
DE BESTE TIJD VAN
‘T JAAR: KERMIS!

 
Verse groenten uit eigen kweek  
 Dagvers-Kwaliteit-Lokaal 

 

Gangelberg 3, Berlaar 
 

 
Openingsuren: 
maa t.e.m. zat: 9h – 17h 
zon- & feestdag: 8h – 12h 
 
Vandaag besteld,  
morgen in huis! 
 

www.tuinbouwbedrijfdillen.be 
 

                                                                              
 
 
 

Uitgebreid aanbod! 
Dierenvoeding, kruiden, plantjes, 
potgrond, dagvers lokaal brood,
  gembersap, wafeltjes, koekjes, 

puur fruitsap, (borrel)noten, 
cadeaumanden,… 

 
 

Bezoek snel onze winkel, onze webshop &         ons op Facebook! 
 
 
tuinbouwbedrijf.dillen@skynet.be 
0474/ 36 07 84     -    0476/ 68 48 11 
 

Helaas geen kermis zoals andere 
jaren, maar dat mogen we niet 
aan ons hart laten komen. 
Vier samen met familie en vrien-
den en laat niet na de horeca én 
de foorkramers stevig te sponso-
ren (er zijn erger zaken in ’t leven), 
ze hebben hunne pere gezien.  

Tijdens de zomervakantie slaan 
we een keertje over. In oktober  
mag je een volgend Heikrantje 
verwachten! 

Tot ... binnen enkele dagen,  
op de kermis!
Wim
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2 HEIKANTENAAR IN HET BUITENLAND

TEKST & FOTO’S Anja Goossens

ANJA
GOOSSENS

Ik ben “ne Goesses”, number 5 van 
de 6 kinderen van Herman Goos-
sens de schrijnwerker, en Gerda 
De Kock. Mijn overgrootvader 
staat, zij het met een reputatie, 
vermeld in “De geschiedenis van 
de Hei”, het boek van “den Dille”. 
 
Ik groeide op in de Leemputten: 
veel spelen in de straat met “onzen” 
Eric, Nadia en Ilske … Ik denk vol 
nostalgie terug aan hoe we, met 
krijt, huizen op de straat tekenden  
en in het midden van de baan in 
ons bed lagen, zuring aten en 
verstopperke speelden in de wei! 
In de lagere school, spelen bij mijn 
beste vriendin, Diane Peeters, op 
hun boerderij, catechese, typeles, 
Ijs Sam, Kiekeneile en natuurlijk: 
de kermis! In het middelbaar was 
het elke dag met de fiets naar 
Berlaar, IHHVM en nadien univer-
siteit in Diepenbeek en Gent, waar 
ik geneeskunde studeerde. Ik ben 
Goesses en Heikantenaar in hart 
en nieren. Mijn lievelingsquote is 
“met al die van de Hei, maar niet 
met mij!”

1. IK GROEIDE OP IN/BIJ ...

2. IK VERTROK ...

Alle broers en zussen Goossens: (v.l.n.r): Eric, Kris, Wim, Kurt, Tine, Anja.

Ik ben altijd al Anglofiel geweest 
en meer zo nadat ik op mijn 16de 
voor een weekendje naar London 
was geweest. Ik hou van de taal, 
de schaapjes in de Kentse weiden, 
de gekke Engelse gewoonten… 
Op 1 december 1999 ben ik, net 
27 jaar, met mijn Peugeotje 205 
vol met potten en pannen en 10  
dagen werk, de ferry opgebold. 
Mijn eerst job was als “locum” 
(soort interim)  dokter in de psy-
chiatrie, iets dat me altijd al had 
geïnteresseerd. Na 10 dagen had ik 
een andere job aan de zuidkust, in 
Worthing, waar ik uiteindelijk blij-
ven plakken ben en, na nog 2 jaar 
in de psychiatrie,  terug naar mijn 
roots als huisarts ging.

We hebben  1 van de grootste 
groepspraktijken van de regio met 
14000 patiënten en 9 dokters, 
verpleegsters, secretaressen, 
receptionisten,… Het is hier een heel 
andere structuur. Ik ben 1 van de 
4 partners i.e. bazen in onze prak-
tijk, de andere zijn loontrekkend. 

Mijn oorspronkelijke reden om te 
vertrekken was deels Anglofilie 
maar ook idealisme.  In de UK be-
talen de mensen niet om naar de 
dokter te komen . Ondertussen 
is mijn idealisme al wat gezakt 
en heb ik de andere druk van het 
gezondheidssysteem hier ontdekt. 
Mijn grootste luxe is geen avond 
en weekend wachten te doen, een 
goede nachtrust en mogelijkheid 
tot een social leven te hebben.

Na 20 jaar in de NHS gewerkt te 
hebben, is de glos er wel af. Het 
is best wel stresserend want er is 
veel controle van de regering en je 
wordt deels b taald door een  
puntensysteem: als je je doelen 
bereikt hebt mbt patientenzorg, 
krijg je je loon. Onze patiënten-
dossiers worden dan ook continue 
gescreened. Worthing, waar ik 
woon, telt 111000 mensen.
Lancing, waar ik werk, zo’n 3 
km verder, 19000 en is blijk-
baar Engelands grootste dorp. 
 
Toen ik begon als huisarts had ik 
nog nooit zoveel oudere, 90+, 
mensen gezien als toen! Mijn 
oudste patiente tot nu toe was 
106. Het voorbije jaar is heel an-
ders en demoraliserend geweest 

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

In 2012 heb ik me, als alleenstaan-
de ouder,  in de adoptiewereld 
gegooid en 2 jaar later heb ik een 
Engels jongetje, Jed, geadopteerd. 
Die tocht was toch ook wel een 
verhaal apart! Elke keer als ik iets 
nieuw onderneem, ontdek ik een 
hele nieuwe woordenboek, zelfs 
na 20 jaar! Je doet iets nieuw (van 
psychiatrie naar huisarts, praktijk 
samensmelten, huis kopen, ver-
bouwingen, kind adopteren…) en 
daar zijn een hele hoop woorden 
die je niet kent! Jed is enthou-
siast over alle Belgische dingen 
en zegt op school (zo’n 600 kin-
deren vanaf 3de tot 6de leerjaar)
ook dat hij in België geboren is! 
 
Het typisch “full English breakfast”, 
de “Sunday roast” en afternoon tea 
zijn nog heel actief in het dagelijks 
leven hier in Engeland. Zalig om in 
het weekend je dag te beginnen 
met een stevig ontbijt van worst-
jes, spek, ei, witte bonen in toma-
tensaus, champignons, gerooster-
de tomaat en toast! Gegarandeerd 
geen honger meer voor een paar 
uur! Sunday roast is ook typisch in 
veel gezinnen: ofwel koken ze het 
zelf i.e. rosbief, geroosterde kip/
varken/lam met typische geroos-
terde aardappel, pastinaak, wor-
telen, erwtjes and Yorkshire pud-
ding met vleessaus. Een typische 
Engelse sandwich maaltijd be-
staat uit een pakje boterhammen 
in driehoeken gesneden, zakje 
chips en drankje. Veel mensen 
kopen dat voor hun middageten. 
 
Chips krijg je typisch bij een sand-
wich als je die gaat eten. Aardappel 
in schil is populair als snack in een 
café en in foodtrucks/kleine cafes 
(ofwel greasy spoon, letterlijk vet-
tige lepel) voor de bouwvakkers of 
mensen op de weg: a bacon butty 
ofwel  broodje met spek. Worst-
jes zijn super populair en wor-
stenbroodjes zijn dagelijkse kost. 
Kleine varkenspasteitjes zijn ook 
populair. Ik vind vooral de com-
binatie van fritten bij alles raar: 
lasagne, pizza,.. Of cheezy chips: 
frit met gesmolten kaas boven-
op. Bah. Ik hou ervan om typische 
Belgische gerechten te koken 
voor vrienden: frit met stoofvlees, 
vide, witloof met hesp in de oven 

In onze groepspraktijk 
werken we met 9 in een 
regio met 14 000 patiënten 

met vooral telefoonconsultaties, af 
en toe, volledig ingepakt, mensen 
zien. Momenteel vind ik de men-
sen meer en meer agressief en 
depressief  door de lockdown. We 
werken met een “cold site” waar 
vooral het dagdagelijkse gezien 
wordt en een “hot site” voor men-
sen die infectieuze symptomen 
(lees: mogelijks Covid) hebben.

Ik hou vooral van waar ik woon: 
400 m van de zee en wandelaf-
stand van het South Down National 
Park, een natuurgebied. Ik hou van 
de natuur maar ook van de geschie-
denis: Romeinse villa’s, oude, ge-
zellige dorpjes met kleine kerkjes… 
Toen ik hier net woonde, stond ik 
er versteld van hoe Amerikaans het 
hier was ttz winkels 24u of lange 
dagen open, 7/7, geen sluiten op 
de middag, klachten mentaliteit,…  
 
Maar de Engelsen zijn ook enorm 
vrijgevig: er zijn heel veel liefda- 
digheidswinkeltjes in het centrum 
en denk maar aan Captain Moore, 
de 100 jarige die vorig jaar miljoe-
nen inzamelde voor de NHS door 
in zijn hof te wandelen! Ik wandel 
vooral veel hier want de fietspa-
den zijn niet zo goed als op de Hei! 



Zwangerschaps-, baby-, kinder- en huwelijksfotografie

Ontwerp geboortekaartjes en doopsuiker op maat

Webshop met gepersonaliseerde artikelen

De leukste bedankjes voor je communie, lentefeest, 
geboorte en huwelijk

www.studiosproetsnoet.com
0474 65 09 63

Aarschotsebaan 191
2590 Berlaar

Open op afspraak
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5. IK KOM TERUG NAAR DE 
HEI ALS ...

