
DAAR IS DE LENTE, 
DAAR IS DE ZON! 

OPENINGSUREN
WOENSDAG t.e.m. ZONDAG
van 16:30u. tot 21u.
VRIJDAGMIDDAG 
van 11:30u. tot 13u.
maandag en dinsdag gesloten

EXTRA OPENINGSUREN*:
WOENSDAGAVOND van 16:30u. tot 21u.
VRIJDAGMIDDAG van 11:30u. tot 13u.

*onze andere openingsuren blijven ongewijzigd!

NIEUW!NIEUW!VANAF 01/05!

NIEUW OP HET MENU:
Goulash, videe, spaghetti en 
huisbereide koude schotels.

Ik weet het, officieel is de lente al even in het land. 
Maar nu we afgelopen weekend voor het eerst terug 
op een caféterras konden zitten, én de vaccinatie-
brieven-van-de-vrijheid-en-de-knuffels volop in de 
bus vallen, kunnen we écht beginnen genieten van 
de mooiste tijd van het jaar. 

Uitkijken naar..
En na een jaartje uitstel hopen we met zijn allen 
natuurlijk op een ‘echte’ Hei kermis dit jaar.. 
Duik al eens in jouw voorraad foto’s en anekdotes, 
en stuur je favoriete Hei kermis-herinnering door 
naar info@heikrantje.be. In onze juli-editie wijden 
we er een maxi-artikel aan!

Heikantse groet en tot binnenkort! 
Wim

IN DIT NUMMER

Heikantenaar in het

buitenland

Vereniging in de 

kijker

Heikantenaar in de 

kijker

Groetjes van ...

Sport - retro

Sport

Mopkes

Uit de oude doos

Tournee Kafee

Heikants dialect

Uitsmijter

Adverteren

•

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p. 2

p. 4

p. 6 

p. 7

p. 8

p. 12

p. 13

p. 14

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

Vers
is ons vak

vers vlees, charcuterie en feestschotels

AARSCHOTSEBAAN 119
2590 BERLAAR -HEIKANT 

015 24 10 50

www.beenhouwerijdirk.be
kensdirk@gmail.com

MA  
DI 
WO
DO 
VR
ZA
ZO

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

est. 2020 

de gazet van de haa

HEIKRANTJEHEIKRANTJE
NUMMER 2 - JAARGANG 2MEI 2021



2 3HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND

TEKST & FOTO’S Harry Marien 
& Ingrid Verbruggen

INGRID
& HARRY

Harry: “mijn jeugd bracht ik samen 
met mijn 3 broers door aan den 
Ossekop in het naftstation Trading,
later Aral van mijn moeder Josée 
Van Dessel, gelegen op den 
Isschotweg.
Dit is al vele jaren afgebroken, 
maar ik ben in het ouderlijk huis 
blijven wonen tot mijn dertigste.

Honkvast als ik was, ben ik ook 
op de Isschotweg blijven wonen, 
nadat ik Ingrid (geboren en op-
gegroeid in Koningshooikt) heb 
leren kennen; ditmaal achter de 
matrassenwinkel waar we samen 
ons huisje kochten om er ‘voor-
goed’ te blijven wonen. Dat was 
toen echt onze intentie en we 
hebben daar dan ook 20 mooie ja-
ren doorgebracht met geweldige 
buren. 

Onze zolder hadden we omge-
bouwd tot skihut/wijnbar en daar 
hebben menige feestjes plaatsge-
vonden tot in de vroege uurtjes. 
Dus het ontvangen van mensen 
zit er bij ons al jaren in.”

1. IK GROEIDE OP IN/BIJ ...

2. IK VERTROK ...

5. IK KOM TERUG NAAR DE 
HEI ALS ...

We zijn zo gelukkig dat onze 
droom is uitgekomen en dat 
het zelfs beter is geworden dan 
we het ons hadden kunnen 
voorstellen (ondanks Corona). 
We zeggen nog heel dikwijls 
tegen elkaar hoeveel geluk we 
gehad hebben, dat we hier in 
Arroyo Coche terecht zijn 
gekomen. Dus momenteel wordt 
er over een terugkeer naar België 
absoluut niet nagedacht. Maar 
‘never say never again’ en indien 
we toch van gedachten zouden 
veranderen, zal die terugkeer 
natuurlijk naar de Hei zijn!

Harry bereidt de gratis paella die de inwoners van het dorpje Arroyo 
Coche komen proeven tijdens het jaarlijke feestweekend in juli.

Ingrid: “in 2015 waren we in de 
winter op vakantie in het zuiden 
van Spanje en daar begon ik na 
te denken over het drukke leven 
dat ik had in België. Elke dag om 6 
uur ‘s ochtends vertrekken om de 
file te vermijden en ‘s avonds laat 
pas thuiskomen en dit al meer dan 
30 jaar lang. Toen is het idee ge-
komen om ons leven een nieuwe 
wending te geven. 

Het jaar nadien zijn we op jacht 
gegaan naar een woning in Spanje 
met de bedoeling er een B&B te 
beginnen in een tijdspanne van 
5 jaar. Deze zoekperiode op zich 
was al zeer spannend met vele 
verhalen, te veel om op te noe-
men, maar april 2017 hebben we 
onze droomwoning gevonden in 
Andalusië in de provincie Málaga 
op ongeveer een half uurtje van 
de kust (Costa del Sol). 

Ons plan was, om er een aantal 
jaren op vakantie te komen en 

definitief te verhuizen in 2022. 
In diverse TV programma’s zie je 
dikwijls dat dromen nachtmerries 
worden in het buitenland en dat 
wilden we ten alle tijden vermijden. 

We hebben het eerste jaar tijdens 
de vakanties een Pop Up B&B 
aangeboden en het leven hier in 
Spanje maakte ons al zo gelukkig 
dat Harry in juni 2018 gebleven is 
en ik nog 9 maanden gependeld 
heb om lopende projecten in 
België af te werken. In april 2019 
ben ik dan ook definitief verhuisd.”

Hier in Arroyo Coche (ook een ge-
huchtje van een dorp, net zoals de 
Hei), voelen we ons momenteel al 
helemaal thuis en het is precies dat 
het zo moet zijn, want de jaarlijkse 
feesten (fiestas) vinden in hetzelfde 
weekend plaats als Hei-kermis met 
gratis paella voor alle inwoners. 
Harry helpt dan ook bij het berei-
den ervan. We hebben er bewust 
voor gekozen om tussen de Span-
jaarden te gaan wonen en niet in 
een toeristisch gebied. Het is dan 
ook niet moeilijk om opgenomen 
te worden in een kleine gemeen-
schap want de mensen zijn hier 
super vriendelijk en heel sociaal. 

Waar we wonen is er een kruide-
nierswinkeltje zoals je ze bij ons 
had 40 jaar geleden, maar waar je 
bijna alles kan kopen en dan is er 
bar Balalla, waar je natuurlijk iets 
kan drinken maar ook heel lekker 
kan eten. Deze bar kan je vergelij-
ken met een bruin café van bij ons 
vroeger, waar iedereen iedereen 
kent. De uitbaters zijn ondertussen 
ook al goede vrienden geworden, 
die ons zelfs uitnodigen met Kerst-
mis, als er enkel familie aanwezig 
is. Er zijn al verschillende vrienden 
van de Hei hier op bezoek ge-
weest en die kunnen ons verhaal 
zeker beamen.

De eigendom die we kochten be-
staat uit een huis, waar wij wonen 
en dat onmiddellijk bewoonbaar 
was. Ernaast staat nog een huisje 
(casita) en aan de achterkant stond 

4. WAT IK VAAK/NOOIT 
MIS IS ...

3. HET LEVEN IN MIJN 
DEEL VAN DE WERELD IS ...

Wat we missen van België en van 
de Hei zijn natuurlijk onze vrienden 
en familieleden, maar met het 
vliegtuig ben je minder dan 3 uur 
onderweg en in deze bizarre tijden 
geldt dat gemis niet alleen voor 
ons, maar voor iedereen waar dan 
ook ter wereld. Wat Harry soms 
mist is ne goeie pekelharing, want 
dat kan je hier niet kopen.
Wat we zeker niet missen, zijn de 
files en het gehaaste leven en niet 
te vergeten de regen en donkere 
dagen van België.

dus ook restaurants en bars. Zo 
doende leven we hier, mits in acht 
name van de regels zoals afstand 
houden en het dragen van een 
mondmasker, een normaal leven. 

Ingrid: “momenteel werk ik nog 
voor België als IT consultant wat 
mogelijk is door thuiswerk, ook al 
is dat in Spanje. Harry is ondertus-
sen nog bezig met het renoveren 
en het onderhoud van het huis 
en de tuin, waar we ondertussen 
heel wat druivenstruiken geplant 
hebben, want een naam als ‘Uva 
española’ hebben (Spaanse Druif) 
zonder druiven, is natuurlijk te gek. 
Deze naam hebben we gekozen 
omdat we beiden een passie heb-
ben voor wijn. Hopelijk kunnen we 
ooit eens proeven van ons eigen 
wijntje, wie weet?” 

