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Met minder Corona. En minder (te) klagen.
En een kermis zoals we er nooit eentje zagen.

• Heikantenaar in het
buitenland
• Heikantenaar in de
kijker
• Sport
• Vereniging in de
kijker
• Mop van de moesj
• Heikants dialect
• Heikantenaar in de
kijker
• Retro
• Groetjes
• Uitsmijter

Met buurtfeesten en BBQs, jolijt en vertier
Met wijntjes, en sangria en blond schuimend bier.
En mooie momenten met naasten erbij
Vol kleine gelukjes en iedereen blij.
Met dagen vol zon, een mooi chirokamp,
Een goede gezondheid, en geen Covid-ramp.
Een winter met sneeuw en gezelligheid troef
Met lichtjes en kaarsen en nooit iemand droef.

Uw kapoen, Wim. 1 januari 2022.
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ERWIN VAN
DEN BUYS
TEKST & FOTO’S Erwin van den Buys
Na m’n verhaal in de eerste editie
van Het Heikrantje, is me gevraagd
om nog eens in m’n klavier te duiken om één van de zovele ervaringen te delen die ik heb meegemaakt in de afgelopen 20 jaar. Het
zijn er veel, het ene al wat straffer
of gekker dan het andere. Maar,
een verhaal dat me ongetwijfeld
zal bijblijven, in de negatieve zin
dan wel, is m’n eerste trip naar Saoedi Arabië begin 2003.
Na een goeie 2 jaar, sinds maart
2001, in Korea te hebben vertoefd
voor de “detailed engineering”, van
een petrochemisch project voor
Saoedi Arabië, was ik als eerste
aan de beurt om naar de “site” te
mobilizeren, waar de constructie
ondertussen begonnen was. Een
trip die 25 uur zou duren, en hoe ...
Het vliegticket van m’n werkgever was met Cathay Pacific: Seoul
– Hong Kong – Bahrein, en dan
vervolgens met de de wagen naar
Saoedi Arabië.

Ik dacht: dadelijk word ik
uit de auto gesleept, zak
over mijn hoofd en gemarteld
Maar, begin 2003 was ook de Irakoorlog uitgebroken, en alle internationale vliegtuigmaatschappijen
vlogen enkel tot in Dubai. In Dubai
moest je overstappen naar Gulf
Air, die verder naar Bahrein zouden
vliegen. Een kleine aanpassing dus
van de vlucht, maar alles was “geregeld” werd er verteld, niks aan de

hand.
Via Hong Kong en Dubai eindelijk
aangekomen in Bahrein blijkt dat
m’n valiezen er niet bij zijn vanwege de vluchtwissel van Cathay
Pacific naar Gulf Air in Dubai, daar
stond ik, daar begon de ellende.
De reden van de maatschappij
was: vergeten. Ik zou ze een paar
dagen later kunnen oppikken in
Dammam Airport in Saoedi Arabië.
Bij het buitengaan van de luchthaven had ik verwacht dat er iemand
me stond op te wachten met een
naambordje, maar dat bleek ook
niet te kloppen. Na meer dan een
half uur te wachten, had ik geen
andere keuze dan een taxi te nemen, het was trouwens al na middernacht.
Ik nam de eerste de beste taxi richting Saoedi Arabië, bestuurd door
nen oudere lokale Bahreini in de
lokale angstaanjagende klederdracht, met een absoluut minimum van de Engelse taal, en weg
waren we. Het viel me vrij snel op
dat hij de wegwijzers richting Saoedi Arabië niet volgde, en telkens
een andere richting nam, hij was
ook continu aan het telefoneren.
Na een 20-tal minuten te rijden,
stopt hij plots en doet hij teken om
uit te stappen. We staan voor een
nachtwinkel en hij doet al vragend
teken wat ik moet drinken, ik zeg
dan maar: Coca Cola please. Hij
brengt me m’n drankje en probeert
met z’n beste Engels uit te leggen
dat hij niet verder rijdt naar Saoedi Arabië, achteraf begreep ik dat

hij met z’n taxi de grens niet over
mag. Ik denk dan: waarom neemt
ge mij dan mee? Daar stond ik dus
weer, in het holst van de nacht,
geen levende ziel of verkeer te bespeuren, me afvragend: Wat nu?
Het enige wat hij me zei was: “My
brother, come, my brother. No
problem.”

Hij maakte met zijn wijsvinger een vloeiende beweging over zijn keel, duidend op onthoofding
Enige tijd later komt er een auto
aangereden, nen oude Amerikaanse bak, en stopt achter de
taxi, met 2 Arabieren in lokale klederdracht weeral. Ze nemen mijn
handbagage uit de taxi, gooien
het achteraan in die autokoffer,
en doen teken om in te stappen.
Blijkbaar is het dus zijn broer die
me naar Saoedi Arabië zou brengen. Zonder enige serieuze communicatie zit ik achteraan in die
wagen, met 2 Arabieren vooraan,
wetende dat het oorlogstijd is, en
dat er een serieuze haat is tussen
moslims en westerlingen, de “witneuzen”. Maar wat kon ik doen?
Wij weer weg, en ja, ook deze gast
volgde de wegwijzers naar Saoedi Arabië niet, telkens een andere

richting, weer na zo’n 15 a 20 minuten verder en verder weg van
de bebouwde kom. Plots mindert
hij en rijdt hij van de baan af, een
zandweg op. In de verte stonden
een paar bouwvallige huizen en
er was weinig of geen verlichting.
Lichtjes panikerend vroeg ik wat
er gaande was. “No problem my
friend” was het enige dat ik te horen kreeg. Ik dacht: seffens word
ik hier uit den auto gesleurd, zak
over m’n hoofd, hangen ze mij in
de kettingen, word ik gemarteld,
zweepslagen, ik weet niet wat
nog allemaal. Maar, wat bleek, zijne maat woonde daar en hij ging
hem effe afzetten.
En dan, eindelijk op weg richting
Saoedi Arabië. Aangekomen aan
de grens moet je eerst de Bahreini paspoortcontrole en douane passeren, dan de Saoudi paspoortcontrole en douane, 4 keer
stoppen dus. De Bahrein controle
ging vlot, en we komen aan bij de
Saoedi paspoortcontrole. Ik zit
nog steeds links achteraan, en de
chauffeur laat mijn ruit zakken. De
officier in zijn hok begint in het Arabisch te tieren tegen mij, en vraagt
uiteindelijk: “English?”, en ik zeg
volmondig: ”Yes!”. Dat had ik beter
niet gedaan........ Ik had begrepen
dat hij de taal vroeg, maar hij vroeg
de nationaliteit. En dan begon het

