
HEIKANT FEEST!

Time to relax at Elleance
Gespecialiseerde voetverzorging

Huidverbeterende gelaats- en lichaamsverzorgingen

Aarschotsebaan 162, 2590 Berlaar
Ingang en ruime parking 
via de Smidstraat

Maak een afspraak via
0496/288.254
of karin@elleance.be

✓ Handverzorging & nagelstyling
✓ Hotstone-, lichaamsmassage
✓ Voetreflexmassage
✓ Kleuren & krullen van wimpers & wenkbrauwen
✓ Make-up & ontharingen                  
✓ Permanente make-upartieste

De zomer ligt alweer even achter 
ons, maar we hebben toch een 
paar keer goed kunnen feesten! 
Nog geen kermis als andere ja-
ren, maar toch al een paar schoon 
kermisavonden. Ook de zomer-
bar van de chiro én de feestelijke 
inhuldiging van het kardinaal 
Cardijnplein waren er ‘boenk oep’. 

We zien dat er nu terug meer en 
meer activiteiten worden georga- 
niseerd. 
Stuur evenementen ook gerust 
door naar info@heikrantje.be, voor 
reclame in het Heikrantje of via 
onze sociale media-kanalen.

Tot binnenkort, ergens op de Hei!
Wim
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TEKST & FOTO’S Astrid Heremans

ASTRID 
HEREMANS
Ik ben Astrid Heremans, geboren 
en getogen op de Aarschotse-
baan, bij dokters Heremans/Van 
Eldere, als het jongste zusje van 
Sofie, Katrien en Bert. Hierdoor 
werd er nogal vaak naar mij ver-
wezen als ‘de klenste van die van 
den doktoor’. Ik ging naar de lagere 
school op de Hei en deed allerlei 
hobby’s en activiteiten in en rond 
de Hei. Zo ging ik samen met mijn 
vriendinnetjes wekelijk naar de 
muziekschool, reden we allemaal 
samen naar de catechese met de 
fiets en was ik zelfs even speler bij 
FC Heikant. Er was in die tijd nog 
geen meisjesploeg, dus deed ik 
gewoon mee met de jongens.
Ook reden we met alle 4 de Here-
mannekes pony, en waren we da-
gelijks te zien aan de weien in de 
Lindeweg. 
Zoals velen, waren we ook jaarlijks 
van de partij op de ‘Ronde van de 
Hei’ met als doel de gele trui te be-
machtigen. 
Het middelbaar deed ik, zoals ve-
len, in Berlaar. Waarna ik op kot 
ging in Leuven tijdens mijn studies 
handelsingenieur aan de KUL. Na 
mijn studies verhuisde ik naar Ant-
werpen en begon ik aan mijn eer-
ste job bij Atlas Copco.

1. IK GROEIDE OP IN/BIJ ...

2. IK VERTROK ...

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

Eerste leerjaar (v.l.n.r.): bovenste rij  Jolien Bierinckx, Michèle Schroyens, 
Kimberly Van Loock, Dana Bellens, Yoni Vercammen, juf Simone.
2e rij: Sofie Soons, Nathalie Gijsemans, Nathalie Augustijnen, Kim De 
Backer, Dorien Van Hoof, Valerie Cauwenberghs. 3e rij: Sarah Mariën, 
Astrid Heremans, Marike van den Bosch, Annelies Van Haken, Annelien 
Thijs, Veike Peeters , Sarah Wuyts, Liesbeth Moris, Dorien Pues, Ellen 
Verbruggen, Evi Witters

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

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

Verrassend verschillend van het 
leven in België. Ook al is het qua 
afstand heel dichtbij, de mentali-
teitsverschillen zijn redelijk groot. 
Britten zijn, in vergelijking met Bel-
gen, heel nationalistisch en trots, 
en daar kwam nog eens bij dat ik 
net in de UK aankwam de week 
voor de Brexit stemming, wat me 
ook niet echt welkom deed voe-
len. 
De UK heeft ook een heel grote 
Pub cultuur, waarbij vriendschap-
pen zich vooral afspelen op café. 
Met je vrienden gaan lunchen of 
elkaar een namiddag helpen met 
schilderen zijn zaken die ze hier 
niet doen. Bovendien is het ook 

Wij wonen in Mow Cop, je 
zou het de Hei van Engele-
land kunnen noemen

heel moeilijk om mensen te leren 
kennen als je van thuis werkt, en 
schrikken veel mensen hier van 
mijn directheid. Ik ben voor een 
Belg al redelijk direct, en Britten 
zijn het echt niet gewoon dat je 
het zegt zoals het is. Als een on-
derwerp gênant of lastig is om te 
bespreken, gaan ze het gewoon 
uit de weg. Discussiëren wordt 
hier dan ook zelden gedaan. 
Een ander groot verschil met Bel-
gie zijn de afstanden. Als je in Bel-
gië een uur moet rijden om ergens 
te geraken, is dat al ver, terwijl dat 
hier perfect normaal is. Toen we 
nog in Schotland woonden reden 
we regelmatig voor een weekend 
naar familie in Engeland, een rit 
van 6,5 uur enkel. Als mensen nu 
vinden dat iets ‘te ver is’ kan ik daar 
dan ook echt niet meer bij.
Hetgeen ik echt geweldig vind hier 
is de enorme hoeveelheid prachti-
ge natuur, niet enkel in Schotland 
maar evenzeer in Engeland. Een 
heel groot deel van de UK is be-
schermd gebied en je kan hier dan 
ook uren en uren wandelen in de 
bergen zonder een huis te zien. 
Daar kan je in België enkel van dro-
men. We hebben een grote ener-
gieke hond die veel activiteit no-
dig heeft, dus daarvoor is het hier 
ideaal. Bovendien is het Verenigd 
Koninkrijk een echt hondenland; 
honden mogen hier overal van de 
leiband rondlopen, zelfs op straat. 
Zolang je hond onder controle is, 
is het ok.

Astrid met haar oudere zussen Sofie (links) en Katrien (midden).

Wat ik het hardst mis zijn uiteraard 
mijn vrienden en familie. Onder 
normale omstandigheden valt het 
allemaal wel mee, ik werk voor een 
Belgische werkgever dus ik kan zo 
vaak ik wil naar kantoor vliegen en 
dan ook mijn familie bezoeken. 
Door corona ben ik echter al meer 
dan een jaar niet in België ge-
raakt, en dat is toch wel erg lang. 
Zo hebben mijn ouders en fami-
lie onze burgerlijke trouw moeten 
volgen via Zoom, omdat we toen 
net weer in een lockdown gingen. 
Heel spijtig natuurlijk, al was het 
uiteindelijk toch ook wel speciaal 
om iedereen uitgedost achter zijn 
webcam te zien zitten. En volgend 
jaar halen we de gemiste momen-
ten in met een leuk feest in België. 
Wat moeilijker in te halen valt is 
dat ik mijn neefje niet kan zien op-
groeien in België. Toen hij gebo-
ren werd had ik een heel plan om 
hem zoveel mogelijk te bezoeken, 
maar dat viel door corona volledig 
in het water. Gelukkig kunnen we 
nog videochatten en vergeet hij 
zijn ‘auntie Astrid’ op die manier 
toch niet.
Een van de dingen die ik echt heel 
hard mis is goed brood en een 

De kans dat ik terugkom naar Bel-
gië lijkt me redelijk klein. Ons leven 
ligt hier in de UK en we wonen op 
een prachtige plaats waar ik echt 
van geniet. Ik kan me niet voorstel-
len dat ik zoiets zou kunnen vinden 
in België. Bovendien spreekt mijn 
echtgenoot bijna geen Neder-
lands, waardoor verhuizen voor 
hem ook niet echt een pretje zou 
zijn. Uiteraard blijf ik mijn familie en 
vrienden missen, maar nu we niet 
meer in het verre Aberdeen wo-
nen wordt het reizen alweer een 
pak makkelijker, als die ambetan-
te corona nu nog eens zou willen 
weggaan.

knapperig pistoleke van de bakker 
met een lekker stukje charcuterie. 
Bakkers en beenhouwers zijn hier 
echt heel uitzonderlijk, en charcu-
terie eten ze hier bijna niet. Alles 
wordt gekocht in de supermarkt 
en je brood blijft meer dan een 
week zo zacht als een spons. Han-
dig, maar echt lekker is het niet. 
Een ander gemis is aperitieven. 
Rustig met vrienden en familie 
een glaasje drinken en een hapje 
eten terwijl je wacht tot het eten 
klaar is wordt hier niet gedaan. Met 
mijn familie in België wordt er elk 
weekend gezellig samen gegeten, 
die band en dat samenzijn heb ik 
hier nog nergens gezien en zal ik 
altijd blijven missen.

(v.l.n.r): Jolien, Nathalie, Dorien, Katrien, Astrid, Kimberly, Evelien, Veike, 
Ellen.