Harry: “natuurlijk hopen we dat aan 
de wereldwijde pandemie snel 
een einde komt, zodat we terug 
gasten kunnen ontvangen in één 
van onze 4 kamers met badkamer. 
Daarnaast is het ook mogelijk om 
onze ‘casita’ (huisje) met 2 slaap-
kamers, 2 badkamers en privé ter-
ras in zijn geheel te huren. Ook 
het zwembad van 10 bij 5 meter 
en onze tuin met diverse terras-
sen, zijn te groot voor ons alleen 

Wij wonen in een klein 
Spaans gehucht, je kan het 
vergelijken met de Hei 

een schuur, met adembenemende 
zichten, die we nog moesten ver-
bouwen. Deze is ondertussen 
volledig gerenoveerd: 2 nieuwe 
slaapkamers met badkamer en 
een gemeenschappelijke ruimte 
waar je kan ontbijten als het toch 
eens regent of als het te frisjes is 
om buiten te eten. 

Onze tuin geeft uit op een heel 
mooi natuurpark: El Torcal, waar 
we samen met onze Spaanse 
vrienden meerdere malen per jaar 
gaan picknicken bij volle maan. 

COVID-19 :
Maar natuurlijk hadden we geen re-
kening gehouden met COVID-19, 
zoals niemand onder ons nemen 
we aan, maar we zijn bijzonder 
tevreden dat we deze toch wel rare 
periode kunnen beleven in Spanje. 
De eerste paar maanden vorig jaar 
was de lockdown hier veel strenger 
dan in België. Niemand mocht 
toen de woning verlaten tenzij 
voor essentiële aankopen, maar 
momenteel zijn alle zaken open, 

en die zouden we natuurlijk liever 
delen. Wat we onze klanten nog 
kunnen bieden, is een centrale 
ligging in de provincie Málaga, 
zodat de mooiste steden van 
Andalusië kunnen bezocht worden. 

Voor de natuurliefhebbers  is wan-
delen bij ons in de buurt of in één 
van de mooie natuurparken in de 
streek een belevenis en de geoe-
fende wielertoerist kan zichzelf 
hier meten met hellingen die er 
mogen zijn, zeker als je weet dat 
de Vuelta en de Ruta del Sol hier 
al op 100 meter van onze deur 
gepasseerd zijn.

Meer informatie kan je vinden op 
onze website www.uva-espano-
la.com. Dus als jullie de inten-
tie hebben om het supermooie 
Andalusië te verkennen, zijn we 
zeker goed geplaatst om jullie in 
de eerste plaats in de watten te 
leggen en natuurlijk delen we onze 
kennis van deze mooie streek met 
onze gasten! 

Ingrid trekt er graag op uit in de vele natuurparken die je vindt in
Andalusië. Hier in Caminito del Rey, een heel bekend natuurpark.

In het zwembad van de B&B is het heerlijk vertoeven. De tuin geeft 
bovendien uit op een heel mooi natuurpark: El Torcal.

MEER INFO VIND JE OP 

WWW.UVA-ESPANOLA.COM 
 

Volg al hun avonturen op 

facebook.com/uva-espanola

Authentiek dorpscafé met 
ruime selectie kwaliteitsbieren

            
  

                         Berlaar-Heikant Sinds 1950

www.tgehucht.be

@tgehucht

tgehucht

Hopelijk tot snel!
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Als bestuurslid van onze Heikantse 
KWB was ik nauw betrokken bij de 
programmatie van deze belang-
rijke vereniging. Onze KWB telde 
toen 535 leden, dat herinner ik mij 
nog heel goed. De grootste uit 
de ruime regio. De kinderfeesten 
lokten altijd volle parochiezalen. 
Vooral het kerstfeest op 2e kerst-
dag kende een groot succes.  
Eerst wat gezonde ontspanning, 
voor de kinderen en dan kreeg 
ieder kind een geschenkje. Dat 
is dan maar eenvoudig gezegd.  
Het waren prachtige geschenken 
en het stopte niet bij een geschenk-
je. En er was ook snoep en fruit.  

Op de maandelijkse bestuursver-
gadering zo enkele weken voor 
het kerstfeestje vertelde Louis Ver-
cammen dat de mannen van Het 
Heists Kamertoneel, die de laatste 
jaren altijd een boeiend jeugd- 
toneel opvoerden, nu plots verstek 
moesten laten gaan. En wat nu?
Ja, wat nu? Er kwam niets nuttigs 
uit de bus. Dan stelde ik voor om 
met enkele kinderen van de be-
stuursleden een groepje te vormen 
en met die kinderen enkele korte 
toneelstukjes te spelen. De he-
mel klaarde op. Kon dat nog? Ja! 
Het lukte. Een tiental enthousiaste 
kinderen en de steun van de ou-
ders, meer was er niet nodig. 
 
Ik had een paar weken geleden nog 
een kort toneelstukje geschreven 
voor een nichtje van mij die naar 
Lier naar de Ursulinen ging en zou 
nog vlug een kort stukje schrijven. 

Eentje voor en eentje na de pauze.
Echt! Bijna een mirakel dat zoiets 
nog kon lukken. Men genoot van 
het spel van onze Heikantse Jeugd. 

De geschenken van die dag waren 
nog niet uitgedeeld of men kwam 
al vragen of we volgend jaar nog 
zo een stukje konden spelen, in het 
slechtste geval mochten het 
dezelfde stukjes zijn. Dat was 
goed toneel.

 
 

De toneelkring Heikantse Jeugd 
was geboren. In die periode 
schreef ik ook voor het KWB-tijd-
schrift van het verbond Mechelen 
een maandelijkse aflevering van de 
tekst ‘Toneelspelen? En waarom 
niet?’ Over hoe je moet toneel-
spelen met kinderen en waarop 
je moet letten en aandacht geven. 
In het verbond Mechelen vroeg 
men mij of ik met onze groep niet 
kon optreden in andere KWB’s. Kon 
dat? Ja, en waarom ook niet! Maar 
we speelden ook voor andere 
verenigingen. We trokken door de 
provincie en nog verder.
Wat een rijkdom! Met zo een ploeg 
jongeren rondtrekken. Genieten 
van toneel en een frietje achteraf!

HEIKANTSE
TONEELVERENIGING
TEKST & FOTO’S Frans Busschots 

Acteurs Serafine Winckelmans, Fons 
Winckelmans en Chris Davidsons.

Met onze toneelkring  
Heikantse Jeugd, speelden 
we voor vele verenigingen, 
ook ver buiten de Heikantse 
grenzen

ONTSTAAN HEIKANTSE 
JEUGD

WEER EEN STAPJE VERDER

Zo groeide Heikantse Jeugd verder 
naar Heikantse Toneelvereniging. 
De vereniging groeide en groeide. 

Zes uitverkochte voorstellingen. 
Van de kinderen van toen blijven er 
maar een paar medewerkers meer 
over. Ja, jonge mensen groeien 
op, trouwen en zoeken hun weg. 
Nieuwe spelers komen de rangen 
aanvullen. Omdat het op de Hei 
en bij de Heikantse Toneelvereni-
ging zo gezellig is. En wat telt er 
meer dan gezelligheid, sfeer en 
zich kunnen uitleven tussen men-
sen met talenten en inzet?
Na 27 jaar gaf ik de fakkel door. Ik 
dank het huidig bestuur omdat ze 
van mij een erevoorzitter gemaakt 
hebben en om hun vriendschap 
voor al die jaren en de jaren die 
nog zullen komen. 

MIJN MOOISTE TIJD? 

Daar is geen discussie over. 
Wanneer wij met z’n allen na een 
voorstelling de camper inlaadden 

en richting huiswaarts reden, dan 
reed men nooit  rechtstreeks naar 
huis. Neen! We stopten aan de eer-
ste en de beste frituur, toen kende 
ik zowat overal de beste frituren uit 
de grote regio. En meteen dreigde 
die man overwerkt te worden. 
Samen met z’n allen een frietje 
met wat men erbij en erop wilde. 
Zalig. En dan terug naar de Hei. 
Wat was dit een heerlijke tijd. 
En nu nog, wanneer ik zo op een 
onverwacht ogenblik iemand van 
toen, van die toneeltijd met de 
camper, tegenkom, dan geniet ik 
nog met volle teugen van het
leven en de vriendschap van toen.
En het plantje werd een boom. En 
de boom droeg vruchten. En de 
vruchten kleurden door de zon.
Tot ziens allemaal! Het ga je goed.
Zo even onder ons: “Wat is er 
mooier dan toneelspelen?”

Fons: ik ben erbij gekomen in 
1994. Ik was net secretaris gewor-
den van het zaalcomité, en zo was 
ik op Frans ‘zijn radar’ gekomen. Ik 
heb eerst lang getwijfeld, het dan 
toch gedaan.. en sindsdien blijven 
hangen. (lacht)
Tiele: Ik in 2000. Het massaspek-
takel “het dagboek van Fien” werd 
gespeeld, en Frans kwam dat jaar 
op de chiro volk ‘ronselen’. 
Naast mezelf stonden er nog 
verschillende chiroleden dat jaar 
op podium.

BEGINNEN BIJ HET BEGIN: 
HOE KWAMEN JULLIE BIJ 
DE HEIKANTSE TONEEL- 
VERENIGING?

NA EEN AANTAL JAREN 
KWAMEN JULLIE DAN OOK 
IN HET BESTUUR?
Klopt. In het begin werd HTV 
getrokken door Frans en zijn 
(schoon)familie, samen met men-
sen als Paul Rens en later ook 
Steve Dhondt. 
Toen de vereniging zich rond 
2004 bij de cultuurraad kon la-
ten erkennen om zo een beetje 
subsidie te krijgen, moest er een 
‘officieel’ bestuur komen en 
kwamen we erin. In 2008 gaf Frans 
de fakkel door, en sindsdien organi-
seren we elke 4 jaar een verkiezing. 
Tiele is 8 jaar voorzitter geweest, 
en is intussen ondervoorzitter. In 
2018 nam Loré Borré het voor-
zitterschap van HTV over. Fons 
is al die jaren secretaris geweest. 