meest confronterende ooit meegemaakt in m’n leven, hij haalde
al roepend in het Arabisch enkele
kranten boven met de meest bloederige kleurenfoto’s van vrouwen
en kinderen, gewond of gedood
tijdens de heersende oorlog, en
liet me die expliciet zien, en begon
alle schuld op mij te steken, alsof ik
dit allemaal veroorzaakt had.
Ik kreeg al het slechte naar mij
toegescholden. Tot hij zelfs met
zijn wijsvinger met een vloeiende beweging over zijn keel ging,
duidend op onthoofding, en dan
wijzend naar mij en zei dat ik, en
alle andere Britten en Amerikanen
moeten gedood worden, “You die,
we will kill you all! You will suffer!!”. Ik zat te daveren in de auto,
ik panikeerde en herhaalde meermaals dat ik van Belgie was, Belgica in het Arabisch: “Look to my
passport, Belgica!”. Tot ik moest
uitstappen en naar binnen komen,
met nog meer met knikkende
knieën en angsten. Met hand en
tand probeerde ik te benadrukken
dat ik Belg ben, hij had trouwens
mijn paspoort, en dat ik die oorlog afkeurde. Na deze bange momenten kreeg ik uiteindelijk toch
m’n stempeltje.
En toen waren we in Saoedi Arabië. Ik had al tegen de chauffeur
gezegd dat ik ergens lokaal geld
moest gaan afhalen om hem te
kunnen betalen. Dus net over de
grens gingen we dat dan ook maar
doen. Hij stopt ergens op een
donker verlaten parking, waar ook
een geldautomaat stond. Ik stap
daar uit en de chauffeur zei dat hij
iets ging kopen in een nachtwinkel en terugkomt. Hij rijdt weg en
ik dacht nog maar eens een keer:
“Hier sta ik weer, hoe dwaas ben
ik”. Mijn handbagage, laptop, jas,
alles in de auto, en auto weg, in het
holst van de nacht. Gelukkig zag ik
hem verder stoppen en een win-

kel binnengaan. Ondertussen haal
ik geld af, en sta terug te wachten. Komt er een andere wagen
de parking opgereden richting die
winkel, maar ze zien mij staan en
komen plots mijn richting uitgereden. Hoe dichter ze kwamen, hoe
trager ze reden, 2 Arabieren vooraan, en de ruiten werden naar beneden gelaten. De ergste gedachten gingen weer door m’n hoofd.
Ik rende dwars over die parking en
gelukkig kwam mijn chauffeur er
op dat moment terug aangereden.
Ben nog nooit zo snel ingestapt.
Na 1,5 uur rijden, naderen we het
einddoel Jubail, in het westen van
Saoedie Arabie aan de Perzische
Golf. Ik was al een paar keer ingedommeld na deze lange dag,
maar plots schrok ik weer van wat
er gebeurde. Na een cruise-snelheid van 160 km/u en meer ging
hij plots in de remmen, en dat terwijl er helemaal geen andere auto
te zien was.

NIEUWE OPENINGSUREN
VANAF 1 FEBRUARI!
DONDERDAG t.e.m. ZONDAG
17u00 tot 21u00
maandag, dinsdag & woensdag gesloten

“You die, we will kill you
all“ riepen ze. Ik zat te daveren in de auto
Meer en meer minderde hij vaart
tot bijna stilstand, verliet de autosnelweg en begon door de
woestijn te rijden. Dit hou je echt
niet voor mogelijk, “wat nu
weer”? Bleek dat hij de afrit
had gemist...... tja. Enfin, uiteindelijk goed aangekomen.
’t Is eens iets anders dan het
dagelijks pendelen in Vlaanderen met z’n dagelijkse files
op de E313, Antwerpse Ring,
enz.... iets waar ik echt horendol van werd.
Een volgend verhaal misschien: de mysterieuze verdwijning van m’n collega in
Korea.

BRASSERIE @ VILLAM
Laar 2
2590 Berlaar
Tel 03/283.67.85
www.villam.be

info@villam.be
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JUF DOM: 30+ JAAR
VOOR DE KLAS
TEKST Wim Van Goidsenhoven
FOTO’S Lydie Dom
WANNEER BEN JE BEGONNEN MET LESGEVEN?
In 1962 ben ik gestart op een
school in Sint-Katelijne-Waver.
Ik heb daar vijf jaar lesgegeven,
dan kwam er een vacature op de
Hei en ben ik begonnen op de
gemeenteschool. Ik woonde in
Heist-op-den-Berg en mijn man
had daar ook een zaak. De Hei was
dus dichterbij en handiger voor mij
dan elke dag naar Waver gaan. Bovendien waren mijn ouders van de
Hei en ik ben hier geboren. Toen
ik begon met lesgeven op de Hei
zijn mijn vader en ik zelfs nog een
paar jaar collega’s geweest.

GING JE ZELF GRAAG NAAR
SCHOOL VROEGER?
Ja, ik was enig kind, dus het was
leuk voor mij om naar school te
gaan. De vroegere meisjesschool
op de Hei was dat. Iedere ochtend
ging ik naar de halfachtmis, dat
was toen de gewoonte. Ik nam
mijn boterhammen en drinkbus
met warme koffie mee en dan
mochten we in de school onze
boterhammen opeten. Dat kwam
omdat de kinderen die van ver
kwamen niet over huis konden
gaan. Ik kon dat wel, maar ik vond
het leuker om op school te blijven.

IK HEB ZELF IN HET TWEEDE LEERJAAR BIJ JOU
GEZETEN. HEB JE ALTIJD
VOOR DIE KLAS GESTAAN?
Nee, ik ben begonnen in het vijfde leerjaar in januari 1967. Na mijn
bevallingsverlof ben ik naar het
eerste leerjaar gegaan in 1968. Dat
heb ik zestien of zeventien jaar gedaan en dan ben ik naar het tweede gegaan tot mijn pensioen in
1998.

HOE ZAG DE SCHOOL ER IN
DE JAREN 1960 UIT?
Toen ik in 1967 startte op de Hei
- samen met Lilian Dieltjens trouwens - waren er veel leerlingen.
Daarom dat er ook twee leerkrachten bijkwamen. Op dat moment hebben ze twee houten prefabklasjes gebouwd met een stoof
op kolen.

Een paar jaar
later
gingen
er een paar
van de oude
onderwijzers
op pensioen.
Toen ben ik
verhuisd naar
een klas in het
oude schoolgebouw. Dat
gebouw stond
waar nu de
refter staat aan
de kant van de
Chiro. Langs
de
schooldreef stonden
er
vroeger
klassen voor
diamant-,
hout- en metaalbewerking:
voor de leerlingen van het
7de en 8ste
leerjaar.
Later hebben ze nieuwe klassen
gebouwd. Eerst die aan de kant
van de Sportschuur. Vervolgens
hebben ze de oude klassen aan
de kant van de Chiro afgebroken.
Daar zijn dan ook nieuwe klassen
gezet en een refter gemaakt. In de
huidige turnzaal waren er vroeger
ook klassen. (In de jaren 2000 is de
school verder uitgebreid met een
extra verdiep, nvdr).

NAAST DE SCHOOL STAAT
HET SCHOOLHUIS, WAAR
VROEGER DE BIB WAS EN
NU DE BURGEMEESTER
ZIJN SPREEKUUR HEEFT.
WAS HET NOG BEWOOND
TOEN JE STARTTE?
Ja, Fons (Cannaerts) woonde daar
met zijn gezin. Daarvoor woonde
het schoolhoofd er, maar dat heb
ik zelf niet meer geweten. Fons
zelf ging werken, maar zijn vrouw
Laura maakte ‘s ochtends de stoven aan in de klassen. Overdag
moest je er zelf voor zorgen dat
die stoof aan bleef door er kolen
bij te doen. Laura en Fons zijn dat
blijven doen tot ze te oud waren.
Later is er een werkvrouw gekomen: Mit Leemans, en na haar
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daar in worden overgeschreven.
Ze hadden ook een ‘schoonschrift’
waarin ze mooi moesten leren
schrijven tussen de lijntjes.

VERANDERDEN DE LEERLINGEN OOK DOORHEEN
DE JAREN?
Absoluut, ze werden veel mondiger. Tv heeft daar zeker zijn deel in
gehad. Ze konden ook op andere
plaatsen hun info halen en namen
minder snel dingen aan dan vroeger.