Op 26 mei 2016 richting Aber-

deen, Schotland. Anderhalf jaar 
eerder, in 2014, had ik mijn Engelse 
vriend Richard leren kennen op 
surfvakantie in Marokko. Hij woon-
de op dat moment in het noorden 
van Schotland, dus elke paar we-
ken vlogen we op en af voor een 
(lang) weekend samen. Aangezien 
Aberdeen niet de meest populaire 
plaats is en mensen er eigenlijk en-
kel naartoe vliegen voor hun werk 
in oil and gas, waren die vluchten 
altijd redelijk duur en nooit recht-
streeks, waardoor we toch al gauw 
7u onderweg waren. Zo kwam ik 
dan vaak op vrijdagavond laat in 
Aberdeen aan, om maandagoch-
tend alweer in België terug op het 
werk te staan, vermoeiend.
In het begin van 2016 was ik mijn 
toenmalige job beu en besloot ik 
dan maar nieuw werk te zoeken. 
Na wat deliberatie kwam dan de 
beslissing om in Aberdeen naar 
werk te zoeken. Makkelijk was 
dat niet, aangezien ik op dat mo-
ment nog in België woonde en 
handelsingenieur niet echt een 
gekend diploma is in de UK. Maar 
na wat rondhoren bleek dat mijn 
ex-werkgever, waarvoor ik meer-
dere jaren had gewerkt, mij wel 
een job wilde aanbieden in de UK. 
Enige probleem: de job was in He-
mel Hempstead in de buurt van 
Londen, zo’n 800 km van Aber-
deen. Gelukkig zijn zo’n zaken 
niet  zo uitzonderlijk in een groot 

land als het Verenigd Koninkrijk, 
en zo kwam het dat ik jaren voor 
we van corona gehoord hadden 
reeds van achter mijn laptop van 
thuis kon werken. Minstens een-
maal per maand vloog mijn werk-
gever me dan naar Londen om in 
contact te blijven met mijn colle-
ga’s en baas. In het begin best een 
hele aanpassing voor een babbel-

kont als ik, maar alles went, en na 
5 jaar kan ik het me nog moeilijk 
anders inbeelden. Intussen werk 
ik ook niet langer voor het Britse 
kantoor, maar weer terug voor de 
Belgische zetel van Atlas Copco. Ik 
heb een team van 4 mensen die 
in Tsjechië zitten, terwijl mijn baas 
in België woont en mijn collega’s 
verspreid zijn over Italië, Ierland, 
Noorwegen, Frankrijk … Zo ben ik 
lang niet meer het buitenbeentje 
in mijn werkomgeving.
Ondertussen ging het leven in 
de UK ook rustig verder, en heb-
ben we in de laatste 5 jaar ver-
schillende huizen gerenoveerd 
als hobby/bijverdienste, hebben 
we een hond in huis genomen, 
zijn we getrouwd en ondertussen 
verhuisd naar Mow Cop in Enge-
land. Sinds januari wonen we hier, 
dichtbij Richard zijn familie en 
jeugdvrienden, in een klein dorp-
je op een berg. Je zou het de Hei 

van Engeland kunnen noemen, 
aangezien de community spirit 
hier nog volop leeft. Zo is er hier 
elke zomer een ‘vogelverschrik-
kerfestival’, waarbij de lokale inwo-
ners een vogelverschrikker ma-
ken in een afgesproken thema. In 
het winkeltje kan je dan een kaart 
gaan kopen waarop aangeduid 
staat waar je ze kan bezichtigen. 
Er waren echt prachtige creaties 
bij dit jaar. Maandelijks hebben we 
ook een vrijwillige ‘litter pick’ aan 
de lokale bezienswaardigheid om 
ervoor te zorgen dat de buurt pro-
per blijft en elke dinsdag gaan we 
lopen met de loopgroep. Het zijn 
die kleine dingen die het leven hier 
doen aanvoelen als ‘thuis’.

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid wandelt graag in prachtige Schotse natuur.

Op de mees-
te plaatsen 
zijn dorpen 
echt nog af-
g e b a ke n d e 
g e b i e d e n 
met stukken 
natuur tus-
sen, en over-
al vind je 
kleine uitge-
holde kron-
kelweggetjes 
waar je nog 
90km per uur 
mag rijden. 
Het lijkt idi-
oot, maar het 

maakt het auto-
rijden echt een pak aangenamer, 
tenzij je vastzit achter een tractor 
natuurlijk.
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STIJN CUYPERS: HEI-
KANTSE TOPSPORTER 
TEKST Wim Soons - FOTO’S Stijn Cuypers
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Stijn voor hij aan crossfit deed. Stijn anno 2021.

STIJN, KAN JE JEZELF 
EVEN ‘SITUEREN OP DE 
HEI’ VOOR ONZE LEZERS?
Stijn: ik ben geboren in 1993 en 
heb altijd in de Heistsebaan ge-
woond, net op grondgebied Ite-
gem. Ik heb best wel wat familie 
wonen op de Hei, en mijn 2 broers 
– Daan en Wout – hebben net als 
ik altijd op de Chiro gezeten. Zelf 
ben ik 2 jaar leider geweest, en 
heb ook een paar jaar bij de ping-
pong gespeeld. 
Veel mensen op de Hei zullen mijn 
vader kennen als ‘de imker’, die bij 
ons thuis honing verkoopt. 

HOE IS JE ‘SPORTIEVE 
CARRIÈRE’ GESTART?
Ik liep al veel toen ik nog op de Hei 
woonde, met Greet Van de Von-
der enzo. Na mijn middelbaar ging 
ik in Leuven LO studeren en kwam 
ik via vrienden crossfit tegen. In die 
periode, 2012-2013, was dat nog 
iets nieuw. Ik liep in Leuven veel 
in voorbereiding op de ‘24uren 
loop’: 100 à 150 km in de week. Ik 
heb dat trainingsvolume omgezet 
in het crossfitten en sportte van 
in het begin tweemaal per dag, 6 
keer in de week.

VOOR ZIJ DIE CROSSFIT 
NIET KENNEN, KAN JE 
WAT VERTELLEN OVER DE 
SPORT?
Crossfit is een combinatie van uit-
houding, gewichtheffen en gym-
nastics. Dit wordt gecombineerd 
in één work-out, met als enige 
constante dat elke training telkens 
anders is. In één training zal je dus 
bijvoorbeeld lopen of roeien tegen 
tijd, zoveel mogelijk gewicht liften, 
dragen of slepen, of een bepaald 
aantal keer je lichaam optrekken.
95% van de crossfitters beoefent 
de sport in groep(strainingen) van 
een uur.
Het mooie is dat een 60-jarige 
vrouw en een 20-jarige topspor-
ter samen in eenzelfde les kunnen 
trainen. Hun oefeningen en de in-
tensiteit van de training gaat ver-
gelijkbaar zijn, maar de gewichten 
die ze gebruiken en de snelheid 
waarmee ze de oefeningen uit-
voeren niet. Er zijn iets meer vrou-
wen dan mannen die aan crossfit 

doen, en de ge-
middelde leeftijd 
van onze leden 
ligt rond de 35 
jaar.
De andere 5% 
van de crossfit-
ters zijn com-
petitiesporters, 
zoals ikzelf, en zij 
trainen hoofdza-
kelijk individueel. 
Zij trainen veel 
meer en veel 
specifieker. 

MOET JE ALS 
R E C R E A N T 
VAAK TRAI-
NEN? 
We proberen 
minimum naar 
2 keer per week te gaan, en zeker 
in het begin is dat voldoende voor 
mensen, omdat het best inten- 
sieve trainingen zijn. 
Na een tijdje zie je twee soorten 
sporters: zij die deze 2x per week 
aanhouden, en diegenen die haast 
‘wonen’ op de crossfit. Dit omdat 
crossfit ook een heel sociaal ge-
geven is, dat heel wat mensen met 
eenzelfde mindset samenbrengt. 
Sommigen nemen zelfs hun lap-
top mee om even te werken en 
daarna hun work-out doen. 

EEN AANTAL CROSSFIT-
TERS DOEN DUS OOK AAN 
COMPETITIE?
Er zijn wereldwijd een 10-tal heel 
grote crossfitevents waaronder 
het wereldkampioenschap in de 
VS. Je mag aan deze enkel deel-
nemen als je je online gekwali-
ficeerd hebt. Kwalificeren doe je 
door de oefeningen uit te voeren 
en deze te filmen, en als je pres-
tatie goed genoeg is, mag je deel-
nemen. Binnen crossfit is er een 
‘puntensysteem’ waarbij aan een 
bepaalde prestatie op een oefe-
ning, een bepaalde score wordt 
toegekend. Dit laat toe je vooruit-
gang te volgen, én dus makkelijk in 
competitie met anderen te treden. 

Naast dit topcircuit zijn er in België 
een 10-tal crossfit events, en kan je 
elk weekend wel ergens in Euro-
pa aan de competitie deelnemen 

in een sporthal of buiten of stand, 
individueel of in team.

