUIVEN?
“Een Chinees is gek op prijzen.

En het internet heeft ook deze
wereld enorm beïnvloed.
Vroeger trokken wij naar de duivenmarkt in Lier en moest je al om
zes uur ’s morgens daar zijn of er
was geen plaats meer als verkoper. Toen kwamen daar Engelsen, Duitsers en Nederlanders op
af. Nu is die markt nog heel klein,
het internet heeft het overgenomen.”

AAN WELKE OVERWINNING BEWAAR JE DE
BESTE HERINNERING EN
WAAROM?
“Aan het Nationale Kampioenschap fond jonge duiven in 2007.
Dat zijn vier vluchten en de
beste drie tellen en je twee best
gerangschikte duiven bepalen het

klassement. Dan moet je echt
goeie duiven hebben wil je dat
winnen. En wat ik nooit zal vergeten was de huldiging in het
Casino van Oostende.
De Brabançonne werd voor mij
gespeeld, en dat in het kader
waar ook de Gouden Schoen in
het voetbal werd uitgereikt. Op
zo’n moment voel je je groot
ja (lach). Ik ben in het Nationaal
Kampioenschap vier keer bij de
eerste tien geweest. Dat schenkt
me nog steeds veel voldoening.”

JE GING OOIT ZELF NAAR
CHINA, DAT WAS VOOR
JOU ONVERGETELIJK.
VERTEL?
“Ja, één keer ben ik daar
geweest. Dat was onvergete-

SPORT
een kweekduif. Een duif die niks
anders moest doen dan kindjes
maken (lach). En de kindjes waren
toppers, Kaasboer is een begrip
geworden.

HEB JE ALS DUIVENMELKER ECHT GEEN GEHEIM?

Gaston toont ons enthousiast zijn topduif ‘Kaasboer’.

lijk, ze beschouwden me daar
als een halfgod. De mensen
wilden me aanraken, ze maakten zelfs een buiging voor mij.
Onvergetelijk, maar het is bij die
ene keer gebleven. Twaalf uur in
een vliegtuig, het is niet iets wat
ik elk jaar wil doen.”

ELKE COACH HEEFT ZIJN
FAVORIETE SPORTER, AAN

WELKE DUIF BEWAAR JIJ
DE BESTE HERINNERING
EN WAAROM?
“Dat kan ik snel zeggen, dat is Kaasboer. Ik kreeg die duif in mijn bezit
van, je raadt het al, een duivenmelker die als beroep kaas
verkocht. En Kaasboer is op alle
vlakken een speciale geweest.
Helaas is hij overleden. Hij is nooit
van het hok gekomen, het was

“Duiven moet je zien als je kinderen.
Het zijn levende wezens en dat
is zoals bij mensen. Je moet ze
koesteren. Een partner komt ook
liever naar huis als die weet dat
de andere lief en teder is. En dat
het de moeite is om naar huis te
komen (lacht). Zo is dat ook op
het duivenhok. Ik maakte op mijn
hok vaste koppels. En voor het
inkorven zette ik ze bij mekaar,
en dat werkt. Sommigen doken
tijdens een belangrijke vlucht
het kot binnen op zoek naar hun
geliefde (lacht). Schoon om zien.”

JE BENT NU 76 EN HEEL JE
LEVEN STOND IN HET TEKEN VAN DE DUIF. HEB JIJ
NOG ANDERE HOBBY’S?
“Wielrennen en voetbal. Mijn
broer Willy koerste bij de nieuwelingen, junioren en amateurs.
Ik was zijn verzorger, en ik heb
door hem heel België gezien.
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Van de zee tot de Ardennen,
ik ging altijd met hem mee.
Zijn meest spraakmakende prestatie was een tweede plaats in
de klassieker Omloop Het Volk
bij de amateurs. Achter de toch
zeer bekende winnaar Gerrie
Knetemann. Dat was in 1972.
En voetbal ook, ik volgde
mijn zoon Kurt bij FC Heikant.
De kleinkinderen bij FC Heikant.
En ik fiets nog steeds en wandel
ook. Dat op advies van de dokter.
Ik moet veel bewegen, dat is
goed voor mijn gezondheid.”

WAT VOND JE HET MOOISTE AAN DEZE SPORT?
“Het mooiste is winnen en de
erkenning. Op een podium staan,
het volkslied, de vele foto’s op
mijn duivenhok, de Chinezen die
je herkenden. Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou zijn
tegengekomen. Ergens komen
en waardering krijgen, dat is
onbetaalbaar. Ik ben altijd een
amateur geweest, ik ben altijd
met de voeten op de grond gebleven. Maar eerlijk, de duivensport heeft me veel geschonken.
Dat onthoud ik voor de rest van
mijn leven.”