HOE WAS DE SFEER ONDER
COLLEGA’S?
Toen ik startte, hadden jongere
en oudere collega’s weinig contact. Dat was een andere generatie. Toen er jongere collega’s bijkwamen zoals Nadia (Borremans),
Andrea (Dockx) en Paul (Winckelmans) was dat plezant. Die oudere
mannen die praatten over de voetbal en over biljarten … Dat zei mij
niet zo veel. Met jongere mensen
en vrouwen onder de collega’s
werd er gelukkig ook over andere dingen gepraat. En we komen
nu nog altijd soms samen met de
oud-collega’s.

Klasfoto van één van haar eerste jaren op de Hei in 1967 of 1968.

WAT VOND JE HET MOOISTE AAN HET LESGEVEN?

De klas van de jongensschool van 1986 bij juffrouw Dom.
Marcella Van Hool.
Dat was grote stap vooruit, want
sinds Mit er was werden de klassen regelmatig gepoetst en in de
zomer hield ze grote kuis. Ik weet
nog dat toen ik zelf in de meisjesschool zat de klassen gekuist
werden door er nat zagemeel in te
gooien en dat uit te keren.

HOE WAS HET OM OP DE
HEI LES TE GEVEN?
Ik kan alleen vergelijken met de
school in Sint-Katelijne-Waver. Op
de Hei was het minder strikt allemaal. Iedereen was van de Hei, iedereen kende elkaar. Dat was heel
plezant.

WAREN ER BEPAALDE TRADITIES OP SCHOOL?
We deden ieder jaar in september
volksspelen: zakkenlopen, fleskes
vullen, met een knikker in een lepel lopen … Dat was een leuke namiddag. Er was uiteraard ook het
schoolfeest. We hebben een paar
keer een musical gedaan ‘Muziek
op zolder’. Na verloop van tijd is
er ook carnaval bij gekomen. We
hebben een paar keer een stoet

door de Hei gedaan, maar meestal
bleven we gewoon op school.

WAT IS HET GROOTSTE
VERSCHIL TUSSEN LESGEVEN IN 1962 EN LESGEVEN
IN 1998?
De tijd en de samenleving veranderde en zo veranderde de school
ook. Vroeger was alles nogal strikt,
tegen 1998 verliep het allemaal
wat losser. In de loop van de tijd
mochten de kinderen blijven ‘ineten’. In het begin deden niet veel
leerlingen dat. Kinderen gingen
naar huis, dat was de gewoonte . Dat ‘ineten’ gebeurde eerst
in de klassen. Later kwam er dan
een refter en iemand die de koffie
maakte. Want vroeger brachten ze
zelf hun koffie of thee mee.

Dat wanneer je iets vertelde je de
kinderen kon meekrijgen, bijvoorbeeld met de verhalen uit de Bijbel
of iets van W.O. (wereldoriëntatie,
een vak over natuur, geschiedenis, aardrijkskunde ... nvdr). Het
was leuk om te vertellen en hen
in vervoering te brengen. Als je in
het eerste leerjaar staat, zie je in de
eerste maanden de leerlingen veel
progressie maken. Je ziet dat je
ze iets kan bijbrengen. De meeste
toch - er zijn er altijd waar je zelf
niet veel voor moet doen omdat
ze gemakkelijk leren. Maar als je er
een paar toch in gang kunt zetten,
en dan hoort van de ouders dat
hun kind vooruitgaat: dat geeft wel
voldoening. Daar doe je het voor!

De gemeenteschool in het schooljaar 1993-1994.

EN IN DE KLAS ZELF?
Kinderen schreven toen alles op.
Ze hadden geen werkboekjes of
invultaakjes. In mijn eerste jaren
schreven de leerlingen nog op
een lei (voor de jonge lezers: een
klein krijtbordje, nvdr). Daarnaast
hadden ze een kladschrift: wat
op de lei werd geschreven moest

Foto met de collega’s in 1975. Met vlnr: haar vader Desiré Dom, Leon Vets, Alfons Verberck, Lilian Dieltjens,
Jhon Wuyts, Lydie Dom, Ambroos Bouwen en Jos Bogaerts.

6

SPORT

MATTHI RACET DOOR
HET LEVEN

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

Matthi (Matthias) Van Hool is al zijn hele leven in de ban
van de autosport. De 37-jarige Heikanter kent eigenlijk
maar één sport, autoracen. De auto is zijn job en zijn
leven. Want beroepshalve sleutelt hij ook aan de vierwieler.
TEKST Geert Fierens
FOTO’S Matthias Van Hool
JE HEBT JE ROOTS OP DE
HEI?
“Zeker, ik ben een échte Heikanter
en ik woon er nog steeds. Naast
de kerk. Ik heb alles wat een Heikanter moet hebben (lacht). Ik ben
er naar school geweest en ik was
bij de chiro. En ik heb nog mee
café Den Hoek open gedaan.”

DE PASSIE VOOR AUTO’S,
ALTIJD GEHAD?
“Toch wel, dat was er met de paplepel ingegoten. Van kleinsaf ging
ik met mijn ouders kijken naar de
Formule 1 in Zolder en Spa-Francorchamps. Ik stond te zien naar
die bolides en ik wilde ook graag
zo’n piloot worden. Maar al snel
besefte ik dat zoiets heel duur
was, en dat mijn ouders dat niet
zouden kunnen betalen. Dan had
mijn broer meer geluk met zijn
hobby, hij ging koersen met de
fiets (lacht).”

EN TOCH KROOP JE ACHTER HET STUUR VOOR EEN
WEDSTRIJD?
“Ja, ik ben begonnen door aan
autocrossen te doen, ik kocht een

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

eerste auto. Zoveel jaren geleden
werden er in Berlaar wedstrijden
georganiseerd. Ik herinner mij in
de buurt van de Hemelshoek en
langs de Smidstraat. Je kan dat
letterlijk crossen in de weide noemen. Ik besefte al snel dat zoiets
niks voor mij was.”

JE GING JE TOELEGGEN OP
AUTORACEN?
“Ik kocht een Renault Clio William, een auto waar ik al lang van
droomde. En zo ben ik dan begonnen en ik doe het nog steeds.
Ik kreeg toen en nu nog veel hulp
van Michel Lefebre uit Itegem, hij
hielp me ook met mijn eerste licentie voor het autoracen. Ik begon te rijden in Nederland, omdat
het daar goedkoper was dan in
België. Nu rijd ik al een aantal jaren in België, in de Belcar Historic
Cup.”

WAT BEKENT DAT LAATSTE?
“Dat is een wedstrijd met auto’s
die minstens 25 jaar oud zijn. Mijn
auto is van het jaar 1992, dus bijna 30. Dan zou je denken dat

die tot op de draad versleten is.
Maar zo moet je dat niet zien, na
elke wedstrijd wordt de auto gedemonteerd. Met andere woorden: de auto wordt helemaal uit
elkaar gehaald en nadien uiteraard weer helemaal gemonteerd.
Zo bestaat het dat mijn voertuig al bijna dertig jaar meegaat.”

HMM…
AUTORACEN,
WORD JE DAAR RIJK VAN?

HOELANG RACE JE NU AL?

DE AUTO IS JE LEVEN, JE
HEBT ER OOK JE WERK
VAN GEMAAKT?

“Tien jaar, vijf in Nederland en vijf
in België.”

HOEVEEL RACES DOE JE
PER JAAR?
“Dat zijn er zes, drie in Zolder, twee
in Spa-Francorchamps en één op
de Nurburgring in Duitsland. Het
seizoen loopt van april tot oktober.”