 
 
 
 
 
 
 
HTV is altijd een vriendengroep 
geweest, en we proberen zoveel 
mogelijk samen te komen. Waar 
andere toneelverenigingen vaak 
maar 3 maand repeteren, doen wij 
dat graag 6 maand lang. Er altijd 
moet er een drankje bij zijn, een 
snoepdoos, en veel plezier. Bij Frans 
was er elke paar weken ook frie-
ten met stoofvlees, we denken dat 
dat zijn lievelingseten is. (lachen) 
Vroeger repeteerden we in de ve-
randa van Frans, de voorbije jaren 
in de cafetaria in van ’t sportcen-
trum, en voor de komende 25 jaar 

DE WERKING VAN DE 
VERENIGING, HOE KAN JE 
DIE OMSCHRIJVEN?

DOORHEEN DE JAREN ZIJN 
DE VOORSTELLINGEN ALS-
MAAR TALRIJKER BIJGE-
WOOND?

Dat klopt. In de eerste jaren wa-
ren er 2 voorstellingen, in 2019 
speelden we 6 voorstellingen voor 
1300 mensen. Vorig jaar wilden 
we die spreiden over een avondje 
extra. Helaas stak Corona daar een 
stokje voor en moeten we de laat-
ste 2 voorstellingen aflassen.

De generale repetitie spelen we 
altijd voor een goed doel, voor de 
mensen van vzw ’t Vlammeke uit 
Berlaar en de leden van de MS-liga. 

VANWAAR DE STERKE 
GROEI IN HET AANTAL 
TOESCHOUWERS, DENKEN 
JULLIE?

Eén van deze redenen is zeker dat 
we best een trouwe groep van 
acteurs hebben, die allemaal goed 
op elkaar zijn ingespeeld. 
Daarnaast is het ook een groot 
voordeel dat we zo’n sterke groep 
helpers hebben: zo’n 70 mensen 
helpen of spelen mee. We pro-
beren er ook voor te zorgen dat 
iedereen zich kan amuseren. Zo 
is er na de laatste voorstelling 
altijd een broodjesmaaltijd met 
alle helpers, en doen we het eerste 
weekend van augustus ook altijd 
een zomerfeest voor iedereen. We 
schrijven ook elk jaar een kerst-
kaartje naar iedereen, hoewel dat 
het dit jaar door Corona verge-
ten werk is geweest, volgend jaar 
zeker opnieuw!
We hebben op alle taken top-
pers staan, enkel met souffleurs 
spelen we al 15 jaar niet meer.  
Wie echt ze-
nuwachtig is, 
hoort die toch 
niet, of ze 
moeten al 
zo hard roe-
pen dat ze het 
vanachter in 
de zaal ook 
horen. (lachen)

JULLIE MOGEN DUS JULLIE 
‘POLLEKES KUSSEN’ MET 
ZO’N HELPERS. DE VERENI-
GING HEEFT OVERHEEN DE 
JAREN WEL HET OVERLIJ-
DEN VAN VERSCHILLENDE 
JONGE MEDEWERKERS 
MOETEN VERWERKEN?

Ja, dat klopt: drie jonge technici 
zijn overleden. Dries Pues en Yorik 
Verlinden beiden onverwacht bij 
tragische ongevallen, Dries Boets 
vorig jaar na een lange ziekte. 
Alle drie fantastische gasten. 

Dries (Boets) heeft vorige jaar nog 
5 voorstellingen meegedaan en is 
telkens tot de laatste man geble-
ven. Achteraf gezien leek het wel 
alsof hij alles nog één keer ten 
volle wilde beleven. We zijn heel 
dankbaar dat Dries’ vader vanaf nu 
onze technieker wil zijn. Eén van 
de meest onderschatte taken trou-
wens: als alles goed gaat vindt ie-
dereen het normaal, als er iets mis 
gaat, heeft iedereen het gezien. 

TOT SLOT: HOE ZIET DE 
TOEKOMST ERUIT? VOORSTELLINGEN 2022 

 
- vrijdag 4/3 
- zaterdag 5/3 
- zondag 6/3 
- dinsdag 8/3 
- woensdag 9/3 
 

- vrijdag 11/3 
- zaterdag 12/3

Telkens om 20u, behalve de 
zondagvoorstelling om 15u.

MEER INFO 
WWW.HTVTONEEL.BE  
OF HEIKANTSETONEELVERENIGING@GMAIL.COM

TOT SLOT: HOE ZIET DE 
TOEKOMST ERUIT? 

Wij hopen vooral dat de mensen 
na Corona de weg terug naar ‘de 
zaal’ zullen vinden. We hebben 
onze 7 voorstellingen in 2022 al 
vastliggen. Verder dromen we van 
een echte theaterzaal op de Hei, 
maar dat kan ooit alleen concreet 
worden moesten er zich nog an-
dere partners willen achter zetten.

Wie in de toekomst graag mee wil 
werken aan onze vereniging, als 
acteur of helper, kan ons altijd con-
tacteren via de website of na een 
voorstelling. Iedereen welkom! 

Vandaag bestaat het bestuur van HTV uit o.a. 
Fons Winckelmans en Peter ‘Tiele’  Tielemans.  
Wim Soons vuurde enkele vragen op hen af.

Een aantal KWB’ers op hun best ter gelegenheid van 100 jarig bestaan 
van onze parochie. HTV is ontstaan uit de KWB.

Tien spelers van de Heikantse Toneel- 
vereniging, een vijftien jaar geleden

Over paters en nonnekes: Rorate Caeli, 
 een prettig toneelstuk van Lode Ansoms 

Waar andere toneel- 
verenigingen vaak maar 3 
maand repeteren, doen wij 
dat graag 6 maand lang. 
Altijd moet er een drank-
je bij zijn, een snoepdoos, 
en veel plezier.

hebben we een overeenkomst 
met de fanfare dat we in hun nieu-
we repetitielokaal kunnen samen 
komen. 



VEEL GROETEN AAN STANS EN JOS! HOPELIJK KUNNEN WE 
SNEL WEER FEEST VIEREN (EN VEEL RIJSTPAP ETEN) IN DE 
HEIDESTRAAT!  
 
VEEL LIEFS VAN JULLIE (TOEKOMSTIGE) BUREN.

7GROETJES VAN 

LIEFSTE OMA EN OPA, AMELIE EN FRANS, 
 
JULLIE ZIJN NU EEN DIAMANTEN PAAR, SAMEN GENIETEN AL 60 JAAR! 
8 APRIL IS VOOR JULLIE EEN MOOIE DAG DIE WE ZEKER GAAN VIEREN 
ALS HET TERUG MAG!  
DAT JULLIE NOG VELE MOOIE JAREN SAMEN KUNNEN GENIETEN VAN 
ELKAAR, EN BINNEN 5 JAAR VIEREN WE DAN HET BRILJANTEN PAAR! 
 
PROFICIAT MET JULLIE HUWELIJKSVERJAARDAG 
DIKKE KNUFFELS EN KUSJES XXX 
VAN JE KINDEREN EN KLEINKINDEREN 

HIP HIP HOERA!  
 
IDA (VAN DIJCK), WEDUWE VAN RENÉ BOGAERTS, 
WORDT OP 16 JUNI 85 LENTES JONG!  
 
PROFICIAT MET DEZE PRACHTIGE LEEFTIJD, IDA!  
 
GROETJES VAN JULIENNE & WILLY, ANN & WIM,  
SOFIE & KEVIN 

REMEMBER ME

6 LOSSE FLODDER

WINNAAR ‘FOTO VAN HET JAAR’
Als geboren en getogen Heikantenaar en 16 
jaar trotse Chiro man, zullen sommigen lezers 
me misschien wel kennen als ze de naam 
Jurian Cuypers horen.

Als avonturier kan ik enorm genieten van reizen 
en natuur. Zo ontdekte ik mijn passie voor  
fotografie 5 jaar geleden op vakantie in Monte-
negro. Daarna ben ik nooit meer gestopt met 
fotograferen. 

2020 was een jaar waarin ik verschillende 
reizen heb moeten cancellen. Toch had ik 
het geluk om tijdens mijn reis naar de Franse 
Alpen in juli te mogen kamperen onder deze 
prachtige melkweg! 
Deze foto was dan ook mijn inzending voor 
The Belgian Travel Blog Awards. Dit is het 
grootste toeristische blogger event in België 
van Sound of C (een Belgisch full service PR 
bureau voor de toeristische sector).

Na veel ervaring op te bouwen in reisfoto-
grafie, heb ik begin vorig jaar besloten om in 
bijberoep te starten als fotograaf/videograaf 
onder de naam Jurography.
Ben je benieuwd naar mijn foto’s/video’s? 
Neem gerust een kijkje op mijn Instagram- 
pagina!