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

Ik mis vooral  pistolets, koffiekoe-
ken, ne goeie frit met stoofvlees en 
een lekkere pint bier op een terras 
met mijn vrienden. Een van de eer-
ste dingen die ik meestal doe als ik 
op de Hei ben is frit met stoofvlees 
gaan halen! Ik mis het fietsen naar 
alles en overal, zomaar binnen-
springen bij vrienden/buren, een 
goede bakker en beenhouwer.  
Ik mis het dorpsgevoel en het ge-
makkelijk kennen van mensen en 
babbeltje slaan/dag zeggen. Maw: 
vooral het eten en mensen die 

en natuurlijk : wafels! Op het werk 
zijn ze dol op de appelcake van 
ons moeke( elke keer als ze op 
bezoek komt is een van de eer-
ste vragen: “Wanneer krijgen we 
applecake?”) en zijn mijn wafels 
berucht. Ik heb dan ook een echt 
Belgisch wafelijzer en hou ervan 
verschillende wafels te bakken. 
 
En  dan is er Kerstmis! Kalkoen 
met trimmings, kerstpudding en 
crackers! Kerstmis is een gekke tijd 
hier en je blijft best ver weg van 
de supermarket want iedereen is 
precies bezeten: ze moeten hun 
typische ingredienten hebben 
voor hun kerstmaaltijd( kalkoen, 
spruiten, worstjes in spek gerold) 
maar ze kopen ook pakjes voor 
Jan en alleman….! En vooral geen 
kerstkaartjes sturen NA Kerstmis! 
De kerstman, Santa, brengt typisch 
ook enorm veel pakjes: een paar 
grote en een heleboel “sokvul-
lers”: kleinere kado’s om de kerst-
sok te vullen en de kinderen veel 
pakjes te geven om te openen. 
 
Ik hou van de oudere patienten en 
hun verhalen over de oorlog, de 
jaren nadien met de ratsoenen... 
Het is levende geschiedenis. 
Herinneringen aan de oorlog zijn 
ook constant en ik heb meer ge-
schiedenis geleerd door hier te 

Ann in ‘81-‘82. V.l.n.r. voorste rij: Sandra Compagnie, Diane Peeters, 
Katrien De Craecker, Kristine Van Camp, Andrea Geerts, Anja Goossens. 
Achterste rij: Greet en Hilde Minne, An Cannaerts, Brit Van Looken, 
Helga Wouters en Christel Weuts en juf Julienne.

wonen dan ooit op school! Ik hou 
van de public footpaths: paden die 
open zijn voor het publiek en die 
je toestaan om kilometres lang te 
wandelen. Door de jaren ben ik 
meer patriotistisch geworden. In 
het begin kon ik niet snel genoeg 
weg zijn van Belgie maar jaren na-
dien, kan ik de mooie kanten  zien: 
de taalpareltjes, de mooie pleinen 
met terrrasjes, het eten en drinken, 
de gekke gewoonten en tradi-
ties, het bourgondische, de trots/
verzorgdheid in hun huis/tuin, 
winkels,… en heeft Engeland een 
beetje van zijn glans verloren. Er 
is een evenwicht tussen de twee 
ontstaan.

me kennen van kindsafaan !!Toch 
ook wel het vakmanschap in “den 
bouw”: alles lijkt hier zo rommelig. 
Ik mis nooit de verwachtingen van 
de patienten naar hun huisarts toe, 
het huisartswachtsysteem met 
weekend- en nachtwerk bovenop 
je dagjob.

Voorlopig zoveel mogelijk tijdens 

vakanties omdat ik aan mijn zoon 
wil laten zien waar ik opgroeide en 
hem een andere manier van leven 
wil laten kennen, de taal leren en 
natuurlijk mijn familie en vrienden! 
Ergens in mijn achterhoofd denk 
ik soms dat ik wel terug zou wil-
len komen als ik ouder ben maar 
het is moeilijk om daar aan te den-
ken omdat ik veel veranderd ben 
en België/de Hei veel veranderd 
is, wat je niet altijd merkt als je er 
maar voor een paar weken bent. 
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Op 17 januari 2021  werd  Fonne 
Verberck 94 jaar. Zijn echtgenote 
Yvonne Busschots overleed twee 
jaar geleden en sindsdien ging het 
met de gezondheid wat bergaf.
Maar toch schraapt hij nog de 
moed samen om wat zinnige
dingen te doen: o.a. crysanten 
kweken voor de familie, een 
serre vol groenten (bloemkolen, 
sla, tomaten en komkommers) 
en natuurlijk duiven verzorgen en 
ermee spelen als bij de besten.

Men zegt soms … ”melker versle-
ten… duiven versleten” maar dit 
geldt hier niet.
Heel zijn duivenloopbaan (vroeger 
bij vader Frans) aan ’t station in 
Berlaar en sinds 1965 aan de 
Melkouwensteenweg  heeft hij 
goed zijn prijzen gewonnen.
Eigenlijk was hij zelfs meer kweker 

OUDSTE ACTIEVE 
DUIVENLIEFHEBBER 
TEKST & FOTO’S Willy Verberck

dan speler. Verschillende van 
zijn kweekresultaten deden 
het ook goed op andere hok-
ken. Op  alle afstanden konden 
zijn duiven zich klasseren. 
De jaren 80  schonk hij een 
duif aan een jonge liefhebber 
uit Emblem en deze klasseerde 
zich met deze duif tot twee 
keer toe op Barcelona. Hetzelf-
de geldt voor een duif die vloog 
op het hok bij Fonne Wuyts 
(Heist-Goor). Meerdere lief-
hebbers lukten met zijn duiven. 
 
Toen Wim Storms  een bon 
kwam vragen in 2014 voor een 
vriend in Polen bleken achteraf de 
resultaten opzienbarend: 13 op 13 
keer klasseerde deze duif zich (als 
jaarse) op vluchten tot 750 km  en 
in alle weer en wind, dit maak-
te deze duif tot beste duif  met 

verschillende topprijzen.
Uit dankbaarheid bracht later deze 
liefhebber een afstammeling terug 
naar Berlaar, welke nu nog altijd op 
het kweekhok  vertoeft. 
Zo kwam ook in 2018  Gaston Van 
de Wouwer  een bon ophalen  bij 
Fonne.
“Kies maar van het hele hok 
(ongeveer 18  pas gespeende 
jonge duifjes)” zei Fonne  “maar ik 
weet al welke je gaat nemen” … en 
zo geschiedde. 
Bij Gaston vloog dit duifje tussen 
zijn eigen kolonie en op alle wed-
strijden … Meermaals was deze duif 
eerst of tweede thuis van het hele 
hok met mooie ereplaatsen het 
ganse jaar door. Dan maar hieruit 
een koppel jongen getrokken en 
ook deze bewezen hun kunnen. 
 
De appel valt meestal niet zo ver 
van de boom…ook in duivenland!
Bij de totale verkoop van het Hok 
Van de Wouwer  haalde deze 
duiven dan ook een mooie som 
waar je gemakkelijk een mooie 
auto kon voor kopen …. Je moet 
altijd een beetje geluk hebben  bij 
de aankoop van een bon maar 
de liefhebber waar deze terecht  
komt is ook wel van groot belang. 

Wegens gezondheidsredenen is 
de kolonie van Fonne sterk uitge-
dund: nog enkele kwekers en 21 
jonge duifjes voor 2021.  Het hok 
boven, waar een trap naartoe leidt, 
is niet meer in gebruik.
Alles zit beneden op een boog-
scheut van de woning  en als Fon-
ne ‘s namiddags in zijn serre zit 
voor zijn middagdutje (bij mooi 
weer)  dan zitten de duifjes van 

2021  binnen handbereik.
En kan Fonne zich de laatste jaren 
nog meten met de elite van 
Berlaar  en omstreken …
Ja wadde, meer dan goed!
Zo won hij zowel in 2018 als in 
2019  de schotel van de gemeente 
Berlaar telkens op de jaarlijkse
promovlucht uit “Orleans”, nu Gien . 
Hiervoor moet je de 1-eerste serie 
van 1 &2 klokken binnen de prijzen 
als eerste van de deelnemende 
liefhebbers … en dat deed hij! 

De laatste jaren specialiseerde hij 
zich op het nieuw fenomeen in 
duivenland:  De Ronde van België.
Dit is een  vierdaagse rittenkoers 
waar alle liefhebbers van Bel-
gië mogen aan deelnemen en 
waar gelost wordt uit de 4 wind-
streken  voor afstanden tussen 
70 en 150 km. Lossingsplaatsen 
zijn o.a. Arlon-Puttershoek (NL) 
- De Panne - Congelee - Maaseik,... 
en dit in het najaar.
Al vele jaren speelt Fonne hierop 
een zeer hoog prijzenpercentage 
maar het jaar 2020 was toch wel
verbluffend. Zo kaapte hij twee 
verschillende duiven twee keer 
van de vier wedstrijden zomaar de 
1e prijs weg van een lot van rond 
de 1000 duiven. Nooit gebeurd. 
Dit gaf Fonne een echte boost om
de lange en natte winter toch met 
wat meer moed door te komen. 

We  staan nu voor een nieuw sei-
zoen en hij kijkt er erg naar uit. 
Alles komt weer goed  en  we ho-
pen op enkele goei prestaties van 
de duiven, maar vooral voor een 
gezond 2021 voor iedereen,
mens en dier !