RIJD JIJ ALLEEN
NAAR
ZO’N
WEDSTRIJD?
“Nee,
helemaal
niet. Michel Lefebre is mijn coach
en Geert Claes is
mijn mechanieker.
Ik moet alleen maar
aan de wedstrijd en
de auto denken. Zij
regelen alles voor
mij. We rijden met
twee camionettes
naar ginder en de
racewagen
moet
ook mee natuurlijk.”

Meer info en reservaties op www.kasamigu.com

“Ik verdien er niks mee. Ja, een beker als ik goed presteer (lacht). Dit
jaar werd ik kampioen in de klasse
4C en ben ik tweede geworden in
het Belgisch kampioenschap. Dat
geeft me voldoening, en daarvoor
doe je het dan ook.”

NIEUW in ons gam
de prestigieuze
campervan ‘Stylev

“Ja, ik werk al mijn hele leven bij
garage Cerstiaens op de Hei.”

DIT KOST VEEL GELD,
HOE DOE JE DAT ZONDER
SPONSORING?
“Ik klus bij en heb door mijn contacten een brede waaier aan mogelijkheden. Als ik iets nodig heb
krijg ik wel een antwoord op de
behoefte aan wisselstukken en onderdelen. En nu al voor de tweede
keer heb ik in zaal Familia een eetdag georganiseerd. Voor het laatst
was dat begin november. Dan krijg
ik veel hulp van mijn vrienden, “jij
moet niks doen wij doen het voor
u” zeggen die dan. Tja, kan je geloven dat ik me daar dan ongemakkelijk bij voel.”

OOIT BAATTE JE OOK CAFÉ
DEN HOEK OP DE HEI UIT?
“Ja, ik was één van de zeven uitbaters. Maar dat ligt achter mij, met
den Hoek ben ik niet meer bezig.
Tenzij om pinten te pakken (lacht).”

VANAF 17 OKTOBER : POPverkoop – verhuur
verkoop – verhuur – herstelling
verkoop – verhuur – herstelling

Aarschotsebaan 262 - 2590 B

Aarschotsebaan 262 - 2590 Berlaar • 03/482.28.46
Aarschotsebaan 262 - 2590 Berlaar • 03/482.28.46
VERKOOP
BE 0469.713.095 • info@ctmm
BE 0469.713.095 • info@ctmmotorhomes.be
BE 0469.713.095 • info@ctmmotorhomes.be
VERHUUR
Industrielaan 10, 9990 Malde
Industrielaan 10, 9990 Maldegem • 050/666.359
Industrielaan 10, 9990 Maldegem • 050/666.359
BE 0676.625.775 • maldegem
BE 0676.625.775 • maldegem@ctmmotorhomes.be
HERSTELLING
w
BE 0676.625.775 • maldegem@ctmmotorhomes.be
www.ctmmotorhome
Karmann_DavisDexter_1-2_KV_23082016-NL-02.indd 1

WWW.CTMMOTORHOMES.BE

Karmann_DavisDexter_1-2_KV_23082016-NL-02.indd 1

30.08.16 11:27
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FC HEIKANT: JEUGDPLOEGEN IN DE KIJKER

FC HEIKANT: EEN UITDAGENDE HEENRONDE

Onze Heikantse voetbaltrots FC Heikant plaatst op haar website (www.fcheikant.be ) geregeld jeugdploegen in
de kijker. In deze editie van het Heikrantje doen we hetzelfde!

Een heenronde met vallen, opstaan en toch weer doorgaan. We blikken terug op de eerste maanden van het
nieuwe seizoen bij FC Heikant.

U9 A EN B
Boven (van links naar rechts):
Trainer Wannes Geerts – Zina De Candt – Oona Van
Loock – Briek Laeremans – Robbe Boons – Danté
Geerts – Senne Daems – Jesse Van Loo – Fonne Gijsen – trainer Bert Laeremans
Onder (van links naar rechts):
Lenne Massart – Lander Smits – Paul Giro Vazquez –
Levi Cakaj – Evo Verreckt – Rikke Garrousse – Jesse
Brasseur

U7
Boven (van links naar rechts):
Trainer Bert Anthonis – Esther Vervoort – Tuur Iwens –
Ferre Dirckx – Cas Goovaerts – Dario Anthonis
Onder (van links naar rechts):
Emona De Hondt – Finn Van Loock – Roan Anthonis –
Alessio Van de Poel – Lou Smits

TEKST Geert Fierens
FOTO’S Yves Damoiseau
FC Heikant heeft er zijn eerste
heenronde ooit in het nationale
voetbal opzitten. De club speelt
in derde afdeling B – VV (Voetbal
Vlaanderen) en het parkeerde zich
na vijftien matchen op de op twee
na laatste plaats. De paars-witten
speelden dus tegen elke ploeg en
behaalden elf punten op 45. Een
slecht mens zou de handdoek
nu al werpen en degradatie naar
eerste provinciale niet meer zien
afwenden. Maar op de Hei zijn
er geen slechte mensen, enkel
hoopvolle. Dus men zal op de club
zien waar het schip strandt. Voor
alle duidelijkheid. De nummers
veertien, vijftien en zestien degraderen rechtstreeks, de dertiende
moet een finale match voor het
behoud spelen tegen de dertiende van de A-reeks en de twaalfde
is gered. Kan het nog? Alles kan,
want er zijn halfweg nog 45 punten te verdienen. Dat FC Heikant

niet bij de beste acht zou eindigen
stond vooraf al ongeveer vast. Drie
keer werd een serieuze draai rond
de oren verkocht door de tegenstand. Al op de eerste speeldag
was het meteen raak. 5-1 verlies
op RC Mechelen, wat later toch
één van de grote favorieten op de
titel zou blijken. En nog tweemaal
werd door de paarshemden serieus in het zand gebeten. In Lille
United (5-0) en op Termien Genk
(6-2). En verder draaide het buiten de Hei niet altijd zoals men dat
hoopte. Eén uitzege, in het Limburgse WS Koersel (0-1). En slechts
één gelijkspel, de 1-1 op Zwarte
Leeuw (Rijkevorsel). En voorts alleen maar nederlagen buiten de
Hei, alsof de spelers met knikkende knieën buiten ons Heikant een
pak mogelijkheden verliezen. Maar
zo eenvoudig is het ook niet, een
samenloop van omstandigheden
vaak. Sleutelspelers die langdurig

U6
Boven (van links naar rechts):
Trainer Tom Brasseur – Lou Van Hout – Imte Van Hool
– Tibo Doheyn – Mil Heylen – Ayden Engelen – trainer
Ken Moeskops
Onder (van links naar rechts):
Levi Olbrechts – Vic Van Hool – Jitse Brasseur – Niloo
Pauwels – Ishaq Aharchi

De spelers van de eerste ploeg van FC Heikant.

werden gemist, een groot aantal
kansen die geen doelpunt werden
want naarmate de heenronde vorderde werd de ploeg hechter en
sterker. Thuis kon paars-wit zeker
wat meer. Tegen KFC Turnhout
werd een 0-2 achterstand omgezet in 2-2. De 2-0 voorsprong
tegen KVK Wellen werd na de rust
nog een 2-2 gelijkspel. Maar de
coach van Wellen, gewezen eersteklasser Maxime Annys (OH Leuven en Westerlo) had achteraf een
super compliment. “Wat zijn jullie

een sympathieke club met zoveel
gastvrijheid. Als jullie naar Wellen
komen geven we aan uw club ook
zo’n mooie ontvangst.” “We zijn
gewoon onszelf”, antwoordde een
Heikanter. De laatste match van
de heenronde stond dan weer bol
van de gemiste kansen voor FC
H. 1-2 verlies tegen KAC Betekom
maar speler Kevin Damoiseau was
duidelijk in zijn commentaar. “Na
de rust hadden we wel vier keer
kunnen scoren, maar helaas. Nee,
we gooien de handdoek nog niet.”
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VERENIGING IN DE KIJKER