@JURIANCUYPERS
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VERKOOP
VERHUUR

HERSTELLING

WOON JIJ OP EEN APPARTEMENT OF HUIS ZONDER TUIN? 
WIL JE GRAAG JE EIGEN GROENTJES KWEKEN?  
DAT KAN!  
IK, FRANCINE PUT, STEL GRAAG MIJN TUIN TER BESCHIKKING 
VOOR GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK. (GEEN VERHUUR) 
GEÏNTERESSEERD? STUUR EEN MAILTJE NAAR  
SIENPUT@HOTMAIL.COM 
 
TOT BINNENKORT! 
GROETJES, FRANCINE

GEBOREN EN GETOGEN OP DE HEI, WOON IK INTUSSEN IN PUTTE. TOEN MIJN MAN IN 2018 
OVERLEED NA EEN VERKEERSONGEVAL, BLEEF IK ACHTER MET ONZE 2 DOCHTERS, 
EN MOEST IK ZIJN BOUWBEDRIJF VERDER ZETTEN. 
 
INTUSSEN ZIJN WE TIEN JAAR VERDER EN STARTTE IK EEN ZAAK IN RETOUCHE/WORK-
SHOPS/BEDRUKKEN EN BORDUREN VAN ALLERLEI, GENOEMD NAAR MIJN KINDEREN: ILKYMA 
(ILSE, KYANTE EN MAYTE). RECENT KWAMEN DAAR OOK GEPERSONALISEERDE GESCHENKEN, 
BABYKLEDING EN PAMPERCREATIES BIJ. 
 
OM ALLES EEN PLAATS TE GEVEN MAAKTE IK KNUFFELS EN KUSSENS GEMAAKT VAN DE 
KLEDING VAN MIJN MAN. VOOR MEZELF, DE KINDEREN EN SCHOONFAMILIE. 
NA CORONA WIL IK HIER WORKSHOPS OVER GEVEN ONDER DE NAAM ‘REMEMBER ME’.   
ALLE INFO: WWW.ILKYMA.BE.

OPROEP!  
Doe zelf gratis de groetjes, samen met een foto,  

via info@heikrantje.be 



WAT IS JE LINK OF BAND 
MET DE HEI?
“Tot mijn vierde jaar woonde ik 
langs de Aarschotsebaan, daarna 
zijn we verhuisd en woonden we 
tussen ‘Den Hoek’ en ‘Den Oss-
senkop’. Ik ben een echte Hei-
kanter, ook al woon ik er nu al 
een tijd niet meer.”

JE BENT DE ENIGE ZOON 
VAN LEOPOLD GOELEN, 
WIE WAS JE VADER EN 
WAT WAS ZIJN BEROEP?
“Vader heeft heel veel voor mij 
betekend en vader Pol heeft zon-
der dat hij dat eigenlijk wilde een 
hele cruciale rol in mijn leven ge-
had. Hij overleed op 42-jarige 
leeftijd en had een groot bedrijf 
in diamanten. Ik werd noodge-
dwongen zijn opvolger en moest 
om die reden stoppen met voet-
ballen op het hoogste niveau bij 
Lierse.”

JE GROEIDE OP ALS ENIG 
KIND, HOE BELANGRIJK 
WAREN JE OUDERS IN DIE 
PERIODE?
“Ik heb een goeie jeugd gehad 
en ik mocht alles op het voetbal 
zetten. Het was een zorgeloze 
tijd. In die periode leek het wel of 
ik vele jaren bij Lierse in de eerste 
ploeg zou spelen. Het lot heeft er 
helaas anders over beslist.”

RENÉ SCHREEF GESCHIE-
DENIS MET LIERSE

Heikanter René Goelen leek begin jaren ze-
ventig vertrokken voor een mooie loopbaan 
op het hoogste niveau. Hij was één van 
de elf Lierse spelers die zorgden voor het 
Mirakel van Leeds. Noodgedwongen moest 
Goelen op jonge leeftijd afscheid nemen 
van het topvoetbal.

TEKST Geert Fierens
FOTO’S René Goelen

WAS VOETBALLEN JE 
GROOTSTE HOBBY?
“Absoluut, het was mijn favorie-
te sport. Ik kende niks anders en 
wilde ook niks anders kennen 
(lacht). Ik kom ook uit een voet-
balfamilie. Jef Mariën, of de ‘Jef 
van ’t Centrum’ van de Hei was 
mijn nonkel en een broer van 
mijn moeder. Hij speelde ook bij 
Lierse, tot in de reserven. En die 
had zelfs een betere techniek als 
ik. Ook in mijn latere leven speel-
de voetbal een belangrijke rol. 
Ik ben er nog steeds heel graag 
mee bezig. Ik mis haast geen en-
kele match van FC Heikant. Knap 
trouwens dat die club zo hoog 
geklommen is op de sportieve 
ladder.”

WAS LIERSE JE EERSTE 
CLUB, HEB JE DAAR OOK 
IN DE JEUGD GESPEELD?
“Ja, het was mijn eerste club. 
Als jeugdspeler heb ik altijd voor 
Lierse gespeeld. Vanaf mijn acht 
jaar, ik groeide door van jeugd-
speler tot het eerste elftal. In die 
bewuste mirakelmatch tegen 
Leeds was ik maar negentien. Ik 
was de jongste speler van onze 
ploeg.”

JULLIE SCHAKELDEN 
LEEDS UIT IN DE UEFA CUP 
IN HET SEIZOEN ’71-‘72, 
DE EERSTE RONDE OF DE 
1/32E FINALES.  

WAT HERINNER JIJ JE 
NOG VAN DE HEEN-
MATCH?
“Dat was een logische 0-2 neder-
laag. Leeds was enorm ervaren, 
ze lieten de bal snel rondgaan en 
wij deden ons best maar konden 
een nederlaag niet voorkomen. 
Leeds was toen top in Europa, ze 
hadden het jaar daarvoor de Be-
ker der Jaarbeurssteden gewon-
nen. De voorloper van de Uefa 
Cup en nu de Europa League. 
Tegen Juventus. Dat zegt toch 
iets. Zij beschikten over een kern 
van twintig bijna evenwaardige 
spelers. Die luxe hadden wij niet.”

JULLIE WONNEN IN LEEDS 
MET 0-4. HOE KON ZOIETS 
VOLGENS JOU GEBEUREN, 
HAD LEEDS JULLIE 

Lierse SK  in actie tegen Leeds United.

ONDERSCHAT?
“Ik vond ze wel lakser dan in de 
heenmatch. Wij vlogen er in van-
af de eerste minuut en we waren 
heel efficiënt. Na een dik half uur 
stonden we 0-3 voor. In het eer-
ste kwartier na de rust hadden 
we het heel moeilijk. Toen was 
het pompen of verzuipen. Maar 
we overleefden en tien minuten 
voor tijd maakte Ressel er 0-4 
van. Na de match kregen we een 
staande ovatie van de supporters 
van Leeds. Er waren 100 suppor-
ters van Lierse, en twee van de 
Hei. Gustaaf Marien en Marcel 
‘Van de Rie.”

KEN JIJ NOG ALLE LIER-
SE SPELERS DIE IN LEEDS 
OP HET WEDSTRIJDBLAD 
STONDEN?
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“Ja zeker, ik kan ze u zo vertel-
len. Engelen in doel, achteraan 
Michielssens, Krivitz, Dierckx en 
Goelen. Vermeyen, De Ceulaer 
en Davidovic op het middenveld. 
De Nul, Ressel en Janssens wa-
ren de aanvallers. En op de bank 
zaten Mertens, Dreesen, Struyf 
en keeper Eggers.

NA DE 0-4 IN LEEDS BE-
GON HET PAS. JULLIE WIP-
TEN DE ENE NA DE ANDERE 
CLUB UIT DE BEKER?
“Achteraf gezien was dat de 

mooiste periode uit mijn korte 
tijd in het eerste elftal van Lier-
se. We schakelden Rosenborg 
uit na ginder met 4-1 te verlie-
zen. André De Nul maakte er in 
de terugmatch drie in het laatste 
kwartier. Thuis tegen PSV won-
nen we met 4-0. Onze trainer 
Frans De Munck was een paar 
dagen voor die match ontslagen. 
Hij werd vervangen door Gust 
Baeten en we waren die avond 
super gemotiveerd. Tegen AC 
Milan kon het kleine Lierse niet 
op. In de heenmatch werd een 

bal van Vermeyen met de vuist 
uit doel geslagen. Daar zijn foto’s 
van, hé. De Turkse scheidsrech-
ter Babacan deed niks. Op zo’n 
moment weet je dat je eigenlijk 
geen kans maakt. Milan was dan 
ook ons eindstation in de 1/4e fi-
nales.”

DE DROOM WAS VOOR-
BIJ, WAS JE TOEN ERG 
ONTGOOCHELD DAT HET 
VOORBIJ WAS OF MEER 
EEN GEVOEL VAN TROTS?
“Het was vooral trots. Wij hadden 
Leeds, Rosenborg en PSV uitge-
schakeld. Heel straf, want vijftig 
jaar later wordt daar nog over 
gesproken.”

HET WAS 1971, BESTOND 
PROFVOETBAL TOEN AL? 
OF MOEST JIJ NOG ELKE 
DAG NAAR HET WERK?
“Peter Ressel was de enige prof 
in onze ploeg. De meeste an-
dere spelers waren semi-profs. 
Maar zo’n Europese verplaatsing 
moesten wij wel zelf regelen. 
We waren drie dagen onderweg. 
Dinsdag vertrek en donderdag 
weer thuis. Je moest met je baas 
een regeling treffen op het werk. 
Ik had geluk dat ik thuis de no-
dige ondersteuning had en alles 
op het voetbal kon zetten.”