NIEUW in ons gam
de prestigieuze
campervan ‘Stylev
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PING PONG: DAT IS
VOOR JONG EN OUD
Wie op de Hei de woorden ping pong in de
mond neemt, denkt bijna
onmiddellijk aan voorzitter Eddy Verbeeck.
Zijn enthousiasme werkt
aanstekelijk (zelfs over
honderd jaar zou ik zijn
stem nog herkennen, je
zou zo een palet kopen en
een balletje gaan kloppen).
TEKST Geert Fierens
FOTO’S Eddy Verbeeck
JIJ STOND SAMEN MET JE
VROUW DIANE EN ERWIN
AAN DE WIEG VAN DE
CLUB, IN 1989. WAT WAS
DE REDEN WAAROM JULLIE DE CLUB STICHTTEN?
“Dat was vrij simpel, de KWB had
het ons gevraagd. En de trein was
vertrokken. De datum herinner ik
mij ook nog heel goed. Het was 13
oktober, en ja het was een vrijdag.
Het getal 13 heeft mij nooit ongeluk gebracht. Ik woon in nummer
13, mijn grootmoeder heeft jarenlang een hangertje met 13 gedragen. Het heeft ons eigenlijk alleen
maar geluk gebracht.”

HOEVEEL LEDEN TELDE
DE CLUB IN DE EERSTE
JAREN?
“Aanvankelijk waren dat er vijftien,
en we hebben ooit 75 leden gehad. Dat was het maximum. Nu
zitten we op 65, het verschil wordt
vooral bij de jeugd gemaakt. Heel
wat clubs in ons verbond hebben
trouwens geen jeugd. Wij hebben
nu één jeugdploeg. De grote concurrent is voetbal. De Rode Duivels zouden het wat minder goed
moeten doen (lacht).”

BEGIN JAREN NEGENTIG STARTTEN DE EERSTE
PLOEGEN IN DE SENIORENCOMPETITIE VAN HET
KKSFB.
“We zijn gestart met twee senioresploegen, dat was in achtste
en negende afdeling. Je moet

Het bestuur van TTC Heikant (v.l.n.r.) Herman Mariën, Daan Meuris, Gill Bouwen, Louis Verstrepen,
secretaris Ken Moeskops en voorzitter Eddy Verbeeck.
uiteraard ergens beginnen en dat
is onderaan de ladder. Probleem
van het begin was ook dat er heel
weinig spelers van ons een klassement hadden. Ik speelde mee en
had een klassement, maar ik was
toen eigenlijk de enige. Nu zijn
die rollen helemaal omgedraaid.
In onze club is er nog slechts één
speler zonder klassement en met
onze sterkste ploeg spelen we nu
toch al een tiental jaar in de eerste
afdeling, dat is de op één na hoogste reeks.”

EIND JAREN NEGENTIG
AL VIER PLOEGEN SENIORES IN COMPETITIE EN
EEN EERSTE JEUGDPLOEG.
GING HET LEDENAANTAL
DAN ZO SNEL DE HOOGTE
IN?

daar zijn drie dames die een ploeg
vormen. Om een match te spelen
moét je met drie zijn.”

IN BERLAAR HEB JE TTK
DYLAN BERLAAR, IS DAT
CONCURRENTIE?
“Helemaal niet. Die club is totaal
anders in zijn aanpak, daar staat
het competitieve voorop. Wij spelen recreatief. Dat is niet te vergelijken. Al heb ik wel negen jaar bij
TTK Berlaar gespeeld, én graag
gespeeld. Daarna ben ik naar TTC
Heikant gekomen. Ik speel trouwens nog altijd competitie. Ik doe
het nog zolang ik kan, ik hoop dus
nog vele jaren.”

WIE TTC HEIKANT ZEGT,
DENKT OOK AAN DE
NIGHT OF THE SIXTIES.
MET EDDY IN DE HOOFDROL.
“Dat is voor onze club altijd heel
belangrijk geweest, op alle vlakken. Naambekendheid, het financiële aspect. Dit jaar hebben we
onze laatste Night gegeven want
de DJ’s Mario Huygelberghs en ikzelf stoppen ermee. Door corona
zal er in februari 2021 geen evenement zijn. Het loopt zeker verder
maar dan met een nieuwe DJ en
in een ander kleedje. Ook de naam
wordt anders, het zal voortaan
Night of the Golden Oldies heten.
Muziek en tafeltennis, het was een
groot stuk van mijn leven.”

“Ja, dat groeide snel. Maar vraag
me niet hoe dat eigenlijk kwam,
het was vooral de mond-totmond reclame die het deed. In
een korte tijd groeiden we en dat
was natuurlijk een stimulans om
ons hard te blijven inspannen.”