NU DE LEZERS CROSSFIT 
BETER KENNEN, VERTEL 
EENS WAT MEER OVER 
JE EIGEN TRAJECT IN DE 
SPORT?
In het begin was ik enorm slecht 
in het gewichtheffen. Het was ge-
woon zielig (lacht). De eerste 3 
jaar heb ik me vooral heel intensief 
bezig gehouden met het gewicht-
heffen en ben ik daardoor 30 kg 
aan spiermassa aangekomen. 
Vanaf 2015 ben ik dan gestart met 
me online te proberen kwalificeren 
voor lokale wedstrijden. Pas na 2 
jaar proberen, en zo’n 10 wedstrij-
den waarvoor het me niet lukte, 
slaagde ik er eindelijk eens in om 
me te kwalificeren voor een kleine 
wedstrijd. Ik heb die dan ook on-
middellijk gewonnen. (lacht)

Vanaf dan is het wel snel gegaan. 
In 2018 kwalificeerde ik mij voor 
mijn eerste grote wedstrijd in Athe-
ne. Ik ging er zonder verwachting 
naartoe want was pas als 60e 
van de 80 gekwalificeerd. Ik had 
gans de tijd niet naar het score- 
bord gekeken. Toen ik me wilde 
klaarmaken om de laatste dag naar 
het strand te gaan, hoorde ik dat 
ik in de finaleronde van de laatste 
10 zat. Dat was een bijzonder 
moment want de anderen waren 
echte toppers waarvan ik er enkele 

herkende vanop het WK dat op tv 
was geweest. 

WAT DEED JE NA DIT 
EERSTE SUCCES?
Ik kreeg een enorme vertrouwens-
boost, en dat jaar heb ik nog een 
15tal wedstrijden gedaan waarvan 
de helft in het buitenland. Op dat 
moment heb ik er voor gekozen 
om mijn leven in functie van cross- 
fit te stellen en echt te proberen 
op Europees topniveau mee te 
draaien. 
Die Europese topwedstrijden zijn 
ongelooflijk zwaar. Je moet je 
voorstellen dat je op dat moment 
gewoon bent van 3 à 4 uur per dag 
te trainen, en tijdens wedstrijden 
normaal enkele proeven van een 
half uur doet. Op zo’n topevent 
ben je echter compleet uitgeteld 
na 2 enorm intense proeven van 5 
à 8 minuten (!) elk, waarbij je haast 
flauwvalt op de vloer.

Mijn doel voor 2020 was om aan 
de Lowlands Throwdown deel te 
nemen, zeg maar het Europees 
kampioenschap in crossfit.” We 
hebben er als team enorm hard 
naar toe gewerkt, en uiteindelijk 
zijn we… als 4de ploeg gekwalifi-
ceerd geraakt. 

EEN SERIEUZE PRESTATIE!
Dat vonden wij ook! (lacht) Helaas 
kwam toen covid.. en is alles afge-
last. Daarop zijn meerdere team-

leden ermee gestopt op dit top-
niveau, net zoals ik, omdat ik mijn 
eigen zaak gestart was. 
Een serieuze anti-climax. Ik had er 
voorheen nooit aan gedacht om 
te stoppen, en achteraf gezien 
heb ik wat weinig genoten van de 
prestaties die we hebben neerge-
zet. Het is een ‘afscheid langs de 
achterpoort geweest’.

JE HEBT WEL HEEL WAT 
BEREIKT: JE BENT BEL-
GISCH RECORDHOUDER 
GEWICHTHEFFEN?
Klopt, in het olympisch gewicht-
heffen categorie -102 kg heb ik 2 
Belgische records neergezet. 
In de ‘snatch’ (trekken), wat men-
sen misschien kennen omdat Nina 
Sterckx dit deed op het Olym-
pisch Kampioenschap, behaalde 
ik het Belgisch record met een 
gewicht van 121 kg. Dit is de oefe-
ning waarmee je de bar van op de 
grond in één beweging tot boven 
het hoofd brengt. Daarnaast heb ik 
ook het record voor de ‘clean and 
jerk’, dat is de oefening waarbij je 
de gewichten naar boven brengt 
met een pauze op de schouders. 
Dat heb ik met 143kg gedaan. 

Verder moet je in crossfit kracht 
combineren met uithouding. Mijn 
topprestatie op dat vlak deed ik 
voor een goed doel: op 24 uur 
skiede ik 50km, roeide 100km én 
fietste daarna nog 200km. 

WAT MOET JE DOEN 
OM DAT TE BEREIKEN?  
TRAINING ÉN DIËTEN?
In die periode trainde ik 3,5 à 4 uur 
per dag, 6 dagen per week. Heel 
diverse trainingen ook, die zowel 
een erg hoge intensiteit combi-
neren met uithouding, gymnastiek 
met gewichtheffen, en ook tech-
nische oefeningen. 

Voeding is zeker belangrijk, maar 
diëten zou ik het niet noemen: ik 
moest 5000 calorieën per dag bin-
nen krijgen in die jaren. Mijn basis-
voeding was altijd wel goed, maar 
verder mocht ik ‘eten wat ik wilde’. 
Beter minder kwalitatief eten, dan 
te weinig calorieën binnen. En ik 
moet eerlijk zeggen dat ik ook wel 
eens een wedstrijd gewonnen heb 
met een kater. (lacht)  

IETS ANDERS: INTUSSEN 
HEB JE EEN EIGEN ZAAK 
SAMEN MET JE VRIENDIN?
Ja, ik heb na mijn studies jaren ge-
zocht naar wat ik best kon combi-
neren met mijn sport. Ik heb nog 
in touwen aan windmolens ge-
hangen en in shiften in logistiek 
gewerkt, maar sinds ik wedstrijden 
deed, gaf ik crossfittrainingen als 
beroep. Zowel in gyms als vanop 

afstand. 

Mijn vriendin, Feike 
Welter, is ook cros-
sfitcoach en kinesist. 
Sommigen zullen 
haar misschien ge-
zien hebben als deel-
neemster van Kamp 
Waes. We zijn nu net 
een zaak gestart met 
3 pijlers: een crossfit-
gym, kinesitherapie en 
coaching vanop af-
stand. 

Momenteel begeleid 
ik zo’n 60 sporters uit 
binnen- en buitenland 
vanop afstand. Daar 
zijn er twee bij die zich 
voor het EK gewicht-
heffen hebben gekwalificeerd, één 
iemand die in het Guiness Book 
staat en iemand die aan Everesting 
doet: in één rit 8848 hoogteme-
ters afleggen. Ik begeleid dus ge-
regeld mensen die… best extreme 
doelen stellen. (lacht)

Naast topsporters zijn er ook on-
dernemers die weinig tijd hebben 
en zich graag op een flexibele 
manier vanop afstand willen laten 
coachen. Ze sturen bv. foto’s door 
van de toestellen die ze thuis, of 
op hotel in het buitenland hebben 
en vragen me een schema op te 
stellen.

HOE WERKT DAT ONLINE 
TRAINEN?
De meeste mensen die zich op af-
stand laten trainen zijn al wel enige 
tijd bezig in hun sport. Elke week 
zet ik nieuwe trainingschema’s 
online. De sporters delen hun trai-
ningsresultaten en hartslaggege-
vens, en filmen ook delen van hun 
oefeningen. Ik volg hen van erg 
nabij op: als ik zie dat iemand niet 

getraind heeft, zal ik onmiddellijk 
een berichtje sturen om te vragen 
waarom dat zo is.
Eigenlijk zou ik intussen vanuit 
eender welke plaats in de wereld 
kunnen werken, wat ik wel een 
heel fijne gedachte vind.  

WELKE DROMEN OF DOE-
LEN HEB JE NOG?
Momenteel werk ik hard om mijn 
zaak en het trainen op afstand, zo 
succesvol mogelijk te maken. 
Sport blijft me wel aanspreken, zo 
heb ik ook aan triatlon en alpinis-
me gedaan (dat laatste geïnspi-
reerd door mijn broer Daan), en 
heb ik wel wat contact met een 
aantal ultralopers. 

Onlangs vroeg één van hen of ik de 
Atlantisch Oceaan eens wil over-
roeien binnen een paar jaar: zo’n 
dingen zie ik me nog wel doen. 



DIRK KENS: 
DARTSTALENT
DARTS - Dirk Kens (50) is een bekende naam op de 
Hei. ‘Den Dirk’, ‘den beenhouwer’, ‘de Kens’. Vlees ver-
kopen doet hij als de beste of toch zijn toogmadam-
men, maar wie weet dat aan Dirk misschien wel een 
groot dartstalent verloren is gegaan?

TEKST Geert Fierens
FOTO’S Dirk Kens

LEG DARTS EENS KORT 
UIT VOOR IEMAND DIE DE 
SPORT NIET GOED OF HE-
LEMAAL NIET KENT?
“Te ingewikkeld ga ik dat natuurlijk 
niet maken. Want voor iemand die 
de sport eigenlijk niet kent moet je 
niet afkomen met een hele hoop 
technische zaken. Laat me zeg-
gen dat je begint bij het getal 501 
en dat je zo snel mogelijk naar nul 
moet zien te komen. Een wedstrijd 
eindigt met een dubbel getal in de 
buitenste ring. Met negen pijlen 
kan je al uitwerpen, maar dat is vrij 
uitzonderlijk.”

VAN WAAR JE LIEFDE 
VOOR DARTS, HOE IS HET 
VOOR JOU EIGENLIJK BE-
GONNEN?
“Liefde komt soms ook door eer-
der toevallige zaken. Wij woonden 
naast Café Alaska en zo werd de 
kat eigenlijk al dicht bij de melk ge-
zet. Daar kwam veel volk toen, er 
was een dartsclub opgericht en er 
werden tornooien gespeeld waar 
veel volk op afkwam. En ik was een 
jonge gast toen, een jaar of der-
tien. Het was midden jaren tachtig. 
Maar ik was wel begeesterd door 
darts en ik merkte vrij snel dat ik er 
toch iets van kon.”