HOELANG HEB JE IN HET 
EERSTE ELFTAL VAN LIERSE 
GESPEELD? HEB JE DAAR-
NA NOG ANDERE CLUBS 
GEHAD?
“In het seizoen ’70-’71 ben ik in 
de eerste ploeg gekomen. In de 
voorbereiding van ’73-’74 werd 
vader ziek en moest ik stoppen 
om de zaak thuis verder te zet-
ten. Ik heb 85 officiële matchen 
voor Lierse gespeeld. Competi-
tie, beker en Europees. Later heb 
ik nog bij Rita Berlaar in tweede 
provinciale gespeeld. Twee jaar, 

waarvan één als speler-trainer. 
Mijn loopbaan sloot ik af bij Wes-
terlo, dat toen in tweede provin-
ciale speelde. Met de middelen 
van een gulle sponsor bouwden 
ze aan een stevige ploeg, ik was 
er drie jaar en we speelden drie 
keer kampioen. In eerste provin-
ciale en bevordering speelde ik 
samen met Jos Heyligen en Ju-
lien Cools. Ik speelde negentig 
wedstrijden als centrale verdedi-
ger, ik miste er dus geen enkele. 
En toen ben ik gestopt als voet-
baller. Dat was in 1985

ELLAND ROAD IS DE NAAM 
VAN HET STADION VAN 
LEEDS. HET WERD LATER 
JOUW CAFÉ?
“In Lier was in die tijd een bekend 
café over het station. Samen met 
Frans Vermeyen en onze vrou-
wen hebben we dat uitgebaat. 
Van ’76 tot ’80 hebben wij dat 
gedaan. Na ’80 ging Frans verder 
met de zaak, ik ben daarna 36 jaar 
als bediende op een scheeps-
werf in de haven van Antwerpen 
gaan werken. Tot aan mijn pensi-
oen in 2016.”

WIE IS DE BESTE SPELER 
WAAR JE OOIT MEE SA-
MENSPEELDE?
“Dat is heel moeilijk. Frans Ver-
meyen was een uitstekende 
spelverdeler maar hij was ook 
goed omringd op het midden-
veld door Neel De Ceulaer en 
Dimi Davidovic. Onze aanvalslijn 
was voor mij de beste van Bel-
gië. André De Nul, Peter Ressel 
en Swat Janssens. Wij konden de 
beste ploegen van het land over 
onze knie leggen. Anderlecht, 
Brugge, Standard. Die kwamen 
niet graag naar het Lisp want 
voor zo’n topper  waren we altijd 
heel gemotiveerd. Maar liet ons 
niet in Beveren spelen de zondag 
daarna, we waren vaak te slap. 
Dat was onze zwakte.”

Het officiële pro-
grammaboekje van 
de legendarische 
wedstrijd tussen 
Leeds en Lierse op 
29 september 1971.
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Kleine huisdieren, paarden, kleine herkauwers 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste ploeg van K. Lierse S.K. in 1971 - 1972. 



12 WEETJES OVER
RENÉ GOELEN
GEBOORTEPLAATS
EN DATUM
Lier, 14 oktober 1951

WOONPLAATS
Heist-op-den-Berg

PARTNER

Rita, één zoon Yves

POSITIE OP HET VELD
Linksback

WIE WAS IN DIE EUROPESE 
CAMPAGNE JOUW TRAINER? 
Frans De Munck en Gust Baeten

FAVORIETE STADION WAAR
JE  SPEELDE
San Siro in Milaan. Een stadion van 
60.000 plaatsen. Toen wij er speel-
den zat het niet eens halfvol. 

HOEVEEL SPELERS VAN LEEDS 
KAN JE NOG UIT HET HOOFD
OPNOEMEN
Peter Lorimer (mijn rechtstreekse 
tegenstander), Billy Bremner, 

Jack Charlton en Terry Cooper

WIE IS DE BESTE SPELER WAAR
JE OOIT TEGEN SPEELDE
Leon Semmeling (Standard), Eddy Koens 
(Sint-Truiden). Snelle jongens en mijn 
rechtstreekse tegenstanders. Paul Van 
Himst, Rob Rensenbrink en Jan Mulder 
waren toppers.

AAN WELKE TRAINER 1E ELFTAL 
BEWAAR JE DE BESTE HERINNE-
RING? 

Ik heb er niet zo veel gehad natuurlijk. Ik 
zou zeggen Gust Baeten want die had ik 
ook als jeugdtrainer bij Lierse gehad.

VOETBAL TOEN EN VOETBAL NU, 
WAT IS HET GROOTSTE VERSCHIL
Fysiek en techniek. Vroeger was het 
niveau in de Belgische eerste klasse voet-
baltechnisch hoger dan nu. Het spel is 
veel fysieker geworden, er wordt ook 
meer en anders getraind dan vroeger. 
 

HET WAS 0-4 IN LEEDS, WEET JE 
UIT HET HOOFD WIE SCOORDE?

Ressel twee en Janssens twee. DAT 
KLOPT. 32’ Janssens 0-1, 35’ Ressel 0-2, 
37’ Janssens 0-3, 80’ Ressel 0-4.

EUROPESE CAMPAGNE ’71 – ’72 
Lierse – Leeds 0-2 en 4-0, Rosenborg – 
Lierse 4-1 en 0-3, PSV – Lierse 1-0 en 0-4, 
AC Milan – Lierse 2-0 en 1-1.
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Aarschotsebaan

Kardinaal Cardijnplein

P

BABY

WEBSHOP MET LEUKE 
GESCHENKEN EN 
BABYKLEERTJES
VOOR KINDJES VAN
0 TOT 4 JAAR. 

Perfect voor jouw
kleine spruit of om een
origineel (geboorte)
geschenk samen te stellen.
Bovendien kunnen we
elk geschenk personaliseren
met een bedrukking of door
te borduren. 

www.ilkyma.be
Spoelstraat 37, 2580 Putte
0473/30 21 63

ILKYMA BABY AGENDA
Corona houdt de wereld al meer dan een jaar in zijn 
greep maar dankzij de lopende vaccinatiestrategie is er 
toch eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

Stilaan kunnen we uitkijken naar de eerste (kleine) 
evenementen. Voortaan zullen we in het Heikrantje 
alle Heikantse feestelijkheden opsommen. 
Hierbij alvast wat er nu op de planning staat voor de 
komende weken.

24 JULI 2021
EERSTE KUBB TORNOOI DE BOERKES 
Het eerste kubb tornooi voor families en vrienden alsook een 
aparte reeks voor professionele ploegen.

Prijzen en bekers te winnen!  
 
Voor supporters of toeschouwers die het kubb leven niet 
kennen is er ook een hapje en drankje aanwezig.

OPGELET!

Indien door Corona het tornooi niet zou kunnen doorgaan 
ontvangen jullie het inschrijvingsgeld terug

Inschrijvingen (tot 15/07) en info: www.deboerkes.com 

9 - 14 JULI 2021 
HEI-KERMIS, ONDER VOORBEHOUD

Zelf GRATIS een evenement kort in het heikrantje 
vermelden? Stuur al je info naar info@heikrantje.be



LEO LIEP MARATHON 
OP ZIJN ZEVENTIGSTE
Wie kent Leo Verstrepen, 
gekend als ‘Leo de  coiffeur’, 
niet op de Hei? Maar Leo 
deed meer in zijn leven dan 
haar knippen. Je kan hem  
gerust een sportieve duizend-
poot noemen. En ook al is hij 
de zeventig al een paar jaar 
voorbij, hij krijgt er nog altijd 
niet genoeg van.

TEKST Geert Fierens
FOTO’S Leo Verstrepen 
& Ann Van de Voorde Leo tijdens de 20 kilometer van Brussel in juni 1984.

MAG IK ZEGGEN DAT JE 
TOCH WEL HEEL ERG 
SPORTIEF BENT?
“Dat mag je zeker zeggen. Dat 
sporten heeft altijd in mij gezeten. 
Ik heb gevoetbald bij SV Heist, ik 
heb de dames van Corsica ge-
traind. De Corsica Ladies in het 
Liefhebbersverbond. Ontzettend 
veel gelopen natuurlijk, maar ook 
bowling is één van mijn beoefen-
de sporten. Ik heb aan yoga ge-
daan, judo, ik fiets nog steeds. Dat 
sporten zit in de familie. Mijn zoon 
Gerrit stond lang onder de lat bij 
het eerste elftal van FC Heikant, 
kleinzoon Robbe speelt nu in de 
eerste ploeg van SK Berlaar.”

JE STORTTE JE OP HET 
LOPEN, WAT MOET IK MIJ 
DAARBIJ VOORSTELLEN?
“Van toen ik op de Hei ben ko-
men wonen ben ik beginnen te 

lopen. Eigenlijk ben ik afkomstig 
van het Zonderschot in Heist. Ik 
was 22 toen ik hier kwam wonen. 
Ik opende mijn kapsalon langs 
de Aarschotsebaan en verhuisde 
daarna naar het Kardinaal Cardijn-
plein. Ik stond twaalf uur per dag 
op mijn benen, en ik vond elke 
keer opnieuw de moed en de uit-
daging om na de werkdag mijn 
loopschoenen aan te trekken. Ik 
kon op den duur niet meer stop-
pen (lacht).”