ZIJN ER OOK DAMES DIE
TAFELTENNISSEN BIJ JULLIE?
“Die zijn er altijd geweest maar dat
is niet gemakkelijk. Ze zijn sterk in
de minderheid, momenteel hebben we twee meisjes bij de jeugd.
Maar het gebeurt wel dat wij bijvoorbeeld met één van onze senioresploegen tegen een damesploeg spelen. Ik denk aan Bevel,

De enthousiaste jeugdploeg van TTC.
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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

De Heikantse ping pongploeg, die toevallig enkel uit mannen bestaat.

DE CLUB VIERDE VORIG
SEIZOEN ZIJN 30-JARIGE
BESTAAN, HOE KIJK JE TERUG OP DIE PERIODE?
“Als de beste periode uit mijn leven,
ik heb er veel tijd ingestoken en ik
moet mijn vrouw Diane daar ook
bij betrekken. Zonder haar steun
had ik dit nooit gekund. Maar voor
mij moest TTC Heikant ook een
gezellige club zijn, waar iedereen
aan zijn trekken kwam. En we hebben samen mooie momenten beleefd. Ook buiten de Sportschuur,
ik denk aan onze befaamde weekends. Ik zie ons nog zitten in de Ardennen in Rendeux aan een lange
tafel met een wit hemd en een
‘plastron’. Die avonden begonnen
altijd gastronomisch, maar hoe ze
eindigden (lacht)!
Echt plezant was dat.”

JE BENT 31 JAAR VOORZITTER, IS DAT NIET WAT
(TE) LANG?
“Ja, dat is waar. De club heeft nog
nooit een andere voorzitter gekend. Al vind ik wel dat het iemand
van binnen de club moet zijn die
me opvolgt, en dat zal ook wel gebeuren. Als ik eens een visje gooi
dan slaan ze wel eens op mijn rug
met de woorden, doe nog maar
wat verder. Want ik wil het graag
overdragen, maar dan op het geschikte moment. Weet je wat ik
heel erg zou vinden, dat als ik geen
voorzitter meer zou zijn en ik zou
het moeten meemaken dat het
niet goed gaat met de club. Dat
overleef ik niet, dat zou heel héél
erg zijn.”

STEL DAT IK BINNEN TIEN
JAAR NOG EENS TERUGKOM, WAT HOOP JIJ DAN
OVER TTC HEIKANT TE
ZEGGEN?
“De moeilijkste vraag heb je voor
het laatste gehouden (lacht). Over
tien jaar zal ik geen voorzitter meer
zijn, schrijf dat al maar op. Ik speel
nu nog altijd mee, wellicht zal dat
over tien jaar ook niet meer het
geval zijn. Wat ik zou wensen? Dat
we sportief toch een deftig niveau
blijven halen, misschien nog iets
beter dan nu. En als ik dan kom
kijken dat ik kan genieten van alle
positieve dingen rondom mij. Een
goeie geest in de Sportschuur, veel
leden en dat samenhorigheidsgevoel dat ons als Heikanters altijd
sterk heeft gemaakt.”

ALS LAATSTE, HEB JE NOG
EEN MOOI VERHAAL?
“Ja, die van de pannenkoeken.
Weet je, op Paaszaterdag is het elk jaar clubkampioenschap van de
jeugd. We bakken die
dag ook pannenkoeken, voor 2.50 euro mag
je er zoveel eten als je
wil. Maar dat succes is
eigenlijk boven onze
kop gestegen en vooral
onze handen (lacht). De
laatste edities gebruikten we 16 kg bloem,
we hebben dat uitgerekend. Dat zijn ongeveer
1000 pannenkoeken op
een namiddag. Op den
duur kan je geen pannenkoek meer zien, ook
niet met siroop (lacht).”
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15 WEETJES OVER
TTC HEIKANT
NAAM

SECRETARIS

VOORZITTER

TTC Heikant
(wat staat voor Tafel Tennis Club)

Ken Moeskops

Eddy Verbeeck

CLUBKLEUREN

OPRICHTINGSDATUM

WAT JE NOG MOET WETEN

13 oktober 1989

Geel-blauw (eerste sponsor speelde
destijds bij voetbalclub Grasheide en
die dragen ook geel-blauw).

LEDEN
65

PLOEGEN IN COMPETITIE
6 seniorenploegen + 1 jeugdploeg

ADRES
Sportcentrum De Schuur
Heistsebaan 83

CLUBLOKAAL
De toog van de Sportschuur want
een écht clublokaal is er niet.