DARTS KENDE MIDDEN JA-
REN TACHTIG HEEL WAT 
SUCCES OP DE HEI, HOE 
KWAM DAT?
“Volgens mij had het te maken 
dat darts toen op BBC werd uit-
gezonden. Het was een Engelse 
pubsport, een tijdverdrijf op café. 
En dat waaide over naar hier. Rond 
de Hei waren er in die tijd zeker 
een tiental ploegen en er werd 
competitie gespeeld. Echt, dat was 
heel populair met een pak volk dat 
een pijltje gooide.”

JE WERD ZELF IN DIE PE-
RIODE VIJFDE IN HET BEL-
GISCH KAMPIOENSCHAP 
VOOR JUNIOREN. HAD JE 
VEEL TALENT, OEFENDE JE 
VEEL OF WAT IS DE VER-
KLARING?
“Ik had een beetje aanleg maar ik 
moet wel zeggen dat ik ook heel 
veel oefende. En het klopt van die 
vijfde plaats. Op mijn veertiende 
behaalde ik die vijfde plaats op het 
BK voor junioren. Dat was in de 
Nekkerhal in Mechelen, het jaar 
daarna heb ik niet meegedaan. En 
dat was door een speling van het 
lot dat ik niet zelf in de hand had. 
Het BK was in Veurne, ik was vijf-
tien jaar. Wat was het probleem? 

Ik had geen vervoer, ik geraakte 
er gewoon niet. Of ik dat spijtig 
vond? Natuurlijk, maar ik had geen 
oplossing voor mijn probleem.”

HAD JE DERTIG JAAR GE-
LEDEN GEDACHT DAT 
DARTS NU ZO POPULAIR 
ZOU ZIJN?
Eerlijk, dat heeft me toch wel wat 
verbaasd. Begin jaren negentig 
kende darts toch een serieuze te-
rugval in België. Door toedoen van 
Sky Sports in Engeland is de sport 
rond het jaar 2000 weer gaan 
stijgen. En nu worden alle grote 
tornooien op televisie gebracht. 
De impact van TV op darts is 
groot. Zien dartsen, doet dartsen.” 

IN DIE TIJD SPEELDE OP 
DE HEI EEN VOLGENS JOU 
HEEL GROOT TALENT, LEO 
LAURENS. LEG EENS UIT?
“Ja, dat was een topspeler en ik 
wik mijn woorden niet. Googel 
zijn naam op de computer en daar 
komt een lange lijst van ereplaat-
sen uit. Belgisch kampioen, Ant-
werp Open, Dutch Open, French 
Open. Leo nam vijf keer deel aan 
het WK, hij verloor in 1997 op het 
WK de kwartfinale. Hij was de eer-
ste Belg die de kwartfinale bereik-
te. Hij had de kans om professio-
neel speler te zijn, hij deed het niet. 
Hij woont in Itegem en zijn naam 
doet bij elke kenner een belletje 
rinkelen. Ik zag Leo ook regelma-
tig spelen in Café Alaska. Als hij nu 
nog had gespeeld, het was ook 
een grote geweest. Zij bijnaam 

was The Lion of Antwerp, of de 
Leeuw van Antwerpen.”

CAFÉ ALASKA OP DE HEI 
WAS DE PLAATS WAAR JUL-
LIE SPEELDEN. HOEVEEL 
LEDEN TELDE DE CLUB? 
“Een veertigtal leden waarvan 
vijftien die competitie speelden. 
Bij moeder Hilda en zoon Pa-
trick zaliger. In de zaal werden 
tornooien gespeeld, ik vind het 
alleen spijtig dat ik daar geen fo-
to’s van heb. Maar in de top- 
periode was ‘den Alaska’ the place 
to be van darts, zeker op de Hei.” 

WIE IS MOMENTEEL JE FA-
VORIETE SPELER?
“Ik heb in geen enkele sport een 
favoriete speler gehad. Daar doe ik 
eigenlijk niet aan mee, dus ook niet 
met darts. ‘Dancing Dimi’ of Dimitri 
Van den Bergh is momenteel een 
topper. Hij is nog jong (27) en bij de 
besten van de wereld. Maar naar 
televisie kijken en constant Dimi 
Dimi roepen, dat doe ik niet (lacht).” 
 
IS DARTS TECHNIEK, TAC-
TIEK OF HET RESULTAAT 
VAN HEEL VEEL OEFENEN?
“Het is een optelsom van een 
aantal zaken. Je moet om te be-
ginnen technisch goed zijn, een 
vaste hand hebben ook. Een goed 
zicht en je moet ook goed zijn in 
rekenen. Dat kan gek klinken, maar 
bij elk spel gaat het van 501 naar 
0. Dus ook met de cijfers mag je 
geen fouten maken.”

SPORT6

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 duurzame
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
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OPRICHTING
HEIKANTSE BIERCLUB

TEKST Wim Soons
FOTO’S Polle Plek en Ann Van de Voorde

We spreken af in den hof van Polle Plek. Gezellig bui-
ten, en alle aanwezigen kunnen kiezen uit een mooi 
assortiment bieren. Fons is iets te laat. “Altij ’t zelfde. 
We gingen een keertje om 9u vertrekken en zijn moe-
der ging hem oproepen: tegen de tijd dat hij op was, 
hadden we al 2 potten koffie op”.

LATEN WE STARTEN BIJ 
HET BEGIN: WAAR LIG-
GEN DE ROOTS VAN DE 
HEIKANTSE BIERLIEFHEB-
BERS?
Alles startte toen we begin jaren 
’80, en Polle al in de jaren ’70, be-
gonnen rond te rijden om brou-
werijen te bezoeken. Enkele van 
ons hadden het boek van Wilf-
ried Patroons gelezen, dat onder 
andere over ambachtelijke brou-
werijen ging. Daar baseerden  we 
onze eerste trips op. 
We reden vaak een dag in de week 
uit, want in het weekend waren 
heel wat brouwerijen gesloten. 
We reden geregeld met ons 7 
uit, pakweg maandelijks, en gin-
gen bier proeven en kopen. Vaak 
bieren die je hier in de buurt niet 
kon krijgen, zo reden we geregeld 
naar ambachtelijke brouwerijen in  
Wallonië. 

IN DEN TIJD NOG ZONDER 
GSM EN GPS, DAT WAS EEN 
BEETJE AVONTUUR? 
Verloren rijden, neeee dat is nooit 
gebeurd (hilariteit alom). Er was 
altijd ook iemand die wat minder 
dronk en reed, maar het echte 
BOB-concept dat kenden we toen 
nog niet. Er waren ook veel min-
der controles. 
Doorheen de jaren hebben we 
heel wat leuks meegemaakt. Zoals 
die keer dat we van brouwerij Van 
Bossche kwamen met een remork 
vol bier, en we werden gestopt 
door de politie. We kregen van hen 
enkel tegen ons voeten omdat we 
nog geen bier gekocht hadden bij 
de lokale brouwerij. (lachen) 
We zijn ook eens met de remork 
moeten stoppen omdat er 4 fles-
sen waren geplopt op onze re-
mork. (lachen)
Fonske was als chauffeur soms 
ne kadee: die kon op een t-kruis-

punt stoppen en zeggen ‘ik ga nu 
eerst wat thee van mijn thermos-
ke drinken’. Strafste was de keer 
dat hij zijn afslag gemist had op de 
ring van Brussel, en hij zich eerst 
in achteruit gezet had om terug 
te rijden. Het kostte enige overre-
dingskracht om hem te overtuigen 
dat hij toch beter rechtdoor reed, 
gelukkig was het zaterdag en was 
het rustig op de ring. 
(lachen)

HOE WERDEN 
JULLIE OP DIE 
BROUWERIJEN 
ONTVANGEN?
Heel goed! De 
bouwers in Hene-
gouwen waren het 
helemaal nog niet 
gewoon om be-
zoek te krijgen. Hun 
brouwerijen waren 
op dat moment nog heel artisa-
naal, soms een soort boerenerf. 
Granen werden met de hand nog 
in de tonnen gekapt.
Na een tijdje begonnen een aantal 
brouwerijen ons natuurlijk te ken-
nen. In de familiale brouwerijen zei 
men: ‘kom, kom proeven, hier we 
doen een fles open!’. Dat is er later 
wel uit gegaan. 
In Zottegem mochten we ons zelfs 
rond de Leuvense stoof zetten en 
maakte hij voor ons geitenvlees op 
de stoof met versgesneden brood.

We zijn ook een keertje helemaal 
naar Deerlijk gereden. Daar aan-
gekomen bleken alle cafés dicht, 
alle cafébazen waren naar de 
voetbal gaan zijn. Deerlijk bleek… 
heel deerlèk. 