  

Bakkerij Beau 

Wij zijn geopend 
tijdens Hei Kermis!!! 

Brood, pistolets, koffiekoeken, taarten, 
ontbijtmanden,… 

Aarschotsebaan 71/1 Berlaar-Heikant 
Tel. 032846680 



50 jaar familietraditie in Berlaar-Heikant

vers vlees, charcuterie en feestschotels

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



5X DODENTOCHT 
VOOR ANDRÉ THYS
André Thys wandelt al een groot stuk van zijn leven. 
En hij heeft nog een hele weg te gaan. Dit jaar werd hij 
zestig. Dus hij is nog lang niet uitgewandeld.
“Een sport zou ik wandelen niet noemen,
maar het is wel heerlijke ontspanning” aldus André.

TEKST Geert Fierens
FOTO’S Ann Van de Voorde

WANNEER IS DE WAN-
DELMICROBE EIGENLIJK 
TOEGESLAGEN?
“Zo’n 25 jaar geleden. Vroeger 
deed ik veel aan vissen, duivensport 
en voetbal. Op een bepaald 
moment werd mij de vraag 
gesteld of ik in onze gemeente niet 
bij de wandelclub wilde aansluiten. 
En zo is het eigenlijk begonnen.”

HOELANG BEN JE AL LID 
VAN WSV BERCHLAER?
“Dat moet zeker 25 jaar zijn. WSV 
staat voor Wandel en Sport Vereni-
ging. Berchlaer is de wandelclub 
die is aangesloten bij de Vlaamse 
Wandelfederatie. Het is in Berlaar 
de enige wandelclub die een 
nummer heeft bij de federatie.”

WANDEL JIJ ALLEEN OF 
SAMEN MET JE PARTNER 
CONNY?
“We wandelen eigenlijk altijd met 
vier. Dus ook handig in tijden van 
corona (lacht). Ik wandel steeds 
met vrouw Conny en dan wande-
len er ook nog twee dames mee. 
Ik ben dus in goed gezelschap, een 
man omringd door drie vrouwen. 
Hoe hou jij dat vol, wordt daar wel 
eens een grapje over gemaakt.”

HOE ZAG EEN WANDEL-
WEEK BUITEN CORONA 
ERUIT?
“Voor corona zaten we aan twee 
wandelingen per week. Meestal 
op zaterdag en zondag.
Wandelingen georganiseerd door 
de Wandelfederatie. Dan kan je ter 
plaatse kiezen uit een aantal wan-
delingen afhankelijk van het aantal 
kilometers. Van 6 kilometer tot bij-
voorbeeld 25 kilometer. Er is keuze 
genoeg, in het weekend zijn er 
heel veel wandelingen.”

HOE ZIET EEN WANDEL-
WEEK IN DE CORONAPERI-
ODE ERUIT, ZIJN ER GROTE 
VERSCHILLEN?
“Dat is toch anders want de grote 
massa mag niet meer komen op-
dagen en de geplande wandelin-
gen van de Wandelfederatie zijn 
geannuleerd. Maar er werd een 
alternatief uitgewerkt, je kan nog 
wel wandelen met aanduiding van 
pijlen. Maar er zijn uiteraard geen 
plaatsen voor een tussenstop of 
bijvoorbeeld een grote zaal waar 
je kan eten of drinken. Eigenlijk zijn 
deze wandelingen nog het mooi-
ste. Het zijn de schoonste plekjes 
waar je langs komt, men moet 
geen rekening houden met een 
zaal waar je een pauze kan nemen 
zoals bij een gewone tocht. Nu 
ligt de focus op het wandelen, de 
natuur en de pracht van de streek.” 

WAT IS ER ZO PLEZANT AAN 
LID ZIJN VAN EEN WANDEL- 
CLUB, WELKE ZIJN DE 
VOORDELEN?
“Zeker het gezelschap. Maar je 
hebt ook tal van voordelen. Je 
bent voor elke wandeling ver-
zekerd, we doen vier busreizen 
per jaar. Dat wil zeggen dat we 
bijvoorbeeld op een zondag om 
7 uur met de bus vertrekken in 
Berlaar voor een wandeling in 
Oostende. Onze club organiseert 
een nieuwjaarstocht, een dauw-
tocht in juni, er is een ledenfeest 
en dat voor een heel redelijk be-
drag aan lidgeld. Top is dat. Ber-
chlaer organiseert jaarlijks ook 
twee wandelingen voor het grote 
publiek. In maart wordt dat in een 
buurgemeente georganiseerd, in 
oktober in ons eigen Balder.”

JE STAPTE OOK AL EEN 
PAAR KEER DE BEFAAMDE 
DODENTOCHT IN BOR-
NEM, WAAROM JUIST DE 
DODENTOCHT? 100 KILO-
METER, ZO VER.
“Het is een uitdaging, ik heb de do-
dentocht vijf keer gestapt. De eer-
ste was in 2004. Ik deed ook elders 
nog mee aan tochten van 100 kilo-
meter. In de Kempen bijvoorbeeld.” 
 
WAT IS HET MOEILIJK-
STE AAN ZO’N TOCHT? 
DE AFSTAND, DE NACHT, DE 
ZERE VOETEN EN BENEN.
“Je kan je goed voorbereiden 
op zo’n tocht. En je moet je ook 
goed voorzien. Goed schoeisel, 
goede kousen. En ervoor zorgen 
dat je tijdens de nacht een lan-
ge broek draagt. Heel belangrijk 
is dat, want in augustus koelt het  
‘s nachts al goed af. Maar echt 
wild ben ik eigenlijk niet van de 
dodentocht. Ik vind het parcours 
niet echt mooi en wat me vooral 
opviel was het grote aantal deel-
nemers. 13.000 wandelaars de 
laatste jaren, dat klinkt geweldig. 
Maar het is heel veel en daar-
om dat ik de tocht niet meer zal 
stappen. Het is goed geweest.” 
 

AAN WELKE WANDELING 
BEWAAR JEZELF DE 
FIJNSTE HERINNERING EN 
WAAROM?
“Die heb ik dit jaar nog gewandeld. 
In het Waalse Jalhay. Een wande-
ling die ooit nog de titel ‘Wandeling 
van het jaar’ heeft gekregen. Met 
rotsen en stenen en een gemid-
delde van iets meer dan 2,5 kilo-
meter per uur. Je geraakt nauwe-
lijks vooruit, maar wel zeer mooi.” 

WAT VIND JE PERSOON-
LIJK HET LEUKSTE AAN 
WANDELEN?
“De natuur en de vier jaargetijden. 
Je komt het allemaal tegen. Want 
wandelen kan je een heel jaar lang 
doen. De bloesems in Limburg 
bijvoorbeeld, dat is super mooi. En 
je leert je eigen land nog heel goed 
kennen. Wandelen doen we bijna 
altijd in de Vlaamse provincies.Je 
komt op plaatsen waar je soms 
nog nooit van gehoord hebt.”

IS WANDELEN VOLGENS 
JOU EEN ECHTE SPORT?
“Voor mij persoonlijk niet. Ik zie 
wandelaars die houden er een 
stevig tempo op na en die wan-
delen aan acht kilometer per uur. 

SPORT6



MOP VAN DE MOESJ

Mijn knappe vriendin en ik waren al meer dan een jaar met elkaar en 
we besloten het erop te wagen.
De huwelijksdatum werd vastgelegd maar er was één ding dat mij 
parten bleef spelen: haar bloedmooie
jongere zusje.

Mijn toekomstige schoonzusje was 22, droeg ultrakorte mini rokjes 
en liep gewoonlijk zonder beha.
Als ze in mijn buurt was, gebeurde het regelmatig dat ze zich bukte 
en mij een hemels zicht op haar boezem gunde.
Dat kon geen toeval zijn.
Ze deed zoiets nooit bij anderen.

Op een dag belde het ‘kleine zusje’ om te vragen of ik even langs 
kon komen om de huwelijksaankondigingen met haar door te 
nemen.
Ze was alleen thuis toen ik aankwam en fluisterde dat ze gevoe-
lens en verlangens voor mij koesterde die ze niet kon overwin-
nen.
Ze bekende mij dat ze één keer met mij seks wilde hebben voor 
ik zou trouwen en ik haar zuster tot vrouw zou nemen.
Ze zei met hese stem: “Ik ga naar boven, naar mijn kamer.
Als je nog een laatste wilde beurt wil, storm dan de trap op en 
neem me.”
Ik stond als aan de grond genageld, kon mijn oren niet geloven, 
toen ik haar heupwiegend de trap op zag gaan.
Op de bovenste trede stroopte ze haar panty af en gooide die 
mij toe.
Ik stond een ogenblik perplex, draaide me toen om en beende 

DE MOP VAN DE MOESJ

Dat hoeft voor mij niet. Wandel 
je eigen tempo en zo is het voor 
iedereen plezant. Bovendien kan 
je steeds zelf je afstand bepalen.” 
 
GEEF EENS ENKELE TIPS 
AAN EEN BEGINNENDE 
WANDELAAR, WAAR MOET 
DIE VOORAL OP LETTEN?
“Schoenen en kousen zijn heel 
belangrijk. Ik doe een volledig jaar 
met een paar wandelschoenen. 
Ongeveer 50 wandelingen per 
jaar, ik doe zo’n 1000 kilometer 
met één paar. Vroeger zag ik op de 
tochten toch veel oudere men-
sen, maar dat is veranderd. Meer 
en meer jonge mensen trekken 

recht naar de voordeur.
Ik opende de deur en liep naar mijn auto.
Daar stond heel mijn schoonfamilie verzameld.
Ze klapten allen in de handen.
Met tranen in de ogen legde mijn schoonvader zijn arm om mij heen en 
sprak: “Wij zijn zo blij dat je onze test hebt doorstaan.
We kunnen ons geen betere schoonzoon wensen!”