Dat zo’n kleine club als TTC Heikant zich
toch al 31 jaar kan profileren als een stabiele
vereniging, zeker als je dat vergelijkt met de
omliggende gemeenten of zelfs steden.

De club speelt al sinds zijn oprichting
op recreatief niveau. Iedereen kan zich
aansluiten want voor elk lid is er speelgelegenheid. Het competitieve komt niet
op de eerste plaats. Trainers? Ja, die zijn
er. Voor de jeugd. Bij de senioren is dat
niet het geval.

LEUK VERHAAL

WEBSITE

OPMERKELIJK

TTC Heikant is de enige club in het verbond (vroeger Katholiek Sportverbond
(KKSFB) nu Sporta) waar supporters aanwezig zijn tijdens de thuismatchen.
Het maakt de Sportschuur om die reden tot een soort hel. De Hel van de Hei,
want tijdens de wedstrijden is het er nooit
echt stil. En toch wel straf: de oudste
supporters zijn de tachtig voorbij.

www.ttc-heikant.be

TRAININGEN
Jeugd: vrijdag van 18u30 tot 20u00
Senioren: vrijdag van 20u00 tot 23u00

WEDSTRIJDEN
Thuiswedstrijden senioren op dinsdagavond om 20u en jeugd op zaterdag om
9u30, wedstrijden op verplaatsingen.

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

www.fotoatelierhannecuypers.com
Kleine huisdieren, paarden, kleine herkauwers

info@fotoatelierhannecuypers.com
Tel. 0474 65 09 63
Aarschotsebaan 191
2590 Berlaar

Aarschotsebaan 184, 2590 Berlaar
Steeds bereikbaar voor een afspraak op
0494/48.35.09
Of via mail naar
info@katrienheremans.be
www.dierenarts-katrien-heremans.webnode.be
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UIT DE OUDE DOOS

LOKAAL ERFGOED:
DE HEI VAN VROEGER
TEKST & FOTO’S Frans Busschots

De Hei was toen een groot verwaarloosd deel van Berlaar en
zelfs stukjes van de omliggende
gemeenten maakten deel uit van
die onherbergzame streek. Heide,
struiken, zilverberken, grachten en
allerlei afval van vroegere bewoning van ongure figuren omschreven voor een groot deel de kern
van onze huidige gemeenschap.
En rond die onherbergzame streek
had men een achttal woonkernen.
Enkele huisjes gemaakt van hout
of hout met leem. Onvergelijkbaar
met de huidige leefomstandigheden. De mensen verdienden hun
kost, of moet ik schrijven ‘bleven in
leven’, door eigen voorzieningen.
Wat groenten in de tuin, één of
meer koeien in de familie, een
paar schapen of geiten. Eigenlijk
heeft een mens niet zoveel nodig
om te leven. Om te leven als toen,
bedoel ik.
En dan waren er nog de roversbenden, meestal deserteurs van
het ene of andere leger en wat
nietsnutten die in die ruime vlakte verbleven en zo nu en dan een
overval pleegden en het de gewone zorgzame mens nog lastiger
maakten.
Berlaar en nog een twintigtal dorpen werden beheerd door de heren
van Berlaar, De Berthouts.
Anderzijds maakte dit groot
gedeelte van de huidig provincie
Antwerpen deel uit van Het Land
van Mechelen.
In 1559 richtte men het bisdom
Antwerpen op. Berlaar behoorde
toen tot de dekenij Herentals.

Bron: www.kempenserfgoed.be - Collectie Historisch Archief Berlaar.’
Voor de kerkdiensten moest
men
naar
Berlaar,
Itegem,
Koningshooikt, Beerzel, of …
Ten minste vier of vijf kilometer
ver. En dat over wegen die normaal gezien al niet zo bewandelbaar waren, om maar niet te
spreken van wintertoestanden
met sneeuw en ijzel.

Als men een kerkdienst
wilde volgen, moest men
minstens 5 km verder
Neen, onze voorouders hadden
het niet gemakkelijk. Maar er kwam
beterschap. Men maakte werk van

de verbindingswegen.
Men groef grachten links en rechts
van de grote wegen en met de uitgegraven grond verhoogde men
het wegdek. Ook werden afval van
de steenbakkerijen (o.a. die van
Klein Boom te Putte; het huidig
‘hallencomplex’) en andere opkomende industrieën gebruikt om
de weg een eerste verharding te
geven.
In 1838 werd de provincieweg van
Lier richting Heist-op-den-Berg,
die al tot op de Gangelberg gekasseid was, doorgetrokken, dwars
door het onherbergzaam gebied
van de heide met zijn moeras-

gebieden.
Later reed een diligence over deze
weg van Lier tot in Aarschot.
Maar onze woonkernen bleven
groeien. Ook de eerste stenen
gebouwen werden opgericht.
Maar het probleem van een school
op de Hei en een kerk bleef maar
aanslepen. De gemeente Berlaar
was niet wild enthousiast over
de vraag naar een school en een
kerk voor de mensen van de Hei.
Ze moesten maar naar een andere bestaande school gaan, vond
men. Maar die van de Hei bleven
niet bij de pakken zitten. “Je moet
met de gepaste argumenten