VERENIGING IN DE KIJKER

FERM VAN DE HEI IS
MEER DAN FERM!
TEKST & FOTO’S Frans Busschots

Na bijna twee jaar op en neer, hoop en bijna wanhoop,
met twijfels en zou het nog wel kunnen, zitten we nog
even in een dipje. Wat men eerst als een modern soort
griep voorstelde, zitten wij er nog steeds mee geplaagd.
Verenigingen kijken al lang uit naar een moment waarop men opnieuw kan organiseren en plannen.
Een gesprek met twee bestuursleden. Samen blikken
wij terug op het ontstaan van Ferm en vragen wij naar
hun toekomstplannen.
WANNEER IS DE VERENIGING OP DE HEI ONTSTAAN?
Men schrijft 30 december 1913,
maar er zijn er ook die beweren
dat het al enkele maanden vroeger was. Ja, voor de officiële oprichtingsdatum zal er wel al wat
vergaderd zijn en hoe wordt een
oprichting van een vereniging
geregistreerd? Trouwens op een
paar maanden komt het niet aan.
In de Streekkrant van 23 januari
2013 op blz. 15 stond een tekst
met als titel Een Eeuw KVLV. Bij
de oprichting kreeg de vereniging de naam Boerinnengilde
Berlaar-Heikant, in 1967 wordt
Boerinnengilde Katholiek Vormingswerk Landelijke Vrouwen,
KVLV, en in 2020 werd het dan
weer Ferm. Dat bewijst ook dat
onze vereniging mee evolueert
met de moderne tijd.
Honderd jaar verenigingsleven is
mooi, zeker als men weet dat op
dat moment KVLV de grootste
vereniging van heel Vlaanderen
was! Nu telt onze afdeling Ferm
ongeveer 110 leden.

VOORZITSTERS EN ANDERE BESTUURSLEDEN?
Amelie Van den Weyngaert was
de eerste voorzitster. Zij bleef dat
tot 1964. Dan heeft Maria Dillen
het roer overgenomen. In 1974
werd Godelieve Van Leugenhagen voorzitster. Maria Dillen
is 17 jaar secretaresse geweest.
Magda Van Hove werd voorzitter met José Ceuppens als secretaresse. Greet Cannaerts en
Jenny Vercammen zijn een tijdje
duo-voorzitsters geweest. Al enkele jaren worden de taken verdeeld over de bestuursploeg van
Ferm.

WAAROM BEN JIJ LID VAN
FERM GEWORDEN?
Al mijn buurvrouwen waren
lid van Ferm en ik had wat vrije
tijd omdat de kinderen naar de
school gingen. Ik ben niet van
deze streek afkomstig en miste
sociaal contact.
Ik ben ook niet van de streek, zei
een ander bestuurslid. Ik ben nu
al ongeveer 45 jaar lid van Ferm.
Ook toen de kinderen naar de

DESTIJDS WAREN ER SPECIFIEKE
BEWEGINGEN
VOOR VROUWEN EN OOK
VOOR MANNEN. WAT WAS
HET VERSCHIL IN HET PROGRAMMA?
Enkele leden van Ferm.

school gingen, ja zo ging dat
toen.

FERM EVOLUEERT, WAT
VIND JIJ GOED EN WAT
ZOU JIJ VERANDEREN AAN
HET PROGRAMMA?
Ferm maakt actuele thema’s
mee bespreekbaar, ook door
haar laagdrempeligheid. Ook de
actie ‘Troostplekken’ is een groot
succes geworden. Meer dan 300
troostplekken werden ingericht.
In de buurt van een kerk of op
een rustige omgeving. Zo kunnen mensen die een dierbare
verloren hebben, op een rustig
moment nog even afscheid nemen.
Ons Kookboek van KVLV is in
1927 voor de eerste keer verschenen. Het is het meest verkochte kookboek in Vlaanderen.
Oorspronkelijk had de vereniging
als doel om scholing en maatschappelijke vorming te geven
aan thuiswerkende vrouwen.
Ondersteunen in hun moederrol
was een must.

Wat komt er in mij op als ik denk
aan onze Ferm-afdeling, vroeg
een derde bestuurslid zich af. In
de eerste plaats een sociaal gebeuren. We brengen mensen uit
onze buurt samen. Dat schept
een band. Zo werken we mee
aan het voorkomen van vereenzaming in onze maatschappij,
beter nog, in onze onmiddellijke
omgeving. Op die manier bieden we een tegengewicht van
de zogenaamde sociale media,
die vaak heel onpersoonlijk zijn.
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten, waarbij we steeds proberen een aantal waarden mee
te geven zoals kwaliteit, respect
voor mensen, … Sommige activiteiten zijn gericht naar bepaalde
leeftijdsgroepen (Knutselnamiddag, picknick, 55+, amusementsavond, knutselnamiddag en
koken met kinderen) maar we
werken evenzeer overlappend.
(Ledenvergaderingen, brunch/
ontbijt) Ook dat is belangrijk. Het
merendeel van onze activiteiten
is opengesteld voor iedereen. Wij
willen wel nieuwe en al bestaande activiteiten blijven programmeren,
maar je moet er volk
voor vinden. Jongere mensen zijn belangrijk voor de continuïteit. Zo hebben
wij nu al onze jaarlijkse brunch moeten uitstellen. Dit is
een
arbeidsintensieve activiteit en de
gemiddelde leeftijd
van onze bestuursleden is zeer hoog.

Eens per maand kwamen de
vrouwen samen, op een zondagnamiddag. Het ging dan over
koken, over de kinderen en om
het huis te onderhouden. Opleiding vooral. Bij de mannen ging
dat meer over werken op het
veld, de boerderij en zo. Vroeger
was dat echt gescheiden.
.

DE GEZINNEN VROEGER EN
NU? EEN JONGE VROUW
NU?
Vroeger hadden vrouwen niet
veel vrije tijd, nu leven we in een
heel andere wereld. Vrouwen
gaan meestal werken en de gezinstaken worden anders ingedeeld en verdeeld. Er bestaan
nog specifieke afdelingen met
Agra-vrouwen. De werking daar
richt zich specifiek op het werkgebied van die vrouwen. Zoals
tuinbouw, landbouw en speciale
producten die verbouwd worden
(bloemen, planten, …). Ook de
kinderopvang nu, thuishulp, Stekelbees (naschoolse opvang). Ja,
Ferm heeft nog een meerwaarde
van de jonge vrouw nu. Het aanbod van lessen voorzien door de
nationale leiding van Ferm is wel
groot. Vorming, maatschappelijke onderwerpen, over gezondheid en voeding, ook over milieu
zijn er veel lessen beschikbaar.
Nu, kooklessen doen we nog
wel en die kennen veel succes.
Ook voor de 55-plussers organiseren wij jaarlijks een samenkomst over gezondheidsproblemen. Zeer gewaardeerd altijd.
Onze afdeling organiseert ook
wandelingen met Natuurpunt.
Onze picknick in De Averegten
mogen we ook niet vergeten te
vermelden. De namiddag begint
dan met spelen in de speeltuin

en dan is er eten: iedereen brengt
dan wat mee (een zelfgebakken
taart enz.). Dat eten wordt dan
gedeeld. Heerlijk. Een jongerenavond en een quiz staan ook altijd op ons programma.
Per jaar hebben wij twee ledenvergaderingen voorzien, ’s
avonds. Ook een vergadering in
de namiddag met een medisch
onderwerp. De ledenvergaderingen beginnen met eten, dan
komt er ontspanning en we sluiten af met een tombola.
Bloemschikken en naailessen
hebben we ook gedaan.

HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?
Wij vinden het heel gezellig bij
Ferm. Jonge leden en zeker
jonge bestuursleden zijn meer
dan welkom. Jonge mensen
hebben nieuwe ideeën en veel
werklust. Beiden kan onze vereniging goed gebruiken. Al is het
ook zo dat wat nu onze werking
uitmaakt, het al jaren goed doet,
en zeker nog door jonge mensen kan gesmaakt worden. Maar
nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Wij staan open voor vernieuwing
en een eigentijdse werking.
Ik denk dat de laagdrempelige
toegang tot onze afdeling, vroeg
of laat wel jongeren zal overtuigen om bij Ferm aan te sluiten.
Want gezelligheid en vriendschap kan iedereen best gebruiken. Ferm maakt het leven eens
zo mooi.
Mogen wij meteen een oproep
doen tot alle vrouwen van de
Hei?
Kom gerust eens naar een vergadering, kom kennismaken
met Ferm. Wij verwachten jullie!
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MOP VAN DE MOESJ

DE MOP VAN
DE MOESJ

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.

Best luidop te lezen!

Bij zijn aankomst zegt de verpleegster:
”Gefeliciteerd meneer, jullie hebben een vijfling gekregen.

“Dat dacht ik al”, zegt Jef, “Ik heb ‘n spel gelijk een schoorsteen!
De verpleegster antwoordde:
Dan zou ik er maar eens overwegen om die schoorsteen te laten
vegen, want de baby’s zijn allemaal zwart...

Toen Jefke e joor oef tien, tweulf was stontem do te blete van
mekannimieje. Ik vroeg watter schol en bletenseweg zetem dattem
doecht dattem nen oop oont weurre was oemdattem hoor oep
zijn gat begon te krage.
Freddy Storms

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN
TEKST Jan van de Haa

Jef gaat naar ‘t ziekenhuis waar zijn vrouw is bevallen.

Vijf gezonde jongens.

HEIKANTS DIALECT

Onze B&B heeft 4 kamers met
eigen badkamer waar uiteraard alle
moderne comfort aanwezig is.
Het is tevens mogelijk om onze
casita in zijn geheel te huren
(2 slaapkamers met badkamer,
keuken en privé terras.)
In onze tuin ligt een groot privé
zwembad (5 x 10m) en verschillende terrassen met adembenemende
uitzichten. Ook al wonen wij in het binnenland, toch is de
bereikbaarheid hier optimaal en kan je van bij ons de mooiste
steden en natuurparken van Andalusië bezoeken.
Ingrid en Harry
Tel. 0034 643 210 008 - 0034 619 255 604
Website : www.uva-espanola.com
Email : info@uva-espanola.com

NIEVEJOORZINGE
Toen as wijlle al wa gruitter woore, faateleek te groewet en te oud oem nog mèj
de buis* van hoowes tot hoowes goon te zinge, toen goenge wijlle, ikke en mennen beste moot -de Karl- sooves verklét nievejoorzinge.
Me trokke wa ouw dinge oon van onze voo of van onze vovoo, me zette een
moembakkes oep en een ouw klak of ne verslèjten hoed oep onze kop en me
noome e leeg blékke doewezeke mèj. Zoewen blékke doewezeke, da mokt wa
lawaat agge doo wa klan geld luit* in rammelen hé!
Dan vertrokke me, ast al nen hiejelen taad doenker was, oept hoekske en me dèjje
iejeveriejen de stammenèjs, oewek de parrochezool ent gildenhoowes tot oont
doowevelokool.
Baa den Dizzerèj, baa de Zaune, baa de Zwètte tèt, int Cabaret, baa Stanske, in
de Midnight baa Jenny en de Frey, (ik kan me ni herinnere dat baa Cel Docx nog
stammenèj was toen diejen taad), baa Jos van Julleke, baa Julia en de Gutte, int
Centrum (wie datdoo toen stammenèj hèjf, da wèjtek oewek nemieje. Was daddal
Nicole en de Jef? Wasda Foinke Weyns? Wasda de Celle Bas? Ik wèjtet nemieje).
Affijn, van ‘t Centrum noo de parrochezool, vandoo vuits duij da gangeske noo ‘t
Gildenhoowes, dan noo Hilda en as léste noo ‘t doowevelokool.

HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS
auverlest
onlangs
basse
blaffen
beguizze
rommel
dweize
dwarsligger, moeilijke mens
seùze
deken
hoecht
struik
kjeiskespisser
misdienaar

Tèjge dan hoeng ons toeng bekan oep ons klaune, me woore hiejes vant
zinge mo me hadde vuijl geld oepgehuild*.
Van oud oep nief stooke al die stammenèjs en de zool oep de Haa stampvol volk en bekan alleman stak wel ne cent in ons blékke doewes. Da was
ne schoewenen taad dieje noewet nemieje zal trugkaumen hé.
vers vlees, charcuterie en feestschotels

Er zijn enkele woorden gemerkt met een * en het is de bedoeling dat de
“ui”-klank heel kort wordt uitgesproken (ni gemakkeleek zelle, da dialect
van de Haa)

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

50 jaar familietraditie in Berlaar-Heikant
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HEIKANTENAAR IN DE KIJKER

CURSIEFJE

NIEUWE GEMACHTIGD
OPZICHTER: ILIAS
Ilias Verstappen (bouwjaar 2000) is voor vele Heikantenaars geen onbekend gezicht. Ouders en automobilisten zien hem ’s morgens wanneer hij de schoolkinderen aan de Aarschotsebaan veilig over laat gaan. En
wie graag een lekker frietje steekt, kent Ilias ook: hij is
immers de vriend van “den Bob van ’t frituur op ’t plein”.
TEKST Wim Soons
FOTO’S Ann Van de Voorde
ILIAS, BEGINNEN BIJ HET
BEGIN: HOE BEN JE GEMACHTIGD
OPZICHTER
GEWORDEN?

Eerlijk gezegd droomde ik er al van
kindsbeen af om politieagent te
worden, maar toen ik op het einde
van het secundair onderwijs naar
een jobdag ging, werd me meegedeeld dat een job bij de Wegpolitie
niet kon omdat ik diabetespatiënt
ben. Jammer, want door zo’n 5
keer per dag te spuiten, ondervind
ik eigenlijk al jaren geen last.
En dat terwijl ik op mijn 7 jaar van

verschillende
verkeersborden,…
veel dingen die je weet als autobestuurder, maar die vaak wat verder weg zitten. Jan Van Asch gaf
de cursus, en deed dat heel goed.
Op maandag 8 november 2021
ben ik dan ‘echt’ gestart, en sindsdien sta ik er elke schooldag van
8u15 tot 8u45. Ik heb er aan gedacht om ook de avonden te
doen, maar dat zou moeilijk combineerbaar zijn met de frituur.

INTUSSEN BEN JE DUS EEN
GOEIE MAAND AAN DE
SLAG, WAT ZIJN JE EERSTE
ERVARINGEN?