Moraal van het verhaal: bewaar je condooms altijd in je auto!

Maak kans op 
uw gewicht in bier 

van brouwerij Huyghe!

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

www.tgehucht.be
facebook.com/tgehucht

instagram.com/tgehucht

Authentiek dorpscafé met ruime selectie kwaliteitsbieren

In ‘t Gehucht is het altijd een beetje thuiskomen!

            
  

                         Berlaar-Heikant Sinds 1950

Wij zetten ons feestjaar verder!

ook de wandelschoenen aan. 
Dat is opvallend en positief.”

WELKE PLEKJES IN ONZE 
PROVINCIE ZIJN DE MOOI-
STE OM TE WANDELEN?
“Je hoeft niet ver te stappen om 
mooie dingen te zien. Het Fort van 
Kessel, de Kesselse heide. Dat is 
vlakbij en echt de moeite waard. 
Vorselaar is ook heel mooi. Maar 
het wandelparadijs in Vlaanderen 
is toch Limburg.  Ik denk aan Peer, 
Houthalen, Bolderberg, Eksel. 
Niet ver maar toch heel erg de 
moeite.”
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VOLLE KRACHT
VOORUIT!
TEKST & FOTO Frans Busschots

Een interview met Maria Lens en Rik Van Dijck van 
OKRA Heikant

WANNEER IS OKRA OP DE 
HEI GESTART?
Dat moet in het begin van de ja-
ren zestig zijn, negentienhonderd 
tweeënzestig. In 2023 bestaan we 
65 jaar. Onze oudste leden heb-
ben al meer dan negentig jaar op 
de teller staan. Vroeger was ie-
mand van negentig jaar een oude 
mens, nu zie je wel dat die per-
soon niet meer zo jong is, maar de 
jaren worden goed gedragen. Wie 
zich goed verzorgt kan het hier 
wel een aantal jaren langer uit-
houden. Al speelt de factor geluk 
en de omstandigheden ook wel 
een belangrijke rol. Oud worden 
in een sfeer van geluk en gelukkig 
leven, is meer dan aangenaam. 

WAAROM IS OKRA OPGE-
RICHT?
Gewoon omdat er een behoefte 
aan was, waarschijnlijk. In alle dor-
pen werd een Bond voor Gepen-
sioneerden opgericht, zoals OKRA 
toen heette. Eigenlijk was dat een 
goed idee. De gepensioneerden 
verdienden een eigen werking. 
Gepensioneerden hebben ande-
re doelstellingen. Andere zorgen 
ook.

WAT WAREN DE ACTIVITEI-
TEN TOEN? 
Dat zal niet veel verschillen van 
wat wij nu plannen. Gezelligheid 
en vriendschap zijn belangrijk 
voor gepensioneerden. Dat kan 
men bereiken door een dagreis te 
voorzien, door lekker eten tijdens 
de bijeenkomsten, tijdens een fiet-
stochtje, een wandeling met een 
drankje achteraf. Alles een beetje 
op maat naar hun mogelijkheden. 
Gepensioneerden kunnen alles, 
zoals jongere mensen, alleen is er 
het tempo en het uithoudingsver-
mogen niet meer zo sterk aanwe-
zig.  

DE JAARPLANNING, WAT 
KOMT ER NOG VAN IN 
HUIS?
Eerst zien wat er nog kan en mag 
doorgaan. Ik hoop van in augustus 
een soldenverkoop te voorzien.

En dan gewoon terug op te star-
ten. Dus alle maanden een leden-
vergadering. Wij hadden een ge-
vuld programma en wat nog kan 
zullen we zeker uitvoeren.

HOE KOMT HET DAT MEN 
BIJ OKRA ZO LEKKER 
KAN ETEN VOOR ZO WEI-
NIG CENTEN?
Dat is toch eenvoudig. Ik kook 
gratis en haal alle ingrediënten 
gratis aan. Iedereen werkt gratis. 
En onze tombola brengt wel wat 
op en zo kunnen wij het rondkrij-
gen. Toch eenvoudig? Op de Hei 
kost het maandelijks 10 euro, en 
drie keer 12 euro. Maar alles is ge-
weldig opgeslagen. Er zal dus iets 
moeten bijkomen. Ik ken OKRA 
kernen waar de leden zelfs rond 
de 40 euro moeten betalen. Wij 
vinden dat we een lage prijs moe-
ten proberen aan te houden. Weet 
je dat sommige gepensioneerden 
ook nog lid zijn van andere vereni-
gingen en daar dan ook moeten 
betalen voor hun etentje. Dat be-
gint dan toch door te wegen. Wij 
willen het zo goedkoop mogelijk 
houden. Voor dit jaar zullen wij 
proberen die 10 en 12 euro aan te 
houden, voor volgend jaar zien we 
dan wel.

WAARUIT BESTAAT ZO 
EEN MAANDELIJKSE SA-
MENKOMST?
Men komt zo rond 14.00 u. bin-
nen, soms al wat later, volgens het 
weer. Kaartspelen, gezellig praten, 
kleine ‘wereldwonderen’ vertel-
len, genieten van mekaars vriend-
schap. Het etentje, met meer dan 
voldoende lekkere gerechten. De 
tombola met altijd verrassende 
prijzen. Nog wat napraten en dan 
na het eten verlaten de eerste le-
den de zaal. Sommigen worden 
met de auto afgehaald, anderen 
rijden zelf met de auto of de fiets 
naar huis. En als het mooi weer is 
dan zullen onze leden thuis nog 
even nagenieten in een tuinzetel, 
of vanuit een luie stoel achter een 
groot raam, naar de tuin kijken. 
Vooral het nagenieten is belangrijk.   
 

HEB JIJ VROEGER OOK 
NOG GEKOOKT VOOR 
OKRA?
Ik kook van in 1980. Ik woon hier 
nog maar van in 1998. En ik werd 
lid van meerdere verenigingen. Ik 
vond het gezellig op de Hei. Marie-
ke die voor de school kookte stop-
te er mee en Zuster Paula vroeg 
mij. Marieke stopte niet ineens, ze 
vroeg eerst of men niemand kende 
die voor de soep kon zorgen. Via, 
via kwam Zuster Paula toen bij mij 
terecht. Zo is dat gegaan. Ik kook 
nu al jaren voor OKRA en Samana 
en zo nu en dan ook voor andere 
verenigingen van de Hei. Als ik ie-
mand kan helpen, dan doe ik dat. 
Koken? Men moet dat aanvoelen. 
 
WIE STELT HET MENU SA-
MEN? EEN TECHNISCHE 
DISCUSSIE?
Maar neen. Rik en ik komen sa-
men en zeggen tegen elkaar ‘wat 
gaan we volgende maand eten?’ 
Rik zegt dan ‘dat is nu lang gele-
den; zouden dat niet eens kunnen 
maken?’ En dan maken we dat 
de volgende keer. Gewone kost, 
maar lekker klaargemaakt. Meer 
hoeft niet. Er is zoveel lekker eten 
dat we nog niet hebben kunnen 
klaarmaken! 
Zo drie keer per jaar maken we 
het wat feestelijker, zoals bij Moe-
derdag, kerstviering, enz. De tach-
tigjarigen en negentigjarigen en 
mensen die ziek geweest zijn, daar 
hebben wij allemaal aandacht voor.  
 
OKRA EN DE PAROCHIE? 
Vroeger was er met Pasen een 
mis in de zaal met pastoor. Maar 
er zijn niet genoeg pastoors 
meer en zo is dat afgeschaft ge-
worden. Ik wens iedereen een 
Zalige Pasen en dat is het dan. 
 
HET BESTUUR? 
Verjongen is nodig. Ze willen wel 
allemaal helpen, maar in het be-
stuur komen? Dat is net iets te veel 
gevraagd. Waarom? Dat weet ik 

niet.  Het is wel nodig dat er enkele 
jonge zestigers bijkomen. Ook de 
helpers in de keuken worden wat 
ouder. Toch heb ik niet te klagen. 
 
NIEUWE LEDEN?
Ja, we zijn nu met een negentigtal 
leden. Ooit was dat over de hon-
derd. We zouden best nog wat 
nieuwe leden kunnen verwelko-
men. Op 16 september houden 
we een opendeurdag. Mensen 
die graag eens een kijkje willen 
komen nemen, zijn dan meer dan 
welkom. Al zijn nieuwe leden al-
tijd welkom. Maar die dag zijn we 
meer dan ooit beschikbaar. En het 
is ook zo dat bij speciale gelegen-
heden, zoals op een opendeur-
dag, de drempelvrees vele kleiner 
is. Nieuwe leden zijn dan niet al-
leen. Er zijn dan nog anderen die 
de stap willen zetten of ten min-
ste belangstelling hebben. Geef 
gewoon een telefoontje aan mij:  
Maria Lens tel. 03 482 38 13 of 
gsm 0473 31 20 61 of aan Rik Van 
Dijck gsm 0476 75 91 20.

DIE CORONA HEEFT 
JULLIE WERKING HE-
LEMAAL STILGELEGD? 
Ja, zoals overal. Zo van de ene 
op de andere dag. Gewoon een 
streep door onze rekening. Maar 
het einde is nu wel in zicht, of toch 
ten minste: het gaat in de goede 
richting uit. Toch mogen we ook al 
die miserie niet vergeten. En al die 
mensen die overleden zijn. Heel 
erg. 