Links de Hei op de Ferrariskaarten (1778), rechts ter vergelijking het huidige stratenplan. We herkennen o.a. de Smidstraat, Gangelberg
en de Heidestraat. Let op: er was nog geen sprake van de Aarschotsebaan! Die werd pas 60 jaar later, in 1838, aangelegd.

UIT DE OUDE DOOS

Bestel tijdig voor de
feestdagen!
Openingsuren tijdens de feestdagen:
24/12/2020

07:00 – 15:00

25/12/2020

09:00 – 14:00

26/12/2020

07:00 – 15:00

27/12/2020

07:00 – 15:00

31/12/2020

07:00 – 15:00

01/01/2021

07:00 – 15:00

02/01/2021

07:00 – 15:00

03/01/2020

07:00 – 15:00

proberen je gelijk te halen”, zei
Gommarus Bruyndoncx. Dat
schreef meester De Belser in zijn
boek ‘Geschiedkundige schets
over de scholen en het onderwijs
te Berlaar-Heikant’.

Private scholen waren ook
op de Hei actief. Maar dat
was vooral een kwestie
van centen
Einde 1865 of begin 1866 werd
aan de gemeente Berlaar een
school aangevraagd. Het zou een
verkeerd beeld geven als men nu
zou denken dat er voor de officiële
installatie van een school, op de
Hei geen onderwijs gegeven werd.
Ja, verschillende private scholen
waren ook op de Hei actief. Maar
dat was vooral een kwestie van
centen. Eenvoudige Heikneuters,
arme mensen, konden natuurlijk
geen private school betalen.
Vandaar dat iemand zei: ‘Als je geld
hebt, kun je kopen!’. Zo was er bijvoorbeeld al in 1835 een schooltje
op de Gangelberg.
Na veel moeilijkheden en tegenwerkingen van de gemeenten
Berlaar en Itegem, werd tot het
bouwen van een school besloten.
Op 23 april 1867 stemde de

Wij zijn geopend op
Verloren maandag!
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Maak uw keuze
uit verschillende
soorten brood,
pistolets,
koffiekoeken en
gebak!

Worstenbrood &
appelbollen!

gemeenteraad van Berlaar in met
de bouw van de school voor kinderen van de gehuchten Heikant,
Leemputten en Heesten.
De gemeente Itegem zou 2/5 van
de kosten betalen. In 1870 was de
school beschikbaar. Tussen de 60
en 70 leerlingen waren aanwezig
en volgden leergierig de lessen.
De armste mensen konden hun
kinderen niet naar de school sturen omdat die thuis moesten helpen. Wil men eten dan moeten er
centen zijn, was toen de stelling.
In 1897 werd het klooster van de
zusters Maricolen gesticht op de
Hei. Zij zouden later de meisjesschool oprichten.
Ruim zes jaar na de oprichting van
de gemeenteschool, wilden die
van de Hei, die niet bij de pakken
bleven zitten, terug proberen om
een kerk te mogen laten bouwen.
Volhouden was de boodschap.
Op 20 september 1871 antwoordde
het gemeentebestuur van Berlaar
‘dat die van Itegem maar een kerk
moesten bouwen (Heesten, …).
Natuurlijk, dat was het goedkoopste
voor de gemeente Berlaar. Want
toen net als nu, hadden de gemeenten geen geld.
Maar de mensen van de Hei zochten naar een oplossing. Ze vergaderden regelmatig in ‘Den Ossenkop’ of in ‘Het Jagershuis’. (zie p. 14)

De plaats waar de kerk moest
komen was een belangrijk twistpunt. Maar de kinderen van de
overleden Ivo De Reyck schonken
een stuk grond van 1 ha groot aan
de kerk. Dat stuk grond was gelegen aan de draai van de Aarschotsebaan en iedereen vond dit een
ideale plaats voor een kerk,
kerkhof en pastorie.
In mei 1875 stuurde men een
verzoekschrift naar de bisschop.
Het bisdom stelde voor om een
hulpkapel te bouwen. Daarvoor
had men 6.000 frank nodig.
Men zamelde geld in en het bleek
geen probleem te zijn. Men stelde
vast dat er zelfs 500 frank te veel
was rond gehaald. Over inzet van
de mensen van de Hei gesproken.
In de zomer van 1875 werd de
voorlopige kapel opgericht, maar
in november, op de tweede zondag van november werd de kapel
door een storm vernield. In de zomer van 1876 was alles terug klaar.
32 meter lang, 10 meter breed en
de voor- en achtermuren waren
4,25 hoog.