WAREN JULLIE UITSTAP-
PEN PUUR ENTERTAINE-
MENT, OF ZAT ER OOK 
EEN BEPAALDE FILOSOFIE 

ACHTER?
Absoluut wel! Zo gingen we bij-
voorbeeld mee betogen tegen de 
sluiting van brouwerij De Neve. 
Interbrew had die overgenomen, 
zoals ze dat met vele brouwerijen 
gedaan hebben. Men nam dan de 
cafés van de brouwerij over, de re-
cepten werden soms gebruikt en 
verdwenen nog vaker in de ver-
geetput, en de brouwerij werd ge-
sloten. 
We maakten een spandoek voor 
de betoging, en we verschenen 
met onze foto in de krant met de 
‘eerste bierdrinkersbetoging’, in 
1992.

EN WAT IS DAN DE AANZET 
GEWEEST TOT DE EERSTE 
HEIKANTSE BIERFEESTEN?
Wel we zaten op de bierfeesten 
van Chiro Westmeerbeek, dat 
was in 1987, en we dachten… dit 
moeten we beter kunnen doen! 
(lachen) Met onder meer snellere 
bediening - we geraakten maar 

niet zat (lachen alweer) - en meer 
originele bierglazen. 
Fons heeft alles dan in gang gezet, 
we deden een eerste vergadering 
met ons 7 en legden elk 5000 
frank samen. Een paar dagen later 
hadden we al volk aangesproken 
en alles in gang gezet om het zelf 
te doen. Het bleek wel moeilijk 
om een datum te vinden: er waren 
zoveel verenigingen op de Hei die 
iets deden, en er waren ook nog 
heel veel bals in die tijd. Maar finaal 
vonden we wel een datum, en in 
1988 vonden de eerste Heikantse 
bierfeesten plaats.

WAREN DE BIERFEESTEN 
ONMIDDELLIJK EEN SUC-
CES?
Absoluut! We gingen om 20u 
open, en om 19u stond er al 50 
man voor de deur. Het leek wel 
alsof de ganse Hei hierop had zit-
ten wachten, en iedereen was na-
tuurlijk curieus. 
Bij de organisatie hadden we voor-

RETRO 9

Van de 7 oprichters van de Heikantse Bierliefhebbers zijn er intussen 
helaas 2 overleden: Jules Rymenants en Benny Van Herck. We zitten 
samen met (v.l.n.r.) Fons Winckelmans, Flor(ent) De Vos, Lisette De 
Meutter), Paul Peeters (Polle Plek) en Guy Vervloet. 

al aan het bier en de zaal gedacht, 
de muziek waren we wel wat ver-
geten. (lachen) De eerste jaren 
speelde Flork er, een folk band, en 
een band met Frans gitaar, Peter 
Trapist van Halder en Leo Maris 
‘van de Loojkes’. Ook ‘Tramelant’ 
speelde er.
Inkom vroegen we niet, en hel-
pers hadden we genoeg. De eer-
ste bierfeesten was ook een echt 
‘feest’ met veel sfeer in de zaal, en 
waar er op de tafels gedanst werd!

Het bier stond altijd wel centraal, 
eerder dan de muziek. We hebben 
ook jaren gesproken dat we graag 
100 verschillende bieren zouden 
willen aanbieden, maar het bleek 
niet mogelijk om ze kwalitatief te 
schenken, je wil geen warm bier 
natuurlijk..
Ieder van ons had natuurlijk zijn 
favoriete bieren en brouwerijen, 
en in de eerste bierboekjes stond 
ook van elk bestuurslid hun top-5. 
 
NA DE BIERFEESTEN 
ZIJN JULLIE GESTART 
MET EEN ECHTE VER-
ENIGING, DE HEIKANTSE 
BIERLIEFHEBBERS?
Dat klopt: elke 6 weken vergader-
den we, altijd met heel veel sfeer 
en gezelligheid. Liselette was se-

Wijlen Jules Rymenants.

cretaris en maakte verslag, vaak 
wisten sommige bestuursleden 
de dag nadien niet wat er gezegd 
was. (lachen) In het begin waren 
onze werkzaamheden nog he-
lemaal gericht op de bierfeesten. 
Het eerst logo heeft Flor nog ge-
tekend. 

Doorheen de jaren hebben we 
ook verschillende keren een eigen 
bier gebrouwd. Voor ons 5de jaar 
het bier “intro”: schuimde gelek 
zot, daar kon je niets van tappen. 
Voor het 10de jaar hebben we 
weer een bier gebrouwd: “vrijdag 
den 13de”. Van dat bier hebben we 
1000 liter gebrouwd maar heel 
wat moeilijkheden bij het brouw-
proces gehad, vandaar de naam. 
Flor had over vrijdag den 13de nog 
een interview gegeven op radio 
2, en tijdens de bierfeesten – de 
enige plaats waar je het kon ko-
pen – wilde gans de zaal het bier 
drinken! Het H-ke dat je vandaag 
op café en in de zaal kan drinken, 
is trouwens het recept van Vrijdag 
de 13de. 
 
VELEN KENNEN DE HEI-
KANTSE BIERLIEFHEBBERS 
OOK VAN HET BIER VAN DE 
MAAND?
Het bier van de maand is ont-

Wijlen Benny Van Herck (rechts).

De cover en het voorwoord van 
het àllereerste boekske-van-de-bierfeesten.

www.ctmmotorhomes.be

Aarschotsebaan 262 - 2590 Berlaar • 03/482.28.46 
BE 0469.713.095 • info@ctmmotorhomes.be

Industrielaan 10, 9990 Maldegem • 050/666.359  
BE 0676.625.775 • maldegem@ctmmotorhomes.be

Karmann_DavisDexter_1-2_KV_23082016-NL-02.indd   1 30.08.16   11:27

NIEUW in ons gamma: 
de prestigieuze  

campervan ‘Stylevan’

verkoop – verhuur – herstelling

VANAF 17 OKTOBER : POP-UP SHOWROOM

www.ctmmotorhomes.be

Aarschotsebaan 262 - 2590 Berlaar • 03/482.28.46 
BE 0469.713.095 • info@ctmmotorhomes.be

Industrielaan 10, 9990 Maldegem • 050/666.359  
BE 0676.625.775 • maldegem@ctmmotorhomes.be

Karmann_DavisDexter_1-2_KV_23082016-NL-02.indd   1 30.08.16   11:27

NIEUW in ons gamma: 
de prestigieuze  

campervan ‘Stylevan’

verkoop – verhuur – herstelling
service-center

www.ctmmotorhomes.be

Aarschotsebaan 262 - 2590 Berlaar • 03/482.28.46 
BE 0469.713.095 • info@ctmmotorhomes.be

Industrielaan 10, 9990 Maldegem • 050/666.359  
BE 0676.625.775 • maldegem@ctmmotorhomes.be

Karmann_DavisDexter_1-2_KV_23082016-NL-02.indd   1 30.08.16   11:27

NIEUW in ons gamma: 
de prestigieuze  

campervan ‘Stylevan’

verkoop – verhuur – herstelling

WWW.CTMMOTORHOMES.BE

VERKOOP
VERHUUR

HERSTELLING

staan met de Jules, eerst met een 
paar cafés. Het idee namen we 
over van de Putse bierliefhebbers, 
die waren er eerst mee. 
We zijn toch wel heel blij dat we 
doorheen de jaren zoveel ‘biercul-
tuur’ met de Hei hebben kunnen 
delen. We hebben het concept 
streekbieren toch een stukje kun-
nen introduceren in onze regio. 
 
DE VOORBIJE JAREN 
IS ER EEN ENORME OP-
GANG VAN NIEUWE BIE-
REN EN BROUWERIJEN, 
OOK WEL EEN STUKJE 
JULLIE VERDIENSTE VAN 
HET WERK VAN JAREN? 
We hebben ons al vroeg aange-
sloten bij de Objectieve Bierproe-
vers, de voorloper van de nati-
onale koepel Zythos, en er is de 
voorbije decennia heel goed werk 
geleverd.
 Fantastisch natuurlijk dat er van-
daag zo’n enorm aanbod van bie-
ren is, elk dorp heeft zijn eigen (mi-
cro)brouwerij. Dat houdt alles jong 
en
levendig, maar het is een 
uitdaging om alles nog te volgen!



11MOP VAN DE MOESJ

Een wreed sjiek madammeke rijdt op een dag met haar dure auto 
naar de boerderij in de buurt, voor 25 kg patatten te kopen.

Nors vraagt de boer “Moeten da mannelijke of vrouwelijke patatten 
zijn madam?”
Ze denkt, oei... daar heb ik nog nooit van gehoord..

“Geef maar 25kg vrouwelijke patatten” zegt ze met haar neus in de 
lucht.
De boer neemt zijn kruiwagen en kapt heel het ding leeg op de 
achterbank van de dure wagen.

“SEG JOM! DIE IS WEL JUIST GEKUIST HÉ!!”
Roept het madammeke.

Waarop de boer zegt: “Ge hebt vrouwelijke patatten gevraagd é 
madam, da zijn er zonder zak!”

DE MOP VAN
DE MOESJ

Normaal doe ik dat niet, opscheppen over dure reisjes of uitstapjes 
maar nu wil ik een uitzondering maken..

Ik ben net naar het tankstation geweest ! 