HEB JE OOK EFFECTIEF
IN HET ONDERWIJS GESTAAN?
Nee, ik heb altijd in de frituur gewerkt. Ik ben geboren en getogen
in Wiekevorst/Itegem, en hielp bij
mijn ouders, die in Itegem frituur
De Brug uitbaten.
Daarnaast help ik al van mijn 14
jaar bij een landbouwer, ik haalde
op mijn 16 jaar het tractorrijbewijs. Als de landbouwer graag een
weekendje weg is, melk en voer ik
de koeien.
Intussen vind je mij van woensdag
tot zondag van 17u tot 21u in frituur De Balderhei op ’t plein. Maar

mijn grootmoeder al een fluovestje en verkeersbordje kreeg, omdat
ik er zo vaak over bezig was. (glimlacht). Gemachtigd opzichter is
dus voor mij the next best thing.

EEN OPLEIDING ALS GEMACHTIGD
OPZICHTER,
KOMT DAAR VEEL BIJ KIJKEN?
Ik ben op een woensdagnamiddag cursus gaan volgen, samen
met een aantal leerkrachten.
Drie uur theorie en een uurtje oefenen op de straat, samen met de
lokale politie van Berlaar/Nijlen.
De wegcode werd opgefrist, de

Wel, de Aarschotsebaan is echt
wel een drukke weg, en vele mensen moeten ’s morgens duidelijk dringend op hun werk zijn: de
zone 30-borden staan dan wel te
flikkeren, maar de mensen zoeven
voorbij. Het is natuurlijk op een
relatief korte afstand van 70 naar
50 en 30, ik denk dat sommigen
niet doorhebben dat het zone 30
is. Ik had aan de gemeente Berlaar
voorgesteld om extra signalisatie
te voorzien, zoals dat in Hallaar
ook is, de school en de gemeente hebben daar ook onmiddellijk
werk van gemaakt.
Er komen binnenkort ‘Victor Veilig’ poppetjes aan de gemeenteschool te staan. Deze worden
door mij elke ochtend aan het zebrapad gezet. Er was ook de keuze
om oranje kegels te zetten. Persoonlijk vind ik dat de ‘Victor Veilig’
poppetjes dichter bij de leefwereld

van de kinderen aansluiten dan
een oranje verkeerskegel. Hopelijk
gaat dat de aandacht van de automobilisten aantrekken. Samen met
de gemeente en de directie streven we naar een veilige schoolbuurt.

WAAR MOET JE VOORAL
OP LETTEN ALS GEMACHTIGD OPZICHTER?
Het is heel belangrijk om de remafstand van voertuigen goed te kunnen inschatten. Intussen weet
ik dat wanneer een wagen nog
verder is dan een bepaald punt, ik
hem kan doen stoppen. Vrachtwagens doe ik nooit stoppen, omdat je dan je zicht verliest. Dat kan
gevaarlijk zijn. Allemaal zaken die
je meekrijgt tijdens je opleiding.
Daarnaast moet je toch altijd wat
attent blijven want elke dag is anders. Een vuilniswagen die voor
het zebrapad komt te staan… Een
ambulance die met spoed komt
aangereden …

DE VERKEERDE VRAAG
TEKST Frans Busschots
Na jaren zag ik haar plots aan het
dorpspleintje staan, in gesprek met
een oudere vrouw. Ze merkte mij
op en liep naar mij toe. Of ik eens
wilde langskomen. Liefst ’s avonds
want in de dag was ze meestal
weg. Ze moest iets vertellen over
haar kippen en ook iets vragen.
Twee dagen later belde ik bij haar
aan. Ze woonde nog altijd in het
ouderlijk huis, helemaal alleen.
Gezellig zo, haar na al die jaren
nog eens terug zien. Ze praatte
nog even vlot als vroeger. Over
van alles en nog wat.
Na het tweede kopje koffie kwam
ze heel dicht bij mij zitten en wilde
ze een aantal fotoboeken tonen.
Het kon niet meer op. Tussendoor
vroeg ze mij hoe het met mij persoonlijk ging. Met mij ging het heel
goed, maar mijn geluk lag niet in
een vaste relatie met een vrouw
en kindjes. Ik wilde bergen beklimmen en diepzeeduiken.

Berlaar-Heikant

De onderwijzeres met twee eigen
huizen.
Ik glimlachte breed en keek naar
een mooie vrouw waarvan ik afscheid nam, voor altijd. Plots dacht
ik eraan dat we over die fameuze
kippen niet gepraat hadden.

Ja, mensen kunnen soms iets belangrijks vergeten. Of waren er helemaal geen kippen?

“O”, zei ze en ze schoof meteen
een beetje meer van mij weg. “En
is dat ook een onderwijzeres en
heeft die ook twee huizen als eigendom?” Het klonk een beetje
scherp. Zo kende ik haar niet.
Ik schudde het hoofd. “Neen, maar
ik zie haar graag!” Ik keek op mijn
uurwerk en stond op. “Oei, ik moet
nog ergens zijn, deze avond.” Ik
stapte naar de deur.
“Je komt toch nog eens langs?”
vroeg ze nadien met een zekere
tederheid in de stem. Hoe lukte
het haar om zo plots een ander
sentiment op voorplan te zetten?

Sinds 1950

Authentiek dorpscafé met ruime selectie kwaliteitsbieren

Ben jij de nieuwe Dancing Dimi?
Speel in ‘t Gehucht
tegen tegenstanders
van over heel de
wereld of tegen de
lokale helden en
klim op op de
wereldranking.

DE GEMEENTE ZOEKT NOG
STEEDS EXTRA OPZICHTERS, KAN JE HET ANDEREN AANRADEN?
Absoluut! Het leukste is de spontaniteit en de vriendelijkheid van de
mensen die je overlaat, maar ook
de chauffeurs stoppen met plezier.
Je leert snel nieuwe mensen kennen. Ik kan bijna zeggen wie wanneer gaat oversteken of te laat
komt. Intussen weet ik al: ‘als die
gepasseerd zijn, is iédereen gepasseerd!’ (lacht)

Niet gebonden zijn. Maar dat zei
ik allemaal niet. Ik vond haar wat
opdringerig en wilde ten minste
wat weerwerk bieden. “Ik heb Els
(fictieve naam) leren kennen”, zei ik
en ik probeerde mijn ogen te laten
schitteren.
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Wel ik ben er heel toevallig bijgekomen: we waren op de website
van de gemeente om te bieden
op de concessie van het frituur
en toen zag ik dat de gemeente
gemachtigd opzichters zocht, anders had ik het waarschijnlijk nooit
geweten.
Ik ben zelf van opleiding leerkracht
lager onderwijs en ik had de lessen
gemachtigd opzichter in Heistop-den-Berg ook al gevolgd.

er komt natuurlijk meer bij kijken
dan enkel de openingsuren: nadat
ik ’s morgens “ ’t bordje” gedaan
heb, ga ik naar het frituur voor de
kuis, voorbereiding, leveranciers…
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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!

ROLLUIKEN

PEETERMANS
ROLLUIKEN
VLIEGENRAMEN
AUTOMATISATIE

EEN PERFECTE
MIX VAN

betrouwbare kwaliteit &
betaalbaar vakmanschap

WWW.ROLLUIKENPEETERMANS.BE
info@rolluikenpeetermans.be
T+F 03/482 04 94

Smidstraat 165/167a
2590 Berlaar
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UIT DE OUDE DOOS

UIT DE OUDE DOOS
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DE HEI IN DE JAREN
ZEVENTIG
In 1976 organiseerde foto- en diaclub ‘Gullymo’ in zaal Familia een tentoonstelling
ter gelegenheid van ‘100 jaar Berlaar-Heikant’.
We mochten het archief van Gullymo digitaal inscannen.
In deze editie een eerste reeks foto’s van ‘de Hei bijna 50 jaar terug’.