Ondanks het verzet van het
gemeentebestuur werd bij KB van
26 oktober 1876 de oprichting van
de parochie Sint-Rumoldus onder
Berlaar een feit. Met daarin (delen
van) “Heykant, Heesten, Werf et
Oosterheyd”.
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TOURNEE KAFEE

CAFÉ JAGERSHUIS
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’S Jef de Ceuster
Vandaag: Jagershuis/Dourdan/Heideroosje
Meer dan honderd jaar geleden, hielden 4 zusters een café open
op de Hei. Vandaag gesitueerd tussen kinderdagverblijf Engeltjes en
Bengeltjes en apotheker Proost, maar aan de overzijde van de straat.
Hieronder een overzicht van 75 jaar café.

CAFÉ JAGERSHUIS
AARSCHOTSEBAAN 141
1900 - 1928
Bij de gezusters Op De Beeck
Door de sterke aangroei van de
bevolking, was er in 1918 voor de
Heikantse school een vierde klas
nodig. Deze klas werd voorlopig
ondergebracht in de danszaal van
café Het Jagershuis.
1928 - 1930
Alfons Nauwelaerts en Delphina
Nagels
Zij verhuisden naar
Aarschotsebaan nr.85 naar
café In de Wilde man.
Het langgerekte gebouw werd
opgedeeld in 5 woningen waarvan 1 bleef dienst doen als café.
1930 - 1934
‘t Prinske
1934 - 1935
Felix Daneels (rosse Fé)
1935 - 1936
Flor Aerts en Josepha Janssens

Nadat café Heideroosje verdween,,
werd dit vanaf 1975 een woonhuis..

1936 - 1937
Jules Cambré en Van Looy
1938 - 1950
Jan Beurmans (Janneke).

CAFÉ DOURDAN
1950 - 1962
Alfons Mariën (de krent of
Fonne Van de Loe)
en Helena Delen

CAFÉ HEIDEROOSJE
1962 - 1965
R. Discart
1965 - 1975
Marcel Van Loock en Lucienne
Mariën

Café Dourdan uit 1954 of 1955 (v.l.n.r.)
In de deur uiterst links Mie Loe en Helena Delen, echtgenote van Fonne
van de Loe.
Eerste rij: René Goelen (1e kind), Jef Mariën (3e kind met gestreepte trui,
later uitbater café ‘t Centrum), de zwette van Mieke roete (?), Milleke van
de reikke
Op de tweede rij met pet en stofjas Fonne van de Loe, Jos Mariën en
Dolf Mariën (later uitbater café Jordaan), Jan van den Bink (?), Wies van
Laura(?), Louis Vets.
Achterste rij: Gust Van Hoof, Fonne Roybergs (?)
Op de vlag lezen we ‘Lierse’.

Ter vergelijking: waar vanaf begin 20e eeuw een café te vinden was (rechts op de foto) vinden we vandaag
een nieuwe appartementsblok.

CURSIEFJE
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ALS JE OUDER WORDT
TEKST Frans Busschots
Als je ouder wordt:
word je trager in je bewegingen,
wandel je minder,
fiets je bijna niet meer.
Heb je momenten waarop je
meer dan anders
naar vriendschap en steun
uitkijkt.
Als je ouder wordt:
staan verre reizen niet meer
op je verlanglijstje.
Scherpenheuvel, misschien nog wel.
Je ziet mooie dingen kort bij huis,
die je anders niet zag.
Bloemen, wuivende bomen,
velden waarop leven groeit.
Als je ouder wordt:
geniet je van spelende kinderen,
een hond die kwispelt,
een poes die wil gestreeld worden.
Geniet je van striemende regen
die op het glas van de veranda
klettert en een heerlijk gevoel geeft.

Als je ouder wordt:
dan vervagen jouw dromen.
Hopelijk blijf je dan ook jezelf,
hou je van het leven als voorheen,
verlang je naar de oneindigheid.
Als je ouder wordt:
Geniet je vandaag al
van het mooie van morgen.
Krijgen oude beelden
een nieuw kleurtje.
Zoemen vliegen en muggen
anders dan voorheen.
Als je ouder wordt:
is er meer beschikbaar
dan jonge mensen denken.
Is liefde anders
dan in de jonge jaren.
De handen van je partner
vasthouden geeft meer warmte,
echte warmte. Liefde!

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
ALARMSYSTEMEN
DOMOTICA EN VERLICHTING

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.