OP JE 40 STE LIEP JE TWEE 
MARATHONS ONDER DE 
2.45 UUR. EEN TOPPRES-
TATIE.
“Mijn eerste liep ik toen ik onge-
veer 35 jaar was, dat was in Wil-
lebroek. Rond mijn veertigste heb 
ik er ook een paar gelopen. Dat 
waren scherpe tijden, ja. Maar ik 
liep meer dan alleen marathons. Ik 

denk aan de twintig kilometer van 
Brussel. De Natuurlopen in Lier. Al 
heb ik nooit gehouden van grote 
manifestaties, die massa mensen 
schrikte me wat af. Ik heb ook aan 
crossen meegedaan, op de piste 
gelopen. Er zijn maar twee atleten 
die me ooit gedubbeld hebben, 
en dat was in de cross. Miel Putte-
mans en Leon Schots.”

JE BENT MOMENTEEL NOG 
STEEDS ACTIEF ALS  
WIELERTOERIST?
“Ik fiets nog elke week een tachtig-
tal kilometer. Ik sloot me eerst aan 
bij een club in Beerzel, ik ben nog 
steeds lid van WTC Centrum op de 
Hei.”

73 JAAR EN NOG STEEDS 
SPORTEN, WAT MOET IK 
ME DAARBIJ VOORSTEL-
LEN?
“Vier keer per week loop ik in groep 
nog tien kilometer. Dan wordt op 
de Hei afgesproken en lopen we 
langs de straat. We zijn met een 
tiental. Dat zal ik blijven doen zo-
lang ik dat kan. Als ik voel dat ik een 
lastpost ben voor de anderen dan 
stop ik ermee. Dat wil ik niet. Als ik 
niet meer kan volgen, dan houd ik 
de eer aan mezelf. En ik fiets nog 
elke week mijn tachtig kilometer. 
Niet slecht voor iemand van 73 
jaar, maar ik heb er nog altijd heel 
veel deugd aan. Tien kilometer 
gelopen en dan onder de douche, 
heerlijk, dan voel ik me tien jaar 
jonger (lacht).”

IN 2017 WON JE DE TROFEE 
VAN SPORTVERDIENSTE 
VAN DE GEMEENTE BER-
LAAR. HECHTTE JE VEEL 
BELANG AAN DIE PRIJS?
“Toch wel, het is een mooie er-
kenning. Het beste bewijs dat ik de 
trofee toch naar waarde schat is 
dat die nog steeds in mijn kapsa-
lon staat.”

WAT VIND JE ZELF JE 
STRAFSTE SPORTIEVE 
PRESTATIE?
“Daar moet ik niet zo lang over 
nadenken. Ik liep mijn laatste ma-
rathon op mijn zeventigste in Lon-
den. Gezien mijn leeftijd vind ik dat 
straf, én uitgelopen hé. Ik ben ook 
in groep 49 keer naar Scherpen-
heuvel gelopen vanop de Hei. Elk 
jaar op 1 november. De vijftigste 
kon ik helaas niet doen door
corona.”

Leo tijdens zijn deelname aan De Ronde van Vlaanderen in 2000 en 2002
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De juffrouw voor de klas zegt tegen de kinderen: ‘Vandaag gaan we 
het over een bepaald soort dieren hebben, en wel over torren. 
Wie kan mij een tor noemen?’ 

Jantje steekt zijn vinger op: ‘De water-tor, juf.’ 
‘Dat is goed,’ zegt de juf, ‘en weet je ook wat de water-tor eet en hoe 
hij eruitziet?’ 
‘Ja juf, hij is zwart, eet waterplantjes en watervlooien.’ 

Jefke weet er ook één en steekt zijn vinger op: ‘De boom-tor, juf.’ 
‘Dat is goed,’ zegt de juf, ‘en weet je ook wat de boom-tor eet en hoe 
hij eruitziet?’ 
‘Ja juf, hij eet boomschors en blaadjes en is camouflage-groen.’ 
‘Prachtig Jefke!’ Zegt de juf.

Dan steekt Wimmeke zijn vinger op en zegt: ‘Ik ken er ook één juf!
De vibra-tor.’ ‘De vibra-tor?’ zegt de juf een beetje voorzichtig ... 
Kun je ook zeggen hoe die eruitziet en wat die eet?’ 
‘Wel,’ zegt Wimmeke, ‘Hoe hij eruitziet dat weet ik niet, maar volgens 
mijn zus vreet ‘ie batterijen!’

DE MOP VAN
DE MOESJ

Adam en Eva liggen in de zon. 
Opeens vraagt Eva aan Adam: “Adam, hou jij van mij?” 
“Natuurlijk,” zegt Adam, “van wie anders?” 
Kelly Serneels

Ik hem nen boek gekocht over reïncarnatie…. 
Kostte wel 1.000 euro… 
mor ik dacht, och ja, ge leeft maar ene keer.  
Peter Tielemans

Twee pizza’s zitten in de oven
Zegt de ene: “amai da’s hier warm”
Zegt de andere: “wauw, ne sprekende pizza!” 
Gert Van der Borght

Ne klaane vroogt oon ze vooder: “voo, memme is da meij iejen of meij 
twieje m’s”?
Zee dieje vooder “meij draa”.
E bekke looter: “voo, tetteke, meij iejen of meij twieje t’s” “meij draa”.
Dan paast dieje vooder, wa is dieje snotoop doo oont schraave, kgeun is 
goon kaake. Awel joh, wa zedde gaa oont doen? 
Kmut een oepstel mooke zee dieje klaane, muttet is leijze? 

De televizie: memme toowes nog giejene televies, en onze voo zee da 
tnog een tetteke zal dure vuij dawer iejene koewepe. 
Leon Claes op Ge zaa van de Haa 

NOG ENKELE MOPKES
VAN HEIKANTSE
MOPPETAPPERS

50 jaar familietraditie in Berlaar-Heikant

vers vlees, charcuterie en feestschotels

Leo met één van zijn trofeeën.
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TEKST & FOTO’S Nick De Cuyper & Wim Soons

De ‘ijzeren muur’
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Bakkerij Beau 

Openingsuren: 

Dinsdag tot en met Donderdag: 07:00 – 18:00 

Vrijdag tot en met Zondag: 07:00 – 16:00 

Tel: 032846680 

Aarschotsebaan 71/1 

2590 Berlaar Heikant 

Brood, banket, verjaardagstaarten, 
ontbijtmanden,… 

NICK, JE HEBT EEN HELE 
VERZAMELING OPGE-
BOUWD OVER ONZE 
GEMEENTE TIJDENS 
WO II, HOE BEN JE 
HIERMEE GESTART?
Als kind hoorde ik mijn groot-
moeder over de oorlog vertel-
len, en al vroeg interesseerde 
dit onderwerp me. Ik was vooral 
nieuwsgierig naar wat er in Ber-
laar gebeurd was in die periode. 
Over de landing in Normandië 
kan iedereen meespreken, maar 
wat er achter onze eigen hoek 
gebeurd is, is veel minder be-
kend.
In 2008 heb ik in Berlaar een 
tentoonstelling georganiseerd, 
en dat heeft voor een sneeuw-
bal-effect gezorgd: je gaat bij 
mensen hun verhaal optekenen, 
die verwijzen weer door naar 
andere getuigen… Gaandeweg 
heb ik veel zaken ‘ontdekt’, er is 
in onze gemeente dan ook heel 
wat gebeurd. Doorheen de ja-
ren heb ik een 1000-tal foto’s 
verzameld, allemaal gelinkt aan 
Berlaar-tijdens-de-oorlog, maar 

ook verslagen van rechtzaken, 
kranten en boeken uit die tijd, tot 
militaire uniformen toe. 

LAAT ONS DEZE PERIODE 
EENS CHRONOLOGISCH 
DOORLOPEN. WE STARTEN 
MET DE MOBILISATIE EN 
INVAL IN MEI 1940?
Wel, het is interessant om we-
ten dat er ook tijdens de jaren 
daarvoor al heel wat militaire 
spanningen waren, denk aan de 
conflicten in Tsjecho-Slowakije 
en Polen, en dat ‘onze jongens’ 
dus al meerdere keren waren ge-
mobiliseerd. Elke 19-jarige moest 
legerdienst doen, hoewel er be-
paalde vrijstellingen waren bv. 
voor grote gezinnen. Maar tijdens 
een mobilisatie werden er in heel 
wat gezinnen meerdere jongens 
opgeroepen.

Bij de mobilisatie in 1940 dach-
ten sommigen dus eerst dat het 
‘weer van dat was’, en wist men 
niet onmiddellijk dat het ditmaal 
‘voor echt’ was. Toen het nieuws 
over de Duitse inval zich ver-

Nick De Cuyper verzamelt al jaren alles over de Tweede 
Wereldoorlog en hoe die in onze gemeente 
beleefd werd. Nick is opgegroeid in Berlaar, waar zijn 
familie ook al generaties terug te vinden is. Op de Hei  
zullen sommigen zijn grootvader misschien nog 
kennen, ‘Fonne van het molenhuizeke’, die op 
Melkouwen woonde. (De stenen windmolen uit 1848 
verdween op Melkouwen in 1936/’37)

spreidde, kwam er echter heel 
snel een massale vluchtelingen-
stroom op gang, ook al omdat 
de herinnering aan de eerste we-
reldoorlog en ‘de hunnen’, zoals 
dat toen werd gezegd, bij velen 
nog sterk in de herinnering leef-
de. Men laadde zijn huisraad op 
een kar, en reed bv. naar de zee. 
Bij vele mensen met wie ik ach-
teraf sprak, is die vlucht erg bijge-
bleven.