EN JULLIE HOBBY’S? 
Mijn hobby? Koken, natuurlijk. Ik 
heb ook zo een kleine groep fiet-
sers en daarmee maken we soms 
tochtjes. En gaan wandelen. Heer-
lijk. Ik rij dan achterop met ‘de be-
zemwagen’. Met OKRA moet het 
terug in gang schieten. Terug wat 
leden erbij. Nieuwe mensen met 
nieuwe ideeën, nieuwe gezichten 
vanaf 55 jaar. Jonge mensen die 
mee de kar willen helpen trekken. 
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VERKOOP
VERHUUR

HERSTELLING

Wij hebben de laatste dagen de 
boekjes rondgedragen en als je 
dan de mensen ziet, dan vragen ze 
– en je ziet dat zo aan die gezich-
ten- wanneer beginnen we terug? 
Men hunkert ernaar. 

IS ER VEEL IN JE LEVEN 
VERANDERD MET DIE 
CORONA?
Maria: ik heb de laatste tijd wel er-
varen dat het leven kort kan zijn. Ik 
ben daarnet nog bij iemand ge-
weest. Zij vertelde dat haar man 
in een zetel ging zitten, naast haar 
en die man overlijdt. Ik kom van 
de week iemand tegen die vertelt 
dat een goede vriend een ver-
koudheid heeft. Ze deden die naar 
het ziekenhuis, hij krijgt daar twee 
longontstekingen en hij overlijdt. 
Bij zo’n gebeurtenissen denk je 
wel even na. Hoe kort kan het le-
ven wel niet zijn? Een mensenle-
ven, wat is dat eigenlijk? 
Rik: iemand zei me dat hij opeens 
twee jaar ouder geworden was.
Ouder worden is meer dan min-
der vlug kunnen gaan, het is veel 
meer. 
Maria: het is allemaal zo betrekke-
lijk. De corona heeft mij eens goed 
doen nadenken. Mensen moeten 

zich goed in hun vel voelen. Het 
verenigingsleven kan de mensen 
daarbij helpen.
Rik: ik ben eenentachtig jaar ge-
worden. Ik reken maar van jaar tot 
jaar. Hoelang kan ik nog werken 
voor OKRA? Maria: vandaag ben je 
goed en morgen kan het een heel 
andere dag zijn.

HEB JE EEN IDEE HOE 
DE LEDEN VAN OKRA DE 
CRISIS BELEEFD HEBBEN? 
De mensen van OKRA hebben 
dikwijls de idee gehad dat ze op-
gesloten waren. Ze konden niet 
meer buiten komen. Zelfs voor nu 
zijn er veel mensen die angst heb-
ben om buiten te komen. 
Ik hoop dat onze leden in augus-
tus, wanneer we weer iets kun-
nen organiseren, terug de stap 
kunnen zetten. Ik denk dat som-
migen een duwtje in de rug zul-
len moeten krijgen. Of gewoon 
een schouderklopje. De veilige 
plaats in je eigen huisje verlaten, 
terug in contact komen met an-
dere mensen. Misschien moeten 
we mekaar hier een hand reiken. 
Komaan: we hebben je nodig! 

LED VERLICHTING 
ELEKTRICITEIT 

WIFI EN NETWERK 
AUDIOVISUEEL

0478 72 95 92
www.dreezer.be

De komende maanden zullen de verenigingen 
terug hun deuren wagenwijd openzetten. 

Beste mensen, je moet nergens op een belknopje

drukken. De deur staat open.

Je hoeft alleen maar naar de bnnenkant van de zaal te 
willen kijken. Naar mensen, naar je vrienden!



HEI KERMIS DOOR DE 
JAREN HEEN

10 RETRO

(Uit De geschiedenis van de Hei, over Hei kermis ‘tot aan den wereldoorlog’)

De tijd dat de Hei “geschuwd en gevreesd” werd, ligt gelukkig achter ons. Vechten doen we
(zo vaak) niet meer, maar feesten des te liever. Een mooie duik in de geschiedenis naar leuke 
fragmenten op de kermis, van vroeger en nu.
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HEIKERMIS 2021

Helaas geen mosseltenten, wel 
kermis en terrassen.

zaterdag 10 en zondag 11 juli:
rijbaan afgesloten van 14 tot 24 uur

maandag 12 en dinsdag 13 juli:
rijbaan afgesloten van 18 tot 24 uur

VVoor de eerste keer kermis op het 
vernieuwde Kardinaal Cardijnplein!

Steun de kermis en onze Heikantse horeca!
Meer info op www.berlaar.be/heikermis

zaterdag 10, zondag 11, maandag 12 en dinsdag 13 juli
langs en op de Aarschotsebaan,
van kruispunt met de Houwstraat tot GBS Heikant



BERLAAR(-HEI) TIJDENS  
WERELDOORLOG II
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TEKST & FOTO’S Nick De Cuyper & Wim Soons

George ‘’Joris’’ Maris en Jan Baptist Van Den Brande, weerstanders, opgepakt en gefusilleerd
in 1943. Herbegraven te Berlaar-Heikant op 19 mei 1945 met de nodige luister.

WAT KAN JE VERTELLEN 
OVER HET VERZET IN ONZE 
STREKEN?
Het verzet kende verschillende 
vormen. Enerzijds was er het 
gewapend verzet: aanvallen 
en hinderlagen. Daarnaast 
had je ook het niet-gewapend 
verzet, en dat kwam veel meer 
voor: sluikpers, paspoorten 
vervalsen of sabotagedaden. 

Een aantal van deze verzetslie-
den waren jongeren die weiger-
den om te gaan werken in Duits-
land, ook dat was op zich al een 
daad van verzet. Wie onderdook 
had geen paspoort meer en 
geen rechten op rantsoenzegels. 
Voor deze ‘vogelvrijverklaarden’ 
was het vaak een logische 
stap om in het verzet te gaan. 

Een bekende verzetsdaad in 
onze gemeente vond plaats in 
oktober 1943. Toen werd een 
mislukte overval uitgevoerd op 
een boerderij op de Gangelberg. 
Verzetslui vielen binnen bij een 
celleidster van DeVlag, de Duit-
sch-Vlaamsche Arbeidsgemeen-
schap, waar men ledenlijsten en 
informatie wilde te pakken krij-
gen. Hierbij werd haar man, die 
niets met DeVlag te maken had, 
gedood. Zelf werd ze ook ge-
raakt maar overleefde de aanslag. 

Het Partizanenkorps 037 was 
actief in Heist-op-den-Berg en 
omstreken. Twee Heikantenaars 
waren aangesloten: Joris Maris 
en Jean Baptist Van den Bran-
de, en samen met Wies Au-
gustijnen hebben ze heel wat 

sabotagedaden en 
overvallen tegen de 
bezetters uitgevoerd. 

De Heikantse parti-
zanen werden uit-
eindelijk gearresteerd 
nadat ze met ex-

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). Vandaag deel II.

plosieven een trein aangevallen 
hadden, en terecht gesteld in 
Maria-ter-heide, bij Brasschaat. 
Na de bevrijding zijn hun stoffelij-
ke resten overgebracht van Bras-
schaat naar de Hei, en zijn ze met 
de nodige luister herbegraven. 
Ze liggen vandaag nog altijd op 
de Hei begraven.

NAAST HET VERZET WAS 
ER NATUURLIJK DE COL-
LABORATIE, HET SAMEN-
WERKEN MET DE DUITSE 
BEZETTER. WAT KAN JE 
DAAROVER VERTELLEN?
In mijn archief heb ik na jaren van 
opzoekingswerk de namen van 
zo’n 140 Berlaarnaars verzameld 
die lid waren van Vlaamsgezinde 
organisaties die samenwerkten 
met de Duitse bezetter. Vaak vind 
je meerdere leden van eenzelfde 
gezin terug, of komen bepaal-
de familienamen opvallend vaak 
voor. Ook weten we dat zo’n 30 
inwoners van Berlaar, pakweg 

tussen de 17 en de 35 jaar oud, 
als lid van de Waffen SS naar 
het Oostfront zijn getrokken.  

Nu, ook wat collaboratie betreft 
waren er verschillende “niveaus”: 
sommigen hebben handel ge-
dreven met de Duitsers, an-
ders bleven in Vlaanderen maar 
steunden het Duitse bewind wel 
politiek, anderen vochten zoals 
gezegd actief mee. 

Om dat achteraf te kunnen 
begrijpen, moet je natuurlijk met 
vele zaken rekening houden. 
Zo ging het soms om verrijking 
en opportunisme, voor anderen 
ging het om de Vlaamse zaak en 
dit onder invloed van de gebeur-
tenissen tijdens de eerste we-
reldoorlog en de frontbeweging. 
Voor nog anderen was toch ook 
de invloed van de Katholieke kerk 
een factor. 

Het doodsprentje van beide verzetstrijders.
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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

IS ER BIJ DE BEVRIJDING 
OOK SPRAKE GEWEEST 
VAN REPRESSIE TEGEN WIE 
‘DUITSGEZIND’ WAS?
Ja toch wel. In augustus 1944 
waren een aantal Duitsgezinden 
al gevlucht. Begin september 
rukten de Engelsen dan op van-
uit Lier, en op 5 september werd 
Berlaar bevrijd. Eerst zagen de 
mensen enkele soldaten op mo-
to’s, dan kwamen er ook enkele 
pantservoertuigen. 