Jan van de Hei op ‘t internet

50 jaar familietraditie in Berlaar-Heikant

vers vlees, charcuterie en feestschotels

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

www.tgehucht.be
facebook.com/tgehucht

instagram.com/tgehucht

In ‘t Gehucht is het altijd een beetje thuiskomen!

            
  

                         Berlaar-Heikant Sinds 1950

De fotozoektocht van 
WSV ‘t Gehucht loopt nog tot 

30 november 2021.

Hou onze facebookpagina in het 
oog voor meer activiteiten!

Authentiek dorpscafé met ruime selectie kwaliteitsbieren
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12 UIT DE OUDE DOOS

TEKST & FOTO’S Raymond Keuleers

Vader van Raymond: Jos Keuleers.

De herinneringen zijn aange-
vuld met verklaringen ervan die 
ik achteraf heb vernomen. Over 
enige delicate feiten vermijd ik 
uitweiding, hoewel wellicht alle 
actief betrokkenen zijn overle-
den. Maar de nabestaanden treft 
geen blaam of hebben geen 
verdienste. Ik verwijs naar de be-
schouwingen over collaboratie 
en weerstand door De Cuyper in 
een vorig Heikrantje. 

HEIKANT OP DE VLUCHT
Zoals veel andere Heikanters ging 
mijn moeder op de vlucht voor 
de aanstormende Duitsers. De 
verhalen hoe die de bevolking 
hadden geterroriseerd tijdens 
de 1e Wereldoorlog waren nog 
levendig. Men hoopte dat men 
nu veilig zou zijn als men voorbij 
de “IJzeren Muur” kon geraken. 
De Duitsers zouden daar niet 
doorheen kunnen. Het was een 
lachertje ...

VADER
Mijn vader was ondertussen or-
donnans bij het leger. Toen het 
Belgisch leger zich moest te-
rugtrekken voor het Duitse oor-
logsgeweld, moest hij een kanon 
vanaf Luik te voet helpen voort-
trekken, bestookt door de Duitse 
luchtmacht. Schrijver Leo Mets, 
vaders lotgenoot bij het leger en 
vriend voor het leven, schrijft er-
over in zijn boek “Het Paard van 
Elia”.
Ergens in “de Vlaanderen” wer-
den ze na de capitulatie van Bel-
gië gevangen genomen. Moeder 
is vader per fiets in het gevan-
genenkamp gaan bezoeken, be-
laden met proviand. 

DE VLUCHT
Moeder zette me op de bagage-
drager van haar fiets tegen de zij-
gevel van ons huis. Ze ging nog 
eventjes de kerk ernaast binnen 
en dan fietste ze naar het vertrek-

punt op Melkouwen: bij boer 
Vervloet, “Vlutje “genoemd, 
om daar op de kar aan de 
vlucht te beginnen met an-
dere familieleden. Samen 
vulden ze twee paardenkar-
ren. Ik mocht vooraan op de 
bok zitten. Mijn grootste be-
langstelling zou gegaan zijn 
naar de drollen die het stap-
pende paard produceerde.
In een grote paardenstal 
waarin de familie  onder-
weg overnachtte, begon 
een paard vervaarlijk rond 
te klauwieren, opgeschrikt 
door de nabije inslag van 
bommen. Onder de vluch-
telingen brak paniek uit. Ze 
waren van de regen in de 
drop beland. Moeder had 
daarbij problemen met mij, 
ziek van pilchard uit blik. 

In aansluiting bij het oorlogsrelaas van Nick De Cuy-
per voeg ik enige gebeurtenissen toe die ik als knaapje 
heb meegemaakt. De Cuyper steunt op gedegen on-
derzoek, mijn verhaal op persoonlijke herinneringen, 
gesteund door en met dank aan mijn twee jaar oudere 
neef Marcel.

Ik weet niet hoeveel Heikanters 
er op de vlucht geslagen zijn. Bij 
de veilige terugkeer van hun nut-
teloze tocht ontdekten ze dat tij-
dens hun afwezigheid sommige 
thuisblijvers diefstallen in verlaten  
huizen hadden gepleegd.

DE INVAL
Toen waren er 15 cafés, “stami-
nees” op Heikant. Ik woonde dus 
naast de kerk, in staminee “In 
Parijs”. In “In Parijs” was er na de 
hoogmis ´s zondags telkens een 
grote toeloop van kaarters en 
biljarters. Vader en nonkel Juul 
Vervloet scheerden baarden en 
knipten haar. 

Op een zondagvoormiddag heb 
ik Duitsers en collaborateurs zien 
binnenvallen, onder hen de be-
ruchte bakker Brinkel van Heist-
op-den-Berg. Op zoek naar 
mannen die ze als werkvolk kon-
den gebruiken. Ze controleerden 
de aanwezigen en enigen wer-
den afgevoerd in een opgeëis-
te varkensauto. Er was een klein 
raampje achteraan. Ik zie nog 
altijd in herinnering de wuiven-
de hand en het gelaten gezicht 
van een van de weggevoerden. 
Ik weet niet hoeveel mensen zijn 
meegevoerd en ook niet hoe het 
hen is vergaan.
Nonkel Gust Keuleers was bij 
de aanwezigen. Bij de contro-
le moesten dezen hun handen 
tonen. Mijn oom had spierwitte, 
ongeschonden handen en werd 
dus ziek verklaard, want hij bleek 
geen zware arbeid te kunnen 
doen. Zo lieten ze hem verder met 
rust. Hij was diamantbewerker.  

UITKIJKPOSTEN
De Duitsers hebben eens alle 
paarden laten onderzoeken of ze 
voor hen bruikbaar waren. Een 
grote hoeveelheid paarden za-
gen mijn neef Marcel en ik vanop 
onze uitkijkpost, de huisdorpel, 
op een voormiddag voorbijtrek-
ken naar de keuring.´s Avonds 
sjokte een veel kleinere stoet in 
de andere richting voorbij: de 
afgekeurde  knollen. De eige-
naars hadden tenminste nog hun 
paard.

Vanuit een andere uitkijkpost, 
een zijraampje in onze gevel met 
uitzicht naar de kerk, zagen we 
ook de kerkklokken opladen. Ge-
schikt om Duitse kanonnen mee 
te gieten. Er waren Heikanters  bij 
betrokken. De kleinste klok lieten 
ze hangen. Dat was vriendelijk, zo 
kon de koster nog wat klepperen 
voor een sterfgeval of kerkdienst.

Ook bespiedden we een rij zwart 
geüniformeerden die gediscipli-
neerd de kerk ingingen voor een 
kerkdienst. Weer waren Heikan-
ters van de partij.
Eens marcheerden twee Heikan-
ters in het beruchte zwarte uni-
form, in de pas met elkaar, op de 
Steenweg van Melkouwen.
De Heikanters konden door het 
raam van een staminee bewon-
deren hoe zwarthemden binnen 
driloefeningen deden.
We zagen hoe twee Duitse jacht-
vliegtuigen een bommenwerper 
beschoten. Marcel vond later 
een kogelgat in de vloer naast 
zijn schoolbank. De kogel was 
dus door dak en plafond gegaan.

BOMBARDEMENT
Twee keer deed het gedonder 
van rampzalige bombardemen-
ten door de geallieerden de Hei-
kanters opschrikken en de straat 
oplopen. 
In 1943 op Mortsel en naburige 
gemeentes. 936 doden. Het doel 
was fabriek Erla. Het verzet had 
gemeld dat daar jachtvliegtui-
gen werden hersteld. Van de 815 
bommen troffen slechts 4 de fa-
briek.

Op een avond in 1944 was Mui-
zen het slachtoffer. De centrale 
werkplaats van de spoorwegen, 
nl. het Arsenaal, en de spoorwe-
gen zelf waren eigenlijk het doel. 
Het bombardement was zo he-
vig dat op de Hei ook de rook-
wolken waarneembaar waren. 
48 doden.
Door beide bombardemen-
ten vielen ook talloze ge-
wonden en werden hon-
derden huizen beschadigd. 

AARDAPPELBLOEM
Mijn vader en nonkel Juul beoe-
fenden de door de bezetter ver-
boden praktijk van aardappelen 
tot bloem vermalen. Ik ben een 
voorste melktand kwijtgeraakt 

toen ik in mijn nieuwsgierigheid 
te dicht bij de aardappelzeef ging 
kijken.  
Op een keer zag ik vanop mijn 
uitkijkpost Duitsers voorbijrijden 
terwijl ik wist dat men bloem aan 
het maken was. Als de weerlicht 
liep ik naar achteren om te ver-
wittigen; ik kreeg natuurlijk een 
flinke uitbrander, want zo zou ik 
de aandacht trekken. 

VERZET
Op een dag stond een man bij 
de patattenbloemdraaiers te kij-
ken. Vader vertelde veel later dat 
het een weerstander was: Wies 
Augustijnen. “Wies van Boer van 
Stanekes” in de volksmond. Hij 
heeft deelgenomen aan sabo-
tagedaden. Ik herinner me hem 
zo goed omdat ik hem heb staan 
aangapen wegens zijn rare huid-
vlekken. Wies woonde toen in 
een boerderij links langs de weg 
naar Aarschot even voorbij “het 
Hoekske”.