Vele van deze vluchtelingen 
spraken achteraf ook over ‘de ij-
zeren muur’. Deze maakt deel uit 
van de KW-linie, die liep van Ko-
ningshooikt tot het Vlaams-Bra-
bantse Waver. Dit was een soort 
versterkte ijzeren muur, van hek-
ken die in elkaar waren geklon-
ken en verankerd, en op een 
aantal plaatsen waren er door-
gangen. De ijzeren muur zorgde 
ervoor dat iedereen zich moei-
lijker kon verplaatsen, maar ook 
de bevoorrading van het Belgi-
sche leger bv. werd vertraagd.  

Militair heeft de linie finaal weinig 
uitgehaald, omdat de Duitsers er 
de linie links hebben laten liggen.

Deze vluchtelingenstroom leid-
de er trouwens ook toe dat er 
soms quasi spookdorpen ont-
stonden, en dat anderen er dan 
weer gebruik van maken om in 
leegstaande woningen in te bre-
ken, en te stelen wat er nog te 
stelen viel.

Intussen waren alle jongeren 
tussen 16 en 35 gemobiliseerd. 
De gendarme kwam aan huis 
met een oproepingsbiljet, of de 
oproepsbiljetten werden in het 
groot aangeplakt en de jongens 
moesten zich melden in recrute-
ringscentra. Eerst kregen ze het 
bevel om naar Oost-Vlaanderen 
te gaan, daarna (onder druk van 
de Duitse opmars) werd dat Roe-
selare. Dat was natuurlijk een heel 
eind om te voet of met de fiets te 
geraken, en velen zijn daar dan 
ook nooit op tijd geraakt. Vele 

van deze jongelingen waren nog 
nooit buiten hun dorp geweest, 
en de wanorde was groot.

Ook met de jongelingen wie er 
wel raakten, is niet zoveel ge-
beurd: het leger trok achteruit, 
de bevoorrading liep moeilijk, en 
men wist niet van welk hout pij-
len maken.

IS ER IN 1940 IN BERLAAR 
ZELF OOK GEVOCHTEN, 
ZIJN ER INWONERS 
GESNEUVELD?
Wel, velen zullen de foto al ge-
zien hebben van de Berlaarse 
kerktoren die bij het begin van 
de oorlog gedynamiteerd werd. 
Het was zo dat het Belgische le-
ger tijdens de Duitse inval ‘hoge 
punten’ dynamiteerde of kapot 
schoot met hun eigen artillerie, 
zodat de vijand deze niet zou 
kunnen gebruiken als uitkijkpost. 
De Berlaarse kerktoren is opge-
blazen door een Waalse eenheid 
van genietroepen. 
De kerktoren van de Hei is dan 
weer gespaard gebleven omdat 
de Duitse troepen te snel aan het 
naderen waren en men dus in 
tijdsnood kwam. Op de Hei werd 

er door ingekwartierde troepen 
wel een houten molen omver 
getrokken. Dat was de molen in de 
Houwstraat achter de maalderij. 

Op 16 mei 1940 kwam een 
Duitse eenheid Berlaar binnen, 
ze kwamen via Turnhout. Ik heb 
een foto gevonden van de Duitse 
officier die deze eenheid aan-
voerde Oberstleutnant (luitenant- 
kolonel) Eberhardt Rodt, aan de 
gedynamiteerde kerktoren. Deze 
Duitse eenheden zijn vervolgens 
doorgestoten naar Mechelen en 
Gent.

Er zijn ook een aantal van onze 
inwoners gesneuveld tijdens die 
dagen. Eén Heikantenaar die in 
1940 gesneuveld is, is in alle ge-
val Albert Moris.

HEB JE INFO TERUGGE-
VONDEN OVER HET  
‘DAGELIJKSE LEVEN’  
TIJDENS DE TWEEDE 
WERELDOORLOG?
“Rond 20-21 mei 1940 zijn er 
Duitsers bij mensen op de Hei 
ondergebracht, inkwartiering. 
Ook leegstaande woningen 
werden door Duitse soldaten 

gebruikt. Tijdens de rest van de 
oorlog was er in elk dorp wel 
Duitse militaire aanwezigheid, 
dus ook bij ons.
Naast de aanwezigheid van Duit-
se troepen, had de rantsoenering 
natuurlijk een impact op het le-
ven van de mensen. Niet alleen 
levensmiddelen zoals brood, 
melk en vlees werd gerantsoe-
neerd, maar ook grondstoffen 
als rubber voor Duitse oorlogs-
industrie. Op 1 maart 1944 zijn 
op de Hei de kerkklokken ook 
weggehaald om te worden 
gebruikt: Duitsland was in het 
defensief en had alle staal nodig.  

De molen in de Houwstraat, die bij
de Duitse inval omver werd getrokken

Verder bracht de bezetting ook 
verplichte tewerkstelling met 
zich mee. Zeker na de neder-
laag bij Stalingrad had de Duitse 
industrie veel volk nodig omdat 
Duitsers werden opgeroepen 
om in het leger te vechten. Velen 
werden in Duitsland wel relatief 
goed behandeld. 
Sommigen weigerden echter in 
Duitsland te werken en doken 
onder.

Deel 2 in het volgende
Heikrantje.



CAFÉ ALASKA
TEKST Wim Soons
FOTO’S Jef de Ceuster, Jeanne Peeters & Walter Dockx

CAFÉ BIJ DE KRUK/KRIK 
AARSCHOTSEBAAN 133

1900 - 1925 
Jos Lemmens en Virginia 
Vertommen 
Twee van hun 7 kinderen, Cle-
mentina en Josephina, waren 
bekende wielrensters in de streek. 
Ze reden koersen tot in Lier, 
Aarschot en Mechelen.

De pastoor vond dit maar niets, en 
had de damesfietsen eens vanop 
de spreekstoel als “hoerenkarre-
tjes” bestempeld. Toen de pastoor 
enkele maanden later met zijn 
lange rokken op een damesfiets 
over de Hei fietste, lokte dit een 
luidruchtige commentaar uit van 
de Krik: “mensen komt zien, onze 
pastoor op een hoerenkarretje”.

Als het etenstijd was kwam één 
van zijn dochters dan vragen; 
‘vader wat wil je eten, een bief-
stukje of een karbonade?’. 
De Krik zat daar dan twijfelachtig 
zijn schouders op te halen want 
hij wist dat zo’n duur vlees nooit 
in huis was. Waarop zijn dochter 
dan vroeg of ze een haring 
moest bakken. Waarop de Krik 
antwoordde: ‘ja begard, bak me 
nen haring, dat zal me nog t best 
smaken’. De Stamgasten kenden 
op voorhand zijn antwoord. 

16 TOURNEE KAFEE

Foto 1: Petra Mertens, Ann Lambrechts, Elly Dens; Foto 2: Jef de Cuyper, Leon Dom, Francis Broes; Foto 3: André de Cuyper en Marina, Marc 
Stevens en Carine, Jef de Cuyper, Herman van de Meutter en Marleen, Miel Goyvaerts, Magda Bakkers; Foto 4: Inez Henderickx, Karin Weuts 

Engelse kegelbaan (de baan liep 
licht omhoog). In de zomer 
kegelde men buiten op een 
gewone baan.

1945 - 1956 
Marcel Hellemans en Justine 
De cinema werd terug geopend.

1956 - 1957 
Weduwe Roos Lambrechts - 
Bellekens

1957 - 1969 
Armand Mariën (den Dolf) en 
Anna Lambrechts 
Er kwam terug een Engelse 
kegelbaan in de zaal. Na het 
overdekken van de gang werd 
de kegelbaan hier gelegd. 

1969 - 1972 
Jos Lauwreys (de Coce)

1972 - 1975 
Armand Mariën (den Dolf) 
neemt het café terug over

1975 - 1988 
Verbeeck – Hilda Hendrickx

1988 - 1993 
Walter (Wakke) Dockx 
Hij breidde het uit met een 
snackbar ‘het Snackske’.

1994 
Wim Van Hoof

1995 - 27/03/2005 
Inez Hendrickx

17HEIKANTS DIALECT

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.

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 verschillen-
de 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

Ikke en maan brommers.

Acht joor wazzek. De Willy en Maria wuinden neeven ons en die hadde in diejen taad (1965) 
nen ottau, ne Fiat 124. En de Willy, diejen haa int e, het was nen blaave Sachs méj twieje 
fitèsse. En in maan oewege (van joeschuur nen brommer stoon wootem nemieje méj réj. 
Ik wéjtet nog gonge snotter) was da HET masjien! De Willy diejen haa gezien hoeda maan 
oewege bloenke en haa huilde diejen brommer boowete. Haa ruistte al het stof en de 
vuilleghaat terraf en haa poempte de bannen oep. Haa liejerde maa hoedak de sigluijr en de 
boegie must kuisse, haa kapte ter een bekke naft in en haa stampte diejen brommer in gank! 

Mannekes, da geloowed, dieje ruijk... Ik was verkocht vuij de rest van me leve mo da wistek 
toen nog ni hé. Mèj e bevèjze gat hemmek mèj diejen brommer liejerre raan in de vaure 
tusse de petoote. Int begin zénnek er is mèj gevalle, in de petoote, en da sjappement (of de 
sjarsboowes) laa oep men biejen en ik gerokte doo terrèkt ni onderoowet. Da sjappement, 
da was hiejel hiejet en men biejen was serjuijs verbrand! Mo de liefde vuij alles watda roenkt, 
die was ni auver zelle!