In hun aftocht namen de Duitse 
soldaten alles mee wat reed: au-
to’s, fietsen, triporteurs,… werden 
opgeëist en de Duitsers waren 
weg.

Snel na de bevrijding is repressie 
ook in onze gemeente losgebars- 
ten: inboedels op straat, huizen 
in brand gestoken, hakenkrui-
sen op gevels. In die dagen was 
er op een bepaald moment ook 
een machtsvacuüm waarin even 
veel kon, na een periode dat er 
jaren heel weinig had gemogen.  

Er zijn ook zaken misgegaan op 
dat moment: zo zijn er bv. men-
sen met naam en toenaam in de 
krant beschuldigd van collabora-
tie, die soms pas enkele weken 
later dan werden gerehabiliteerd. 
Ook doken er na de bevrijding 
heel wat meer ‘witte brigade-le-
den’ op dan ter tijdens de bezet-
ting actief waren.

WAS DE OORLOG DAAR-
MEE AFGELOPEN VOOR 
ONZE REGIO?
Nee, al snel na de bevrijding werd 
een ander wapen ingezet: de V1 
en V2’s, de zogenaamde vlie-
gende bommen. Deze zijn vanaf 
oktober-november beginnen te 
vallen, en dit tot aan het einde 
van de oorlog. In Berlaar heb-

ben ze serieus huis gehouden, 
en soms ook met dodelijke af-
loop. 
Zowel aan de Aarschotsebaan, 
de Brandestraat als de Leem-
putten zijn er neer gekomen. In  
Berlaar-centrum zijn er in de 
Mistraat achter het station in het 
gezin Op de Beeck verschillende 
dodelijke slachtoffers gevallen. 
Om de V-wapens te counteren 
hadden de geallieerden op ver-
schillende plaatsen in Berlaar 
zoeklichten en luchtafweerge-
schut geplaatst. 

ER WAREN OOK NOG 
MENSEN DIE NA DE BE-
VRIJDING ZELFS NOG 
GAAN MEEVECHTEN 
TEGEN DE DUITSERS? 
Zeker, maar al voor de bevrijding 
trouwens. Zo waren er mensen 
die zich bij het nieuw Belgisch 
leger in Engeland hebben aan-
gesloten, en die met de brigade 
Piron in Augustus ’44 in Frank-
rijk aan land zijn gekomen. Deze    
hebben meegevochten in Nor-
mandië en zijn doorgestoten 
naar Brussel.
Na de bevrijding waren er ook 
heel wat mensen die zich als 
oorlogsvrijwilliger hebben aan-
gemeld en die na een korte op-
leiding naar het front werden ge-
stuurd, bv. in Nederland.
Een voorbeeld van zo’n Hei-
kantse oorlogsvrijwilliger is Jos 
Cannaerts, toen maar een jaar of 
17, die is bij de Belgische marine 
gegaan - de royal navy - section 
belge zoals dat toen heette in 
april 1945. 

OPROEP!  
 

Indien er nog mensen zijn die Nick willen helpen 
de geschiedenis te bewaren en nog familieverhalen 
willen delen, of voorwerpen uit deze periode willen 
schenken aan hem, dan kunnen ze hem bereiken 

op volgend gsm nummer en/of emailadres:  
0474 44 20 14 

 nick.de.cuyper@hotmail.com

Jos Cannaerts als vrijwilliger bij de 
Belgische marine in 1945.

Wijlen Jos op latere leeftijd. Amerikaanse manschappen van het  luchtafweerbatterij in de Leemputten. 
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In deze rubriek verwelkomen we geregeld nieuwe Hei-
kantenaars. Ditmaal spreken we met Willem Leterme 
(31 jaar) en zijn vriendin en rasechte Heikantenaar 
Evelyn Heylen (30 jaar, dochter van Myriam en Luc 
van ’t Gehucht), over hun onderzoek, pendelen 
tussen Londen en de Hei, en de toekomst van 
café ’t Gehucht. 

WILLEM
LETERME

TEKST Wim Soons; 
FOTO’S Ann Van de Voorde  & Willem/Evelyn

WILLEM, ALS NIEUWE HEI-
KANTENAAR ZULLEN WE 
MET JOU BEGINNEN: JE 
ACHTERNAAM IS LETERME, 
GEEN ‘FAMILIE VAN’? 
(LACHT) VAN WAAR BEN JE 
AFKOMSTIG? 
Willem: nee, toch niet (lacht).
Ik ben afkomstig van Ingelmunster, 
een landelijk dorp zoals Berlaar, 
tegen Kortrijk. Ik ben net voor het 
uitbreken van de Coronacrisis hier 
op de Hei komen wonen, en we 
wonen sinds kort samen enkele 
huizen naast het café. Daarvoor 
woonden we al 7 maanden samen 
in Londen.
 
IK HEB ME LATEN VER-
TELLEN DAT JIJ AAN TOP- 
ONDERZOEK DOET, EN 
ONLANGS ZELFS EEN PRIJS 
GEWONNEN HEBT. VER-
TEL ONS EENS OVER JE 
STUDIES EN ONDERZOEK?
Willem: Ik studeerde burgerlijk 
ingenieur energie in Leuven, en 
heb daarna 4 jaar gedoctoreerd. 

Samengevat gaat mijn onderzoek 
over het verbinden van de wind-
molenparken op zee met het vaste- 
land. Onder zee moeten lange 
kabels gebruikt worden, en ge-
lijkstroom in plaats van de wissel- 
stroom die uit het stopcontact 
komt.
Specifiek ontwikkelde ik nieuwe 
methodes voor ‘het heel snel af-
schakelen van fouten op de ka-
bels’: stel dat een schip zijn anker 
uitgooit en een kabel raakt dan 
moet het netwerk héél snel, binnen 
de 5 milliseconden, de getroffen 
kabel kunnen afschakelen. Voor 
dat onderzoek kreeg ik de Sinave 
prijs van de Koninklijke Belgische 
Vereniging der Elektrotechnici. 

KLINKT INGEWIKKELD, 
MAAR ONZE LEZERS KUN-
NEN DIT DUS VERGELIJ-
KEN MET ‘DE PLON DIE AF-
SPRINGT’ BIJ HEN THUIS? 
Willem: Ja, met dat verschil dat 
de schakelaar die afspringt on-
geveer zo groot is als dit café, en 
dat er op de kabel geen 220 maar 
zo’n 400.000 volt spanning zit.  

Na mijn doctoraat deed ik onder-
zoek in het buitenland en nu doe ik 
verder onderzoek aan de KU Leuven 
en EnergyVille in Genk, over de 
optimalisatie van het energienet. 
Ik doe bijvoorbeeld onderzoek 
naar hoe men hoogspanningslij-
nen in de toekomst ondergronds 
kan brengen, want dat brengt wel 
wat uitdagingen met zich mee. 
Daarnaast wil België zijn produc-
tie van windenergie op zee ver-
dubbelen tegen 2030 én wil onze 
minister van energie een kabel in 
de Noordzee leggen om de link 
te maken met de windmolen-
parken in Denemarken … dus we 
gaan nog wel werk blijven heb-
ben de komende jaren. (lacht) 

EVELYN, OVER NAAR JOU. 
IK BEGRIJP DAT JIJ EEN 
GELIJKAARDIG STUDIE-
TRAJECT ACHTER DE RUG 
HEBT?
Evelyn: Ik deed inderdaad net als 
Willem burgerlijk ingenieur ener-
gie in Leuven, gevolgd door een 
doctoraat. Maar dan één jaar na 
hem. 
Na mijn doctoraat heb ik een on-
derzoeksbezoek van 7 maanden 
gebracht aan Imperial College in 
Londen en heb ik er een contract 

g e k r e g e n 
om verder 
o n d e r zo e k 
te doen. Ik 
geef er mo-
menteel nog 
altijd les, in 
geavanceer-
de wiskun-
de die je kan 
g e b r u i k e n 
om het elek-
triciteitssys-
teem te op-
timaliseren.  

JE.. PENDELT DUS VAN DE 
HEI NAAR LONDEN? 
Evelyn: wel, ik ga meestal voor 3 
dagen. Ik vertrek hier dan om kwart 
voor 6 ‘s ochtends, en kom dan 
om half 10 aan op de universiteit.
Daarnaast werk ik bij een bedrijf in 
Antwerpen, dat zich toelegt op de 
vraagzijde van het elektriciteitsnet.  

Wat dat concreet betekent? 
De beheerder van ons elektriciteit-
snet, Elia, moet constant zorgen 
dat de vraag en het aanbod van 
elektriciteit in ons land in even-
wicht zijn. Wij kijken hoe je zonne- 
panelen, batterijen van elektrische 
auto’s,… kunt gebruiken om te 
helpen bij dat evenwicht. En hoe 
je dat doet met respect voor 
de privacy van de gebruiker. 

EEN STOUTE VRAAG: VAN 
WIE IS HET ONDERZOEK 
HET HOOGST AANGE-
SCHREVEN?
Evelyn: als je naar het aantal we-
tenschappelijke citaties kijkt, dan 
is dat het onderzoek van Willem. 
Willem: maar als je kijkt naar de 
aandacht in de media, dan is dat 
het onderzoek van Evelyn. (lachen 
beiden) Evelyn stond met haar on-
derzoek al in De Standaard, Trends, 
etc.  Ook tof is dat we ons onder-
zoek al mochten gaan voorstellen 
op conferenties in Japan, China, 
Italië, Ijsland,.. 
Vaak apart, maar in de VS hebben 
we er samen een reis aangebreid.