Achternagezeten door de Duit-
sers, heeft hij eens kunnen ont-
snappen door van een ploegende 
boerin de teugels van het paard 
en de ploeg over te nemen. De 
boerin was naar huis gerend om 

haar man te vragen of Wies daar 
mocht onderduiken. De even la-
ter voorbijrijdende achtervolgers 
lieten de ploegende Wies, die zijn 
jas had uitgedaan, ongemoeid. 

Later is Wies nog eens ternau-
wernood kunnen ontkomen 
toen hij bij zijn ouders proviand 
wilde gaan opdoen. De Duitsers 
stonden hem op te wachten. Hij 
heeft er kogelgaten in broekspijp 
en jas aan overgehouden. Hij is 
nooit gesnapt.
Een uitgebreid verslag van weer-
standsgroep “De Zwaan” van 
Heist, waarvan Wies deel uit-
maakte, is te lezen in het boek 
van de historicus Ward Adriaens: 
“Partizanenkorps 037”. 

Een andere weerstander van dat 
korps, Jules Roothooft, heb ik 
ook gezien. Hij maakte deel uit 
van een dansorkestje dat met 
Heikermis kwam spelen in “In 
Parijs”. Ik mocht dan later opblij-
ven omdat ik zo dol was op dat 
orkestje. Jaren heb ik ervan ge-
droomd later “trommelaar” te 
worden. 
Jules is opgepakt en gefusilleerd. 
Veel andere leden van de groep 
hebben hun moedig verzet met 
foltering en dood bekocht.

Op een zondag stond de Hei in 
rep en roer door een aanslag van 
de “Witte Brigade” halverwege de 
Gangelberg, in een garage langs 
de Aarschotsebaan op de hoek 
ven Steenbeek. De vrouw was 
het mikpunt maar de man, “Gust-
je Garaasj genoemd,” werd het 
dodelijk slachtoffer. De vrouw 
werd gekwetst maar overleefde.

DE BEVRIJDING
Kort na de doortocht van de ge-
allieerden zag ik een auto de Hei-
kant inrijden. Plat op de buik op 
de motorkap een man met een 
geweer dreigend in de hand. Het 
was het sein voor het losbarsten 
van de opgekropte Heikantse 
volkswoede na de jarenlange be-
zetting, schaarste en censuur. Je 
moest opletten tegen wie je wat 
zei, want verrassend veel Heikan-
ters “deden met den Duits”.

Toen de burgerlijke razzia los-
barstte, kreeg ik als zevenjarige 
de schrik van mijn leven. Ik ben 
toen van de uitkijkpost gaan lo-
pen, door de achtertuin tot bij 
mijn neef Marcel. Ik dacht dat ze 
ons huis ook zouden binnenval-
len. Ik had gezien dat men de 
inboedel van huizen door de ra-
men gooide. 
Het waren de huizen van men-

sen die verdacht werden van lid-
maatschap van de “Zwarte Briga-
de” of van enige samenwerking 
of sympathie met de bezetter, 
of die een gunstige afloop voor 
de Duitsers hadden voorspeld, 
of die tijdens de oorlog een taak 
hadden die niet in goede aarde 
was gevallen ... Als ze in open be-
bouwing stonden, stak men de 
huizen in brand. Als ramptoerist 
in de dop ben ik naar een bran-
dend huis gaan kijken. 
Een man moest op het plat dak 
van zijn huis gaan staan en daar 
met V-vingers een eed afleggen, 
waarna men het huis in brand 
stak. De man mocht er wel eerst 
af. Voor zover ik weet zijn er op 
de Heikant drie woningen afge-
brand. Op verschillende huizen 
schilderde men hakenkruisen.

Toen ik weer naar huis durfde te 
gaan, stond ik met grote ogen te 
kijken naar mannen die in “In Pa-
rijs” aan het eten waren van eet-
waren die ze in de geplunderde 
huizen hadden buitgemaakt. Ik 
zie in herinnering een man een 
hele salamiworst verorberen.
Toen het rustiger werd, kwamen 
snuffelaars tussen de puinhopen 
op straat naar bruikbare spullen 
zoeken. Jaren later vertelde een 
vrouw uit een geplunderd huis 
dat ze in de buurt een deken van 
haar op de wasdraad had zien 
hangen.
Van verschillende vrouwen knip-
te men ter bespotting de haren 
millimeterkort. Een kortgeknipte 
Heikantse vrouw voerde men op 
een ezelskar over de Hei. Later 
bleek dit een vergissing, men vi-
seerde eigenlijk iemand anders.

Die inboedelravage gebeurde 
nogmaals in 1945 toen er een 
begrafenisplechtigheid was voor 
de gefusilleerden. Toen heeft 
men een buurman die naast me 
naar de vernielingen stond te kij-
ken, opgepakt. Hij had gewerkt 
voor een firma die men verdacht 
van handel met de Duitsers. Die 
buurman is onmiddellijk zonder 
verdere last weer vrijgelaten.
Nu nog leeft bij sommige nabe-
staanden onderhuids een trau-
matische herinnering aan die ja-
ren.

De Heikanters waren wel bevrijd, 
maar de oorlog was niet voorbij. 
Niemand vermoedde dat voor 
de Heikant nog hachelijke maan-
den zouden volgen.  
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NEN ECHTE GELUKSDAG!

Dèjze kiejje guinneket is ni hémme auver de Haa, mo auver iet dak zuillef mèjge-
mokt hém, joore gelèjje .
 
Ik hém e poor joore baa den Budts in de Citroën-geraas gewerkt en sewaales 
muste wijlle dan is oep kursus vuij e bekke mèj te zaan mèj de leste ontwikkelinge 
oept gebied van mekkaniek en ellektrauneka.

Die lesse, da was altaa in Brussel te doen, baa den invuurder van Citroën. Me 
moechte kieze hoedamme in Brussel gerokte: mèj den traan, mèj evven aagen 
ottau of mèj nen ottau van de geraas. As me mèj den traan wilde raan, krèjge me 
geld mèj oem de rit te betoole.

Ik raan ni geere mèj den ottau in Brussel dus ik pakte bekan altaa den traan in 
Mechele. Mo dèjze kiejje -wooroem da wèjtek ni- kochtek giejen kuitje en ik hèjf 
me geld in men tès. Ik krèjg giejene kontrol oep den traan en ik haa dus al ferrem 
wa drinkgeld in men tès. Ik stapte in Brussel af en (toen diejen taad smoewerdek 
nog) ik goeng de gazettewinkel binne vuij e pakske sigerette en mèj tgeld dak 
oowetgespoord haa van den traan kochtek zoewe e luitje dagge must afkrabbe 
en doo wonnek toch wel vaafduuzed frang mèj (zoewe lank ist lèjje ). 

Ik haa diejen dag dus al wel wa winst gemokt en ik doecht zoewe baa me-
naage: die vaafduuzed frang en da geld van den traan, da wét iemand ni 
dakda hém! Azzek doo naa hie in Brussel is mèj noo de miekes guin! Allèj, 
ik stap doo zoewen kuitje binne en die boozin of die madam die vliegt 
rond maane nek en die dauwt maa een gloske sjampang in men hanne 
en die zee: „Profiesejat, gaa zaa onzen duuzendste kallant en gaa muijgt 
naa verniet e meiske oowetkieze se.“

Ik wist ni watdak hoewerde en watdak zag! Doo stoenge doo e stuk of zes 
meiskes oep een raut en doo moechtekik er iejen oowetkieze, verniet dan 
nog wel!
Twas ni gemakkeleek, mo ik kaus er doo iejen oowet en de madam zaa : 
“Doo goode giejen spaat van hemme. Da is Rani en ze komt van Indieje.“

Allèj, ikke mèj Rani van Indieje noo bauve en bediejemed looge me al-
lebaa mojjenoks oep da bed. Naa krèjk dat indoeweg da Rani zoewe e 
bolleke oep der vuirhoewefd haa, ze was van Indieje wettewel. Ik bekèjk 
da bolleke is goe en ik krabte da weg, en ge googet ni geluujeve 

MO NAA WONNEK NOG NE KAFFEZET OEWEK ! ! !

HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN

pertang
nochtans 

oaseme 
ademen 

goae slage
ergens zorg voor dragen

taffelen / taffeleer
onhandige

tefrente
verschillende 

zjenoffel
onbezonnen iemand

Rewuins
wild, omstuimig

Best luidop te lezen! 

TEKST Jan van de Haa

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
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Koffiehuis 

Aarschotsebaan 71/1 
2590 Berlaar Heikant 

Tel: 03/2846680 
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Ontdek het assortiment! 

Ons koffiehuis is opnieuw 
geopend!  