ZONNEPANELEN

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.

INFO@PBDOMOTICS.BE • GSM 0491 156 157

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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UITSMIJTER

LIEP JIJ DE MARATHON VAN
DE HEI AL UIT?
Er mag dan nog nooit een marathon
van de Hei georganiseerd zijn maar ...
Nick Naets liep hem toch al uit!

Deze professionele brandweerman,
voormalig beroepsmilitair en triatleet,
besloot op de populaire sport-app
Strava alle straten van de Hei uit te
lopen.
Zo kwam hij aan een goede 30 km,
waarna hij ‘nog maar wat toerkes liep
tot hij aan de 42,195 km kwam.
Straffen toebak.
Ook sportieve voornemens?
Word dan lid van de groep
“Balder-Hei” op Strava
(strava.com/clubs/balderhei).

Prettige Feestdagen
vanwege
Annelies & Kim

LICHT
In dagen van duister en
onzekerheid,
Laat er licht zijn
Om je weg te verlichten
Laat er een hand zijn
Om je te gidsen
Laat er wijzen zijn
Om je de weg te wijzen

#EIgenWegWijzer
#SamenSterk
Praktijkhuis EigenWegWijzer
Aarschotsebaan 111.1
2590 Berlaar Heikant
info@eigenwegwijzer.be
Tel. 0485/65.01.07

HEIKANTS DIALECT

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN
TEKST Jan van de Haa
Best luidop te lezen!
Het gèsmasjien van de pastoewer.
Das naa ni vuij tiejenoftander mo ik kost al vruug oon motuijrs van brommers en motsikkelette en gèsmasjiene werreke. En de mensen in de gebuure die wiste da. Asser iet schol oon
huillen brommer of oon huille gèsmasjien dan kwoome ze baa maa oon.
De “Viene van Haulleke” dieje wuinde vier hooweze neeven ons en dieje was in den taad
zoewewa duuvel-doet-al baa de pastoewer, baa de Mil (Emiel Torfs).
De Viene onderhèjf den hof van de pasteraa en haa rèj het gès af. Da gès afraan, da dèjtem
mèj een oud gèsmachien mèj ne JLO twiejetaktmotuijr .
Oep ne kieje gaf da spel het oep en de Viene vroeg ofdakda kost mooke. Ik haa rap gezien datter e rollement van de krukas kapot was en da dooroem dieje motuijr hiejelemoo
oowetiejen must. Ik laa dat oowet tèjge de Viene, dieje krabte is in zen hoor en haa vroeg
watda ging koste. Me kwoome vaafhonderd frang auveriejen en de Viene liet de pastoewer
ze gèsmasjien achter .
Allèj, ik mokte da dink e bekke prauper, ik vèjs dieje motuijr terraf en ik vèjs diejen aupe.
En ja, da rollement was kapot hé. Ik hiel twieje nief rollemente en twieje nief boerrazje
(dichtingen) noo Ottaupaar in Hèst en ik kost da mottuirreke trug iniejen stèjke. Doo was
wel e klaan problémmeke want ik haa giejen zjweins (ook een soort dichtingen) vuij zoewene motuijr. Allèj, da was faateleek gieje problèjm zelle want zoewen zjweins koste
zuillef kloppe en snaan oowet zjweinpapier. Mo da haddek oewek ni!
Zjweinpapier da is ni lakas gazettepapier of gemakpapier of zoewen hé.
Zjweinpapier da is rèjdeleek dik en da mut tèjge aule en tèjge de
wèrremte kunnen hé .
Mo ik haa doo toch een oeplossing vuij zelle. In diejen taad woore
ter boekskes lakas de Chic en de Rosie en zoewe. Da woore de sexboekskes van toen. Naa zaan ze doo pornauboekskes tège zeggen hé.
En die bluirrekes van zoewene Chic, die woore idejool oem ne zjwein
van te mooke. Zoewe gezee, zoewe gedoon. Ik hém de pastoewer ze
gèsmasjien trug iniejen gestauke mèj zjweins die dakoowet e sexboekske
gesnèjen haa.
Ikke kontent, de pastoewer kontent en de Viene kontent.
De Viene zaa achteraf da zen gèsmasjien nog noewet zoewe goe ni
gemasjèjrd haa!
Dit is een waargebeurd verhaal .
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HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS
oep fwoiejeuzze
op stap
hoeëvejèrg
fier, ijdel
jeibeiize
aardbeien
kerjeus
nieuwsgeirig
ketuur
kwartier
loemmerte
schaduw
almenak
kalender
swale(s)
soms
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UITSMIJTER
INTERIEURVERLICHTING
LEDVERLICHTING - ENERGIEBESPARING - DUURZAAHEID