BLIJFT ER NOG TIJD OVER 
VOOR HOBBY’S? 
Willem: vroeger speelde ik eufo-
nium (een klein soort tuba) bij de 
harmonie in Ingelmunster. Nu volg 
ik bij de muziekschool in H-o-d-B 
een cursus componeren, en Evelyn 
en ik spelen ook samen tennis. 

Willem op de publieke verdediging van zijn doctoraat
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HAA KERREMES

Ik guint ni hémme auver de reps of de botsottaukes of de pjeirremuijle of het schiet-
kroom. Oewek ni auver het kèrremesbal (gewoeënleek mèj Bobby Prins) in de parroche-
zool of auver het oeptrèjde van Kees Brug en Lewieke Stool in zool Astra baa de Schiejeve 
(da was dan mèj winter-Haakèrremes) of auver het faat datter in alle stammenèjs ne zjas 
zat te spèjle.

Of datter vruuger mèj Haakèrremes altaa de juiste mossele woore, dat begin van de 
konzjèj van den bouw gelaak viel mèj Haakèrremes, da Haakèrremes gevierd wier van 
fraadoossnoenes tot swuunstdoossnoenes, datter echt mense woore die vaaf dooge 
oon e stuk oep gank goenge, dasse baa den Haul mèj de week van Haakèrremes puur al 
het volk van de Haa muste misse en da de busse mèj werrekvolk die smèrreges noo den 

Haul rèjje, oowetgewooëfd wiere duij kèrremesgangers die boowete stoenge mèj een 
pint in huille hanne. Dat e poor kiejere vuijgevallen is datde botsottaukes smèrreges oem 
acht uure nog droowede (zuillef mèjgemokt).
 
Affij, ik zaatis willen hémme auver den taad datde mense toowes nog kèrremes hèjve en 
watdatdoo toen zoewal gèjte wier!
Baa ons toowes was dat natuurlek mèj Haakèrremes. Baa de noenkels en de tantes was 
da dan mèj Balder kèrremes, mèj Hètstroot kèrremes, mèj Balder stoosse kèrremes en 
mèj Merkaa kèrremes!
 
Gewoeënleek begost da mèj soep (ossestjeitsoep of kerrevelsoep mèj ballekes). Dan e 
vidèjke, frikkedelle mèj krieke, kieke mèj saloot en appelspaas, krokette mèj pèjkes en ètjes 
en bloemkoewel en gebrood en rosbuf en koemmekes vliejessaas, biskwiet en vloowe, 
froowetsaloot mèj kreemfattèj, raaspap mèj broowene sooweker, kreem mèj sjokkelatte 
saas of mèj froowet, int loot wasser dan kaffe of tèj mèj e koekske of e pralinneke of as 
ge nog een hoengerke had koste noggis goon oepscheppe van den auverschot datter 
al gewèjst haa.
 
En al da goe èjte, da wier ter pluitse geriejedgemokt. Ons moe en ons moemoe en de 
tantes die woore dooge oep vuirand oont kauke en azzek doo naa nog oon paas dan 
kommet wooter me sewaales nog in de mond.

HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN

ne mettekou
een verstrooid iemand

een temst
een vergiet

in maan tes
in mijn broekzak

ne zatlap 
een dronkaard

in de blakke zon
in de volle zon 

Meej aa bloewete vesseme oep aa hoewege
polleviekes een bus hulle goon hole

Met je blote hielen op je hoge hakken een bus (een 
soort metalen emmer) kolen (voor de kachel) gaan 

halen.

Heet er iemand de lesten taad de loekkebeer nog 
gezien? Dieje zat asse kik klaan was oep de Haa 
zenne, ast doenker was en dieje zat oeëk in den 

beurreput. Was da iemand mé ui moembakkes oep 
of was da een halfsegat schrikoonjogerke?
Heeft er iemand onlangs de ‘loekkebeer’ nog

gezien? Die zat, toen ik klein was, op de Hei hoor
als het donker was en die zat ook in de waterput. 

Was dat iemand met een masker op of was dat een 
mislukte angstaanjager, spook?

Best luidop te lezen! 

TEKST Jan van de Haa

TEKST Marc Wouters, Rudy Nagels
en Gerd Rijmenants

Evelyn: vroeger heb ik veel hob-
by’s gedaan zoals zwemmen en 
tekenen. Rond mijn 18de ben ik 
beginnen voetballen bij Heist, 
en daarna heb ik bij KV Meche-
len gespeeld en in 2de nationale 
bij Rapide Wezemaal. Misschien 
dat ik in de toekomst nog bij Ly-
ra-Lierse ga spelen. Er is hier in ’t 
café alvast een supportersclub. 

VAN HET CAFÉ GESPROKEN 
EVELYN: ALS TOPONDER-
ZOEKERS GAAN WE JUL-
LIE LATER NIET ACHTER 
DE TOOG VAN ’T GEHUCHT 
ZIEN STAAN?
Evelyn: Goh, dat waarschijnlijk 
niet, maar ik vind het wél belang-
rijk dat het café niet verloren gaat. 
Dus ik zie het ons zeker wel verder 
zetten, waarbij we dan iemand an-
ders dan onszelf in het café laten 

werken.
Nu al doen Willem en ik wel wat 
‘achter de schermen’, de sociale 
media bijvoorbeeld. Wat ik fijn vind, 
is dat ’t Gehucht een café is met een 
zeer divers publiek, maar waar toch 
iedereen met elkaar overweg kan.  

HOE WAS DAT, OM OP TE 
GROEIEN IN EEN CAFÉ? 
EN MET DE KERMIS DE 
BV’S TE ZIEN PASSEREN?  
Evelyn: Tof hoor, als kind speel-
de ik geregeld op de toppen-
biljart, één keer zelfs tegen de 
zanger van de Amerikaanse disco- 
groep The Trammps (herinner 
u de hit Disco Inferno).

De zangers met de kermis vond 
ik altijd heel leuk: de sterren die ik 
als kind bij ‘Tien om te zien’ zag, 
waren dan opeens bij mij thuis. 

De sympathiekste vond ik Frans 
Bauer. Die kwam hier binnen met 
bodyguards en wij dachten ‘wat 
gaat dat geven’, maar hij trok direct 
een t-shirt van ’t Gehucht aan en 
kroop achter den toog. 
Ook Milk Inc. kwam nog op Hei 

Kermis spelen voor ze twee maan-
den later vier keer het sportpaleis 
vulden en met Christoff hebben 
we een speciale band opgebouwd. 
Ik vind het best wel chique dat 
mijn vader ook tal van grote na-
men naar de Hei heeft gekregen.

Evelyn op de foto met Frans Bauer tijdens Heikermis 2000



RADIO MIDNIGHT
TEKST & FOTO’S de oprichters: Jean-Paul 
Goovaerts, Chris Soeffers, Robbie Robert, 
Wim Corebunders

Op 25 mei 1981 werd in Berlaar-Heikant 
een gloednieuwe vrije radio opgericht 
met de naam Radio Midnight. Hoe,waar-
om en door wie kwam die radiozender 
tot stand? Maak samen met ons een “reis 
door de tijd” en laat u even onderdompe-
len in de geest van de jaren 70 en 80, een 
periode uit ons leven toen we jong waren 
en ons zo vrij als een vogel voelden.

Jean-Paul Goovaerts (Paul Paniek) 
en Wim Corebunders (Wim van Put)

Om te begrijpen hoe we tot het 
idee gekomen zijn om radio te 
gaan maken kunnen we niet 
anders dan even de tijdsgeest 
oproepen waarin wij onze jeugd 
doorbrachten.
Laat ons starten in de jaren 70, de 
gouden tijd van de piratenzenders. 
Vanuit hun gammele schepen op 
de Noordzee stuurden ze hun 
radiogolven richting onze tran-
sistorradiootjes. Radio Veronica,  
Noordzee, Caroline en vooral 
Mi-Amigo werden druk beluisterd.
Ook de cb zenders zaten in hun 
gouden jaren. 
Geldt de smartphone als “het” 
communicatiemiddel van de mo-
derne jeugd, dan was de cb zen-
der zijn pré-historische voorloper. 
Iedere zichzelf respecterende 
jeugdige Heikantenaar had thuis of 
in de auto wel een bakske staan en 
tokkelde er lustig op los. De jeug-
dige lezers onder ons horen het nu 
misschien in Keulen donderen, ge-
woon even” CB zender” googelen 
en dan wordt er veel duidelijk.

We waren dus wel een beetje ver-
trouwd met zenders en antennes, 
en muziek speelde ook een be-

langrijke rol in 
ons leven.
Toen in het be-
gin van de jaren 
80 de hoogda-
gen van de CB 
zenders een ein-
de namen stak 
een ander fenomeen de kop op, 
namelijk de vrije radio. Er waren 
reeds een aantal vrije radio’s in 
onze regio. We hadden er al een 
paar beluisterd en we waren van 
mening dat het eigenlijk allemaal 
eenheidsworst was.

Het logische vervolg was dat we 
dat zelf misschien beter konden, 
en eind januari waren we volop 
aan de gang met hout, glas, nagels 
en schroeven.
Radio Midnight kwam stilaan tot 
leven in de garage van Paul Pa-
niek onder de vorm van een heuse 
discobar bekleed met het fijnste 
(simili) leder, gekocht in de Saldo in 
Lier. (De oudere generatie kent die 
winkel nog wel).