Dinsdag tot en met vrijdag 
van 08:00 tot 15:00  

De openingsuren van de bakkerij zijn niet 
gewijzigd 

Brood  

Pistolets 

Koffiekoeken  

Taarten  

Gebak 

Pralines 

 

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
op 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

KARDINAAL CARDIJNPLEIN
2590 BERLAAR-HEIKANT

WOENSDAG t.e.m. ZONDAG 
16u30 tot 21u00

maandag & dinsdag gesloten

OPENINGSUREN



NICOLE VAN CAFÉ
‘T CENTRUM
TEKST Wim Soons
FOTO’S Nicole en Ann Van de Voorde
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BEGINNEN BIJ HET BE-
GIN: HOE LANG HOU JE AL 
CAFÉ?
Ik ben zelfstandige geworden op 
12 mei 1972, op mijn 21 jaar. Daar-
voor heb ik van mijn 16 tot mijn 20 
jaar gewerkt hier in café ’t Centrum 
bij Julia. Ik woonde in de buurt en 
werkte hier al officieel. Dan ben ik 
in 1972 dus mijn eigen zaak ge-
start: café San Siro in Itegem, ge-
noemd naar het bekende sjotplein 
waar Lierse net was gaan spelen. 
(nvdr: Lierse speelde in 1972 de 
kwartfinale van de EUFA-liga tegen 
Milaan, en verloren er met 2-0)

In 1977 ben ik dan met Jef voltijds 
café gaan houden hier, en heb-
ben we het café overgenomen. 
We werkten me twee: Jef begon 
vroeg op de dag, ik deed ‘de late’.

WAREN ER TOEN VEEL ZA-
KEN ANDERS DAN NU?
Ja, over 50 jaar was ’t annes as ny 
ze. De mensen hingen ook veel 
meer aan elkaar toen. De corona 
heeft daar geen goed aan gedaan, 
de mensen blijven precies meer 
thuis dan daarvoor.

Vroeger gebeurde er ook meer, 
ik kan honderden verhalen ver-
tellen... maar sommigen vertel ik 
misschien beter niet, niet ieder-
een heeft dat graag. (glimlacht) 
Vroeger als er wat gedronken was, 
werd er hier ook goed gedanst. 
Verder waren er bijvoorbeeld veel 
meer cafés op de Hei. 

WAT TYPEERT 
HET CAFÉ?
We hebben altijd 
veel clubs in het 
café gehad: de sup-
portersclubs van FC 
Heikant en Lierse, 
de biljartclub, en de 
wielertoeristen van 
’t Centrum. Vroeger 
hadden we ook nog 
de supportersclubs 
van crosser Yordi, 
een neefje van me, 
en van Lothan en 
Lennert, dat waren 
coureurs. 

Met de kermis ser-
veerden we ook 
mosselen. Eerst het 
mosselkot van de coureur ‘den 
Delen’, dan van den Benny van 
Loock, ne crosser. Dat is allemaal 
jaren geleden. En dan zijn die 
mannen gestopt en is het van den 
biljart geworden, vaak met optre-
dens van bijvoorbeeld Ronny Lee 
of Bobby Prins. 

ONLANGS BEN JE OP TV 
GEWEEST, HOE ZIJN ZE 
HIER TERECHT GEKOMEN?
Iedereen beroemd zocht een café 
me nen juke box, en ze hadden 
gebeld naar de kerel die den juke 
box hier geleverd heeft. Deze staat 
hier van in ’93 of ‘94 en werkt met 
CD’s. Daarvoor hadden we één die 
plaatjes speelde. Zo zijn ze hier bij 
mij terecht gekomen.

EN WAS JE 
NIET ZE-
NUWACHTIG 
OM OP TV TE 
KOMEN?
Nee ze, ze moes-
ten mij maar 
pakken zoals ik 
ben. Ik had tegen 
die mensen ge-
zegd: op de let-
ter klappen ga ik 
ni doen, want da 
doe ik nooit hé. 
En ik zen wie da ‘k zen hé. Maar ik 
was wel blij dat ‘t gedaan was: het 
heeft een paar uur geduurd voor 4 
minuten op den tv. (glimlacht)

ZIJN ER ZO NOG DIN-
GEN GEWEEST DIE ERUIT 
SCHIETEN?
Er is hier eens recordpo-
ging kaarten geweest: pres-
sen. Dat was in 1984, het was 
in dat jaar ook handelsbeurs in  
’t school op de Hei. Er was een 
dokter en een deurwaarder bij. 
Ze hadden het record bijna beet, 
maar één van de deelnemers 
draaide weg, waardoor die van de 
dokter direct moest stoppen. Dat 
was me den Benny Van Herck, den 
Dolf, Luck van Hoof, de Liekens en 
Guyke van Hest. Den Benny en 
den Dolf zijn intussen wel overle-
den. 

De vier mannen die een poging 
waagden om het wereldrecord  

pressen te verbreken.

HOE ZIET DE TOEKOMST 
ERUIT?
Ik ben net 70 geworden, en ik zuuk 
toch nog e jaar of 10 verder te 
doen. (lacht) Ik kan mijn mensen ni 
missen. We hebben hier veel vas-
te klanten, mensen die hier al heel 
veel jaren komen. In de coronape-
riode zijn er wel een paar overle-
den, en je merkt dat sinds corona 
mensen wat minder buiten lijken 
te komen, het heeft allemaal wat 
een knak gehad. 
Nu in mei heb ik 50 jaar café ach-
ter de rug: 45 jaar het Centrum, 5 
jaar San Siro.

Nicole en haar man zaliger Jef.
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Aarschotsebaan

Kardinaal Cardijnplein
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YORAN DE WILDE 
Yoran is 17, getogen op de Hei. Met veel enthousiasme staat 
hij in de voor de Facebook- en Instagrampagina van het 
Heikrantje. 

Yoran zit ook in verschillende Heikantse verenigingen zoals 
de fanfare, het toneel, kubb-ploeg de Boerkes en de chiro. 
Daarnaast kan je hem geregeld in Den Hoek tegenkomen 
waar hij werkt als jobstudent.

18 GROETJES & AGENDA

VOOR MIJN VRIENDIN LEA BOGAERTS VOOR HAAR INZET EN 
MOED. 

VANDAAG

KIJK NIET DAAR
WAAR GISTEREN LAG.

SPEUR NIET VERDER
NAAR HET KEERPUNT
MAAR SLA DE BLADZIJDE OM.

ER ZIJN GEEN REDENEN
OM IN HOEKEN
NAAR RONDINGEN TE ZOEKEN.

BLIJF HET KIND DAT NIET LIEGT
EN VOEG NIETS TOE
TUSSEN DE REGELS.

ZOEK DE ZEE
EN LUISTER NAAR HET DEINEN.

(C)LEA WUYTS

LIEVE GROETJES

OP HEMELSHOEK VIERDEN ZE ONLANGS EEN VIERGESLACHT.

FRANS (SUS) VAN DONINCK HOORDE EEN MAAND GELEDEN DAT 
ZIJN ZOON OOK OPA WAS GEWORDEN. DIT MOEST NATUURLIJK 
GEVIERD WORDEN.

OP DE FOTO: VAVA SUS MET ZOON PATRICK, KLEINZOON ERWIN 
EN DE PASGEBOREN MAXIM.

ONS TANTE MARIETTE, MOEKE VAN ANNA EN EPPO,  
WORDT OP 1 DECEMBER 75 LENTES JONG. 

EEN DIKKE PROFICIAT VAN DE HELE FAMILIE! 

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

AGENDA & OPROEP
HEIKANTSE BIERFEESTEN  
Zaal Familia | 29-30-31 oktober   
meer dan 70 streekbieren en live muziek.
Alle info op pagina 10 van dit Heikrantje!

RESTAURANTDAG MATTHI VAN HOOL 

Zaal Familia | zaterdag 6 november vanaf 11u 

Soep (5€), frit curryworst (7€), frit-stoofvlees, frit-vol au vent 
of koude schotel (14€), frit biefstuk (20€), dessert (5€).

Inschrijven tot 1 november via matthivanhool.be  

Zelf GRATIS een evenement kort
in het Heikrantje vermelden?

Stuur al je info naar info@heikrantje.be

TENTOONSTELLING IN DE KERK VAN 
BERLAAR-HEIKANT

Kerk Sint-Rumoldus 
zaterdag 13 november  van 11u30 tot 17u 
en zondag 14 november om 13u  

Walter Baats: kunstschilder, illustrator, instructeur teken-

en schildertechnieken 

Frans Busschots: auteur kinderboeken, romans, gedichten, 
toneel en cursiefjes 

Wim Storms: beeldhouwer met speciale technieken (hout), 
grote en kleine beelden

Toegang gratis. Iedereen hartelijk welkom! 
Meer info: frans.busschots@gmail.com of 0477 89 03 40 

MEDEWERKER
I/D KIJKER

WELKOM ALOÏS 
ARMAND SOONS

ZAT 6 NOVEMBER 2021 // VANAF 11U
ZAAL FAMILIA BERLAAR-HEIKANT

INSCHRIJVEN TOT 1 NOVEMBER 

OP MATTHIVANHOOL.BE

MENU
SOEP VAN DE DAG
FRIT STOOFVLEES

FRIT VOL AU VENT
FRIT BIEFSTUK

FRIT CURRYWORST
KOUDE SCHOTEL

DESSERT

€ 5
€ 14
€ 14
€ 20

€ 7
€14
€ 5

LIVE OPTREDEN VAN
CROCODILE SKIN

21U

Vrijdag 8 oktober werd de stichter van het Heikrantje, Wim Soons,
voor de eerste keer papa van een flinke zoon, Aloïs.
We wensen hem en zijn vrouw veel vreugdevolle momenten! 

Proficiat, Wim & Ann!!
Vanwege het hele redactieteam en Moeke en Voke :) 