DE MOP VAN
DE MOESJ
In de les Nederlands, vraagt de juf aan de klas: Jongens en meisjes!
Wie van jullie kan een correcte zin maken met het woord “controle”?
Alle vingertjes gaan de lucht in.
“Ja Mieke, zeg het eens!” zegt de juf.
Mieke: “mijn papa werkt op de luchthaven en aan het
toegangspoortje voert hij de controle uit van de boardingpassen.”
“Goed zo Mieke!” zegt de juf.
“Wie nog?”
De helft van de vingertjes gaan nog maar de lucht in.
“Ja Yenske, zegt gij het een keertje.”
Yenske: “de man in de winkel reed met zijn karretje in de
winkelrekken, door uit te schuiven op een bananenschil,
verloor hij de controle over het karretje.”
“Heel erg flink!!!” zegt de juf. “10 op 10!”
“Nog iemand?”
Slechts 1 vingertje ging nog de lucht in, het was Louigi.
Het Italiaans uitwisselingsstudentje.
“Ok Louigi! Al zou het mij verbazen” zegt de juf.
Louigi: “ge moette vele proimen eten!”
Juf: “proimen eten? Daar zit het woord “controle” toch niet in,
in die zin?”
Louigi: “ikke wasse nogge ni kleer! Ge moette vele proimen eten,
zo kanne die káká beter oit die kont rolle!”

DESIGN - MAATWERK - LICHTBEREKENINGEN

VOORDIEN GUY MARIËN

DAGLICHTREGELING

VERLICHTING
LICHTSTUDIE
LICHTADVIES
ENERGIE BEHEER

Nu ook
installateur van
zonnepanelen

VLOTTE BEDIENING VIA
TABLET • IPAD
SMARTPHONE • IPHONE

ELEKTRICITEIT
DOMOTICA
ZONNEPANELEN
TOTAALCONCEPTEN
PARTICULIER
KMO • INDUSTRIE
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Gesloten vanaf 21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021
AARSCHOTSEBAAN 265

OPENINGSUREN

BERLAAR-HEIKANT

MA.- DI.- DON.- VRIJ.: 13U30 – 18U

TEL 015 24 96 59 • MAIL@GUYMARIEN.BE

ZAT.: 10U – 12U EN 13U30 – 16U

WWW.GUYMARIEN.BE

WOENSDAG: GESLOTEN

UW DOMOTICA SPECIALIST

4/12/2020 08:44

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.
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COLOFON
Coördinatie en redactie
Wim Soons

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

€ 25

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

€ 60

€ 50

Rouwbericht

1/12

80 x 90 mm

€ 45

gratis*

Immo

1/12

80 x 90 mm

€ 45

gratis*

Met bijdrage van
Anneke Bogaerts
Geert Fierens
Frans Busschots
Jan van de Haa
Moesj
Wijlen Frans Maris (dialect)
Fotografie
Ann Van de Voorde
Vormgeving
Sofie Soons
Website
Kevin Van den Brande
Social Media
Yoran de Wilde
V.U.
Wim Soons
vzw Onder Onze Kerktoren
Diamantstraat 18, 2590 Berlaar
Oplage
4 250 ex.
Alle info en Heikrantje digitaal,
lees je op heikrantje.be

*Gratis opmaak is louter tekst. Indien er een specifieke opmaak gewenst is, kan je ons hier
vrijblijvend over contacteren. Prijzen voor opmaak staan hierboven vermeld.

Suggesties? Vragen?
Via info@heikrantje.be

NIEUW ALBUM
‘DESTROY HUMANITY’
Destroy Humanity is een ‘groove metal groep’ met
roots in Beerzel en de Hei. De band is in haar huidige
bezetting sinds 2008 bezig: met Thierry Verstraeten
op drums, Sander Bellekens op de basgitaar en Koen
Vlerick als gitarist en zanger.

De groep kroop recent in de studio en nam een
klein uur aan gloednieuwe, eigen nummers op.
In januari 2021 komt hun album ‘Hypnopompia’
uit op Spotify. Je kan Destroy Humanity ook
volgen op Facebook, Instagram en vi.be.

Al meer dan eens mochten ze op de Hei het beste
van zichzelf geven, met optredens op Broekwegrock, Pingpongrock, in Den Hoek en natuurlijk hun
allereerste optreden ooit … in ’t Smis.

Berlaar-Heikant

Sinds 1950

Authentiek dorpscafé met
ruime selectie kwaliteitsbieren
www.tgehucht.be
@tgehucht

tgehucht

Hopelijk tot snel!

vers vlees, charcuterie en feestschotels

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

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

Vers is ons vak