Na de aankoop van wat techni-
sche apparatuur zeulden we al-
les via de trap naar de slaapkamer 

van Paul Paniek. We 
begonnen onze proe-
fuitzendingen met een 
(stereo) zender van 5 
watt op 103.3 mhz Fm 
en op maandag 25 mei 
1981 werd een “anders 
dan anderen“ radio ge-
boren met de bedoe-
ling van 1 uur aan een 
stuk dezelfde muziek 
te draaien, gaande van 
Nederlandstalig over 
hard-rock tot klassieke 
muziek. Om een echte 
vrije radio te zijn werd 
besloten om geen re-
clame te draaien, zo 
werden we een alter-
natief antwoord op de 
vele commerciële zen-
ders die er toen waren.

Al snel hadden we 
door dat het zendbe-
reik van onze 5 watt 
zender niet voldoende 
was, ook de slaapka-
mer van onze vriend 
Paul Paniek konden we 
niet blijven gebruiken. 
Een zwaardere zender 
en een andere locatie 
werden een noodzaak.

Die vonden we bij Paul 
Peeters (Polle Plek) in 
de tuin.
Het grote werk kon nu beginnen. 
Er kwamen steeds meer Dj’s bij 
met nieuwe programma’s.
Er kwam een nieuwe pyloon van 
30 meter hoogte met 4 antennes, 
een 100 watt verterker en nog 
allerlei technische apparatuur 

Chris Soeffers (Chris Complex)

Robbie Robert (Rob Snob)

maakten het plaatje compleet. 
Ook veranderden we van fre-
quentie en voortaan zaten we 
op 100.2mhz FM. De radio draai-
de nu op volle toeren met o.a. 
programma’s als Females (Paul 
Paniek), Discontact (Wim van 
Putte), Morgen Is Het Maandag 

(v.l.n.r.) Robbie Robert, Jean-Paul Goovaerts, Wim Corebunders
en Chris Soeffers
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rob Snob), Hartinfarct (Chris 
Complex), Kippenvel (Jan de 
Ripper), Car-Wash (Fred Flipper) 
en Met Peter Gaat Het Beter 
(Peter Pan). Om nog een aantal 
Heikantse Dj’s te ontdekken zie de 
link onderaan het artikel en sociale 
media.
Natuurlijk bleven we ook niet ge-
spaard van tegenslagen en werd 
er herhaaldelijk ingebroken in de 
studio. De antennekabel werd 
doorgeknipt op 18m hoogte 
waarna Paul Paniek hem met ware 
doodsverachting terug aan elkaar 
ging zetten. Ook moesten we 
voortdurend op onze hoede zijn 
voor de RTT, die soms met peil-
wagens rondreden om de illegale 
zenders op te sporen en vervol-
gens alles in beslag te nemen. 
Tragisch nieuws kwam er ook toen 
wij vernomen hadden dat Alex 
Badts uit Heist op den Berg (dj Rik 
Ellentriek ) het leven had gelaten in 
een auto-ongeluk.

Een nieuwe verhuis drong zich 
op en er werd een nieuwe studio 
gebouwd bij Paul Paniek. De ruw-
bouw werd gezet door niemand 
minder dan de latere bondscoach 
van het veldrijden Rudy De Bie, het 
laswerk van de antennevoet was 
in handen van Frank van Rompaey 

en de stukadoors van dienst waren 
Wim Verloy, Eddy Nijs en de Sooi 
van café De Heidegalm. De studio 
stond achter de ouderlijke woning 
van Paul Paniek en was voorzien 
van alle comfort (ijskast).
Radio Midnight was nu in een 
semi professioneel radiostation 
veranderd.

Ook het aantal Dj’s bereikte zijn 
hoogtepunt, op zeker moment 
waren het er een 30tal.  Stilaan 
veranderde ook het landschap van 
de vrije radio’s en overleven zon-
der reclame te maken werd heel 
moeilijk.
Toch bleven we trouw aan onze 
idealen en we weigerden halsstar-
rig om mee te gaan in de stroom 
en niet als de anderen te worden.
Eind 1982 hielden we de eer aan 
onszelf en trokken we de stekker 
eruit.

En nu….40 jaar later steken we de 
stekker er even terug in en komen 
we allemaal nog even tot bij jullie! 

GENIET SAMEN MET ONS NOG EENS VAN DE 
MUZIEK UIT EEN VERVLOGEN TIJD MET

RADIO MIDNIGHT…..100.2Mhz.
Bekijk op Youtube onze 2 video’s waarin we je 

meenemen in de geschiedenis 
van radio Midnight

- Radio Midnight documentaire 
- Radio Midnight, de Heikantse dj’s
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DAG MOEKE, DOOR CORONA ZIEN WE ELKAAR NIET ZO 
VAAK, DAAROM DENKEN WE NIET MINDER AAN JOU.  
 
GROETJES VAN GEERT EN GERDA 

EEN DIKKE MERCI, MEER DAN ANDERS NOG, VOOR AL-
LES WAT JULLIE HET LAATSTE JAAR VOOR MIJ 
EN DE KIDS GEDAAN EN BETEKEND HEBBEN.  
 
WE ZIEN JULLIE GRAAG X  
MARGOT - LAURA - LYNN EN JANNE

DAG LIEVE OMA EN OPA HEI 
 
DANKJEWEL OM ZO GOED VOOR MIRA EN VOOR ONS TE 
ZORGEN. JULLIE STAAN ALTIJD KLAAR VOOR ONS, DAT IS 
HEEL LEUK! MIRA IS BLIJ DAT ZE ELKE MAANDAG BIJ JUL-
LIE KAN KOMEN SPELEN, KNUFFELEN EN DUTJES DOEN. 
DAT KAN JE WEL ZIEN AAN HAAR LACH! 
 
VEEL GROETJES VANUIT DE SMIDSTRAAT 
MIRA, JOKE, WIM & ALLE DIEREN
 

HIP HIP HOERA VOOR DEZE KNAPPERD DIE OP 21 JUNI ZIJN 
EERSTE KAARSJE MOCHT UITBLAZEN!  
 
GELUKKIGE VERJAARDAG, LIEVE GASTON!  
HEEL VEEL LIEFS EN EEN DIKKE KNUFFEL, METIE.

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

AGENDA & OPROEP
HEI KERMIS – KWB
De KWB van de Hei verkoopt dit jaar opnieuw mossel- 
pakketten op 10 en 11 juli. 
Meer info via je wijkmeester, via de sociale media …

TTC HEIKANT PINGPONG 
Het bestuur van de pingpong wenst alle leden een deugd-
doende vakantie. Vanaf vrijdag 16 juli kan er terug getraind 
worden. Ook niet-leden zijn welkom in de sportschuur 
vanaf 20u.

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

FC HEIKANT ZOEKT JOU

Ben jij diegene die ons wil helpen, want wij zoeken:

- vrijwillige uitbating kantine jeugdwedstrijden

- trainers voor onze jeugdploegen

- wil jij ons jeugdbestuur mee ondersteunen?

Wil jij één van deze taken op jou nemen, geef dan een 
seintje via voorzitter Jan Hendrickx op 0476/808705, 
fc.berlaar.heikant@telenet.be of www.fcheikant.be



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
Ann Goossens
Geert Fierens
Frans Busschots
Nick De Cuyper
WIlly Verberck
Jan van de Haa
Moesj
Radio Midnight

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

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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GEERT FIERENS
Ik ben op de Hei vooral bekend als voorzitter van F.C. Heikant. 
Maar dat ben ik nu al even niet meer.
Vandaag werk ik onder andere voor het Heikrantje, als 
redacteur van de sport. Want sport is mijn passie en brengt  
mensen bij elkaar. Vandaag belangrijker dan ooit. 

‘NEN BLONDEN’
VAN DE HEI

Initiatiefnemer Michiel Clé: “We 
hebben het laten brouwen ter 
ere van het 70 jarig bestaan van 
de chiro van de Hei. De grootste 
reden is dan ook dat we geen 
andere grote activiteiten kunnen 
organiseren hiervoor.
Het is gebrouwen bij brouwerij 
Leysen in Herentals, maar het 
is ons eigen recept. Het is een 
blond bier met 7,4% alcohol.

De mensen die graag een hele 
(40 euro) of een halve (25 euro) 
bak willen aankopen kunnen 
gewoon op zondag tussen 14u 
en 18u even langskomen op de 
chiro. Er zullen in de toekomst 
nog wel enkele verkoopsmo-
menten georganiseerd worden, 
maar daar weten we nu nog 
niks concreet van.
Het is momenteel ook al te ver-
krijgen in enkele café’s op de Hei. 
En uiteraard zal het ook te proe-
ven zijn op onze toekomstige 
activiteiten.”

MEDEWERKER
I/D KIJKER



ALGEMENE
SCHRIJNWERKERIJ
IN HEIST-O/D-BERG

Bij Schrijnwerkerij MB kan u terecht 
voor uw poolhouse, bijgebouw, 
tuinhuis, carport en tuinpoorten.
Kiest u voor een landelijke of moderne 
stijl? Ons team geeft u het juiste advies 
en realiseert samen met u uw droom!
 
Wij werken steeds met duurzamen 
materialen, elk project wordt op maat 
gemaakt naar uw budget.

U kan ons vinden in het industriepark B, 
nr 3 unit 11b in Heist-op-den-Berg. 
Wij ontvangen u graag op afspraak!

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website 
www.maesbert.be

VRIJBLIJVEND WELKOM!

BETAALBAAR VAKMANSCHAP

Goede en duurzame houtsoorten

Al onze projecten zijn 100% maatwerk

De beste kwaliteit dankzij goed gereedschap

Netto tarieven met de scherpste prijs

@schrijnwerkerijmb

@schrijnwerkerijMB