Toen azzek twuillef joor was, haddek ne Sachs mèj draa fitèsse. Diejen haak gekrèjge van 
Groewete Fonne (of Lange Fonne) van Bjeizel. De Groewete, dieje werrekte oewek baa den 
Boowel, da was ne kollèjga van onze voo. Van diejen brommer haddek de slaaklappe en 
de lichte en de sjarsboowes afgevèjze en da was maan krosmasjien. In onzen hof haddek 
e krosparkoer gemokt en doo zénter vanzeleeve vuijl liters naft duijgejoogd zelle! Mèj dieje 
Sachs draafitès hémmek nog koersgerèjje tèjge den Dirk Van Hoof (den Dobbere). Den Dirk, 
diejen haa ne Sachs twiejefitès en me hadde (ikke, den Dirk en de Willem 
Van Dessel) nen oemloewep oowetgetiejeked mèj start en oonkomst in 
de Liejemputte. Da was toen, in 1969, nog een groowesstroot en de start 
en d’oonkomst, da was vuij het hoowes van Fonne Vos (de Voskes). 

Wijlle hadde doo last weeskante vant stroot wa stokke in de groowes 
geslooge en doo wa koewere tusse gebonne en dan dweis auvert stroot 
een strèjp getrokke. Het was de bedoeling damme vertrokke in de richting 
van de Kegelstroot (da was toen diejen taad e smeereg bol kassaake), 
damme doo dan noo lings rèjje en zjuist verbaa Fernaake (de Pues) lings 
da jeirweggeske inrèjje en dan kwoome zoewe doo neeve Fonne van 
de Stoel trug in de Liejemputte terecht. Mo vuijda me koste starte haa 
de moeder van de Voskes, de vraa van Fonne Vos, al ons poole en ons 
koewere oowet de grond getrokke en ons mej vuijl lawaat weggejoogd!

Méj maan brommers hémmek nog avontuure beleefd vuijdak zestien 
joor was zelle, mo da vertellek oep nen andere kieje wellis.

HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN

zjanussen
treiteren, plagen

van ten heir
opnieuw, nogmaals

tiret
ritssluiting

spieëke 
spuwen

peijkes en ètjes
wortelen en erwten

tefrente
verschillende

jeir 
grond

muzakes
mieren

Best luidop te lezen! 

TEKST Jan van de Haa

CAFÉ ALASKA

Café Alaska omstreeks 1960.

1925 - 1931 
Jef Mariën (de Loe) en Maria 
Salvo (Mie Loe)

1931 - 1945 
Jos Nauwelaerts (Jos Jacop) en 
Amelie Mariën 
Er was ook een cinemazaal. 
Ook het duivelokaal verbroe-
dering Berlaar was er gevestigd. 
Gedurende de tweede wereld-
oorlog lag er in de zaal een  

Ria Ceulemans, Fons Winckelmans, 
Ingrid & Jan Kees, Karin Weuts,
Eric Thielemans

Karina Peeters, Johan Geerts

Filip Nauwelaerts, Ilse Kens

Koen Verlinden, Christof Mertens
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COLOFONWil je ook graag adverteren in de volgende editie van 10 juli? 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.
Ben je een vereniging? Dan adverteer je aan halve prijs! Coördinatie en redactie

Wim Soons

Met bijdrage van
Harry & Ingrid
Geert Fierens
Frans Busschots
Jurian Cuypers
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
4 000 ex.

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*

*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. 

Alle info en Heikrantje digitaal, 
lees je op heikrantje.be

Suggesties? Vragen?
Via info@heikrantje.be
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In de vorige editie stond er bij het artikel ‘Jos Keuleers was 
Belgisch kampioen’ een foutje: de foto van het jubelerende 
koppel was niét Jos en zijn vrouw, wist zoon Raymond 
ons te vertellen.

Op de foto’s hier Raymond met de trofeeën van zijn
vader, en een foto van wijlen Jos Keuleers.

In onze editie van december stond een dorpszicht van de Hei (genomen begin jaren 
‘20) aan café Jagershuis/Dourdan/Heideroosje .

BH (Bekende Heikantenaar) Paul ‘Polle Plek’ Peeters wist ons te vertellen dat de 2
kleuters-met-wit-jurkje zijn moeder (links) en tante Jesefa (rechts) waren. 

12E BOEK FRANS
BUSSCHOTS  
De twaalfde roman van Frans Busschots. 255 bladzijden spannende 
tekst. Te lezen in de bibliotheken en aan te kopen via de erkende 
boekhandels. Meer info: frans.busschots@gmail.com 

De Raven is een volk dat zich ergens wil vestigen, maar allerlei 
tegenkantingen kent. Corruptie en onbegrip.
En toch blijven zij verder strijden voor een betere wereld.

Gespecialiseerde voetverzorgster

0479 63 06 67

info@pedicureberlaar.be

www.pedicureberlaar.be
Montystraat 2E - 2590 Berlaar

Ik kom ook aan huis! 

Annemie

CURSIEFJE
Was de deur opengegaan of niet? 
Ik weet het niet. Maar plots stonden 
ze daar. Hij een magere blonde 
man van zesentwintig met grote 
handen die het werken al gewoon 
waren. Zij een mooie jonge vrouw 
van bijna vierentwintig met git-
zwarte haren en een eerste aanzet 
tot gewichtstoename. Ze hielden 
mekaars handen vast: écht verliefd 
voor het leven! 

Hij werkte de laatste tijd voor 
een maatschappij die in de stad 
Mechelen de gaslampen verving 
door elektrisch licht en op de bui-
ten de boeren ook van dit nieuwe 
medium liet genieten, tegen 
betaling, natuurlijk. Met zo een 
klein stoommachientje kon men 
wonderen doen. Ook vele onge-
schoolde werkers een toekomst 
bieden. En ja, wie was toen 
geschoolde arbeider?

Ze begonnen vol nieuwe moed 
aan een nieuw leven, samen. En 
dat lukte aardig, al ging hun pad 

niet altijd over rozen. Maar, ze 
bleven één en dat een heel leven 
lang. Kleine kinderen, grote kinde-
ren. Bij avond, onder de okkerno-
tenboom zongen ze samen liedjes 
van toen er nog geen radio was en 
soep op een houtvuur een hele 
voormiddag moest pruttelen. “Zo 
bouwen wij twee aan Vlaande-
rens toekomst mee” was hun lie-
velingslied. En dan mocht hij haar 
hand vasthouden, anders niet, wat 
zouden de mensen wel denken?

Dan kwamen de magere jaren. Hij 
werd afgedankt omdat de maat-
schappij geen investeerders kon 
vinden om het netwerk naar het 
platteland uit te breiden. Er volg-
de een jaar van grauwe miserie en 
geen eten. Hoe vertel je dat aan je 
kinderen die je steeds gekoesterd 
hebt en nu met honger naar bed 
moet sturen? Je kunt toch niet ie-
dere avond naar de boerderij van 
je ouders zogezegd een goede 
dag komen zeggen, maar laten 
verstaan dat je toch graag met 

PLOTS STONDEN ZE DAAR! 
een stukje vlees in je sacoche zou 
thuiskomen?
Maar er kwam terug zon in hun 
leven. Plots wilde iedereen elektri-
citeit, al was het maar een lampje 
van vijf Watt in de slaapkamer; pe-
troleum was toch ook niet alles en 
dan die stank.

De oudste zoon werkte in een ga-
rage; ja, de auto had zijn intrede 
gedaan, en mocht soms ook de 
olie verversen aan een glimmende 
bak op vier wielen.
De jaren vervlogen. Vliegtuigen, 
telefoon en computers. Als onze 
ouders zouden terugkomen, ze 
zouden zich niet meer thuis voe-
len in deze nieuwe wereld. Al die 
vreemde machines, moest dat 
allemaal zo vlug veranderen?
“We worden oud”, zei de man 
een avond onder de okkernoten-
boom terwijl ze op een nieuwe 
witte plastieken bank zaten en hij 
haar hand vasthield en haar ogen 
straalden.

En op een dag verdwenen ze uit 
het beeld. Wie hen liefhadden be-
treurden hun heengaan, anderen 
merkten het misschien niet eens 
op. Het leven, zie je!
Voor mij waren het fantastische 
mensen. Mensen die je nooit kunt 
vergeten omdat je altijd zult vast-
stellen dat  ze je oneindig veel lief-
de gegeven hebben en je geboet-
seerd hadden van ruwe klei tot een 
lief beeld. Mensen die je de heer-
lijkheid van het leven leerden ken-
nen en je nooit kunt terugbetalen 
wat zij je gratis gegeven hebben. 

Ik draaide me om en zag dat de 
slaapkamerdeur op een kier stond. 
Ik keek rond, maar ze waren weg. 
Ik wreef in mijn ogen. Het laatste 
beeld dat ik zag was een oud kop-
peltje onder die okkernotenboom. 
Ze hielden mekaars handen vast 
en hun ogen straalden.
Dag vader, dag moeder, ik zal jullie 
nooit vergeten. 
Kom morgen terug, al is het maar 
in mijn droom!

LED VERLICHTING 
ELEKTRICITEIT 

WIFI EN NETWERK 
AUDIOVISUEEL

0478 72 95 92
info@dreezer.be www.dreezer.be

TEKST Frans Busschots



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.

  Kas Amigu scoort 
  5/5 op Tripadvisor
  9,9/10 op Booking.com

Meer info en reservaties op www.kasamigu.com