We ontvingen ook dit vijf(!)geslacht uit de oude doos.
Van links naar rechts:
Vera Wouters (1944), Suzy Gysemans (1962), Dorien De Neef (1989),
Louisa Verstraeten (1905), Julia Geerts (1924)
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GROETJES

UITSMIJTER

7 MANIEREN OM HET
HEIKRANTJE TE STEUNEN
IN 2022
We gaan ook het komende jaar door met 5 gloednieuwe (gratis) edities van
het Heikrantje, maar daar blijven heel wat kosten aan verbonden, met de
drukkost op kop.

NONKEL LEO EN VAVA VAN MATTI, MEREL, MIEN EN MILAN,
WORDT OP 11 FEBRUARI 70 JAAR!
DIKKE PROFICIAT VANWEGE DE GANSE FAMILIE.

JAN SMETS, BETER GEKEND OP DE HEI ALS JAN VAN DE MAMBO VROEGER EEN BEKEND CAFE-, IS GEHUWD MET JEANINE.
ZE HEBBEN 3 KINDEREN: MARIA, NADIA EN BERT EN 8 KLEINKINDEREN. BIJ HET BEGIN VAN CORONA IS ER ZELFS EEN ACHTERKLEINKIND GEBOREN, DUS IS ER IN DE FAMILIE EEN VIERGESLACHT.
REBECCA, HET OUDSTE KLEINKIND, BEVIEL VAN EEN DOCHTER
LIYAH. OP DE FOTO (V.L.N.R.) JEANINE, REBECCA, LYAH EN MARIA.
EN ZE WONEN ALLEMAAL IN BERLAAR.
KOEN VAN REETH

1. BELANGRIJK: STEUN/
KOOP BIJ DE SPONSORS!
Zij financieren immers onze krant,
en daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. We hebben lokaal nog
heel wat mooie handelszaken
en sterke zelfstandige ondernemers, laten we hen ook steunen!

2. KOOP JE TOCH EENS
ONLINE? GA VIA TROOPER!
Koop je toch eens online, op
Bol.com, Booking.com, Coolblue,
TakeAway ... : via www.Trooper.be
en zonder dat het je iéts kost, krijgt
het Heikrantje toch een ‘procentje’
op je aankoop.
Doe je aankoop dus via
www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/hetheikrantje

OP 1/11 LIEPEN DE ROADRUNNERS VAN DE HEI NAAR JAARLIJKSE GEWOONTE VAN DE HEI NAAR SCHERPENHEUVEL, GEVOLGD
DOOR EEN GEZELLIG ETENTJE MET LOPERS, EX-LOPERS EN FAMILIE. ORGANISATOR EN FOTOGRAAF VAN DIENST: KAPPER LEO
(STOND AL EENS MET EEN HEEL ARTIKEL IN HET HEIKRANTJE).
ELKE DINSDAG- EN DONDERDAGAVOND LOPEN ZE EEN 10-TAL
KM AAN ONGEVEER 10KM/U EN IEDEREEN IS WELKOM OM MEE
TE LOPEN. OM HET MET DE WOORDEN VAN DE LEO TE ZEGGEN:
VELEN ZIJN GEROEPEN, WEINIG UITVERKOREN. (OF WAS HET NU
OMGEKEERD?... IN ELK GEVAL, EENS MEE GAAN PROBEREN KAN IN
ELK GEVAL GEEN KWAAD)

3. REIK ONS FIJNE ARTIKELS AAN!
Weet je een leuk onderwerp om
over te schrijven? Heeft je vereniging nieuws, wil je gratis groetjes
doen of een evenement aankondigen? Laat het ons weten via
info@heikrantje.be !
WELKOM RUIZ!
PROFICIAT AAN LEEN EN VALENTIJN EN GROTE BROER SENNE!

4. SCHRIJF/HELP MEE
Wil je ook graag meeschrijven? Of
achter de schermen meewerken,
sponsors aanspreken of een activiteit organiseren? Neem contact
op via info@heikrantje.be.

5. LIKE EN DEEL
We proberen op Facebook en Instagram zoveel mogelijk te delen
en ondersteunen van wat er op de
Hei gebeurt. Like en volg onze pagina’s en berichten dan ook zeker.
Alle reclame welkom!

6. ADVERTEER IN HET
HEIKRANTJE
Adverteren in Heikants meest gelezen krantje? Dat vinden we geweldig!
Alle info vind je op www.heikrantje.be/adverteren, maar bel (0474
85 46 84) of mail (info@heikrantje.
be) gerust voor meer info!

BEDANKT CERA!
CERA BESLOOT HET HEIKRANTJE TE
ONDERSTEUNEN ALS LOKAAL
PROJECT IN 2022.
Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste
coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer
en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen
verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.
Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

HEY LIEVE (SCHOON)OUDERS!
VIA DEZE WEG WILLEN WE GRAAG TOASTEN OP JULLIE.
HEEL ERG BEDANKT VOOR ALLE HULP EN ALLE STEUN!
WE ZIJN BLIJ MET JULLIE.
SCHOLLEKES! LIEFS, GIEL & INGRID

OP 30/10 WERD PEGGY MICHIELS, EEN GEWELDIGE MADAM, 50.
WE GINGEN BIJ HAAR LANGS MET EEN AANTAL CREATIEVE VRIENDEN.
OP DE FOTO STAAT PEGGY MET “BRENDA” EN ROLLATOR. OP DEZE
MANIER NOG EENS: PROFICIAT EN GENIET VAN DE VOLGENDE 50
JAAR!

7. NEEM OF SCHENK EEN
POSTABONNEMENT OP
HET HEIKRANTJE
Op de Hei wordt het Heikrantje gratis bedeeld, je kan het
Heikrantje in een aantal handelszaken gratis oppikken én
lezen op www.heikrantje.be .
Toch lezen een aantal mensen
van buiten de Hei ons krantje
ook graag ‘echt’.
Daarom kan je voor 30 euro
een jaarabonnement nemen
om het Heikrantje in de bus
te krijgen.
Stort 30 euro op BE08 7360
7348 2113 met vermelding van
je volledige adres, en wij doen
de rest.
Is het abonnement een schenking, laat ons dit even weten
via info@heikrantje.be, en wij
voegen een briefje bij het eerste exemplaar.
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COLOFON
Coördinatie en redactie
Wim Soons
Met bijdrage van
Erwin Van den Buys
Wim Van Goidsenhoven
Archief Gullymo
Frans Busschots
Geert Fierens
Jan van de Haa
Moesj
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

Alle info en Heikrantje digitaal,
lees je op heikrantje.be
Suggesties? Vragen?
Via info@heikrantje.be

MEDEWERKER
I/D KIJKER
EMIEL WITTERS
Bijna alle lezers van het Heikrantje hebben al van Mil zijn
diensten kunnen gebruik maken: hij zorgt er immers voor dat
de Heikrantjes in àlle bussen van de Hei vallen.
Als voormalige postbode is hij daarin natuurlijk goed ‘getraind’.
Kom je Mil tegen op zijn tocht? Spreek hem gerust aan want
een babbelke doen is zijn ‘lank leven’!

