
‘HOF VAN DE PASTOOR’ 
WORDT OPENGESTELD 

Iedereen op de Hei kent ‘den Hof van de 
Pastoor’, een mooi stukje groen waar vele tien-
tallen jaren de meisjeschiro thuis was. 
Sinds de bouw van de nieuwe chirolokalen 
op het sportcentrum, wordt enkel het meest 
recente lokaal nog gebruikt door de Heikantse 
Bierliefhebbers. 
Velen vonden het jammer dat het terrein niet 
voor iedereen ‘publiek’ was. 
Goed nieuws: de kerkfabriek en de gemeente 
Berlaar bereikten een huurovereenkomst, en 
de gemeente zal den Hof onder handen ne-
men én open stellen voor iedereen! Het zal 
nog wel even duren, maar dit groene plekje zal 
een échte meerwaarde zijn voor de Heikante-
naar.
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2 RETRO

TEKST Frans Busschots

FOTO’S Ann van de Voorde & Frans Busschots

DEN HOF 
VAN DE 
PASTOOR

Al vanaf 1838 werd de provincie-
weg (van Lier richting Heist-op-
den-Berg en verder naar Aarschot), 
die toen reeds gekasseid was tot 
de Gangelberg, dwars door de 
Heide getrokken, tot zelfs al in de 
buurt van Aarschot. De Heide, de 
Heikant dus, noemde men later 
Berlaar-Heikant (met ae geschre-
ven, toen). Van dan af groeide de 
bevolking vlug aan. 

Ook al sprak men toen niet van 
straten maar wel van gehuchten 
(Gangelberg, Heikant, Heesten, 
Melkouwen, enz). Ook de baan 
door de Heide werd gekasseid. 
Toen kregen de huizen een huis-
nummer, in volgorde dat de hui-
zen gebouwd werden. Zo kon 
nummer 20 zich in de wijk Mel-
kouwen bevinden en 21 tegenover 
de kerk. 

De oprichting van onze parochie 
werd door de gemeenteraad af-

Pastoor Emiel Torfs droeg 
een overal toen hij hielp 
bouwen aan de gebouwen 
van de Chiro, dat had men 
nog nooit gezien.

gewezen (26 mei 1865). Onze 
parochie werd opgericht bij Ko-
ninklijk Besluit van 26 oktober 
1876. Onze kerk werd gebouwd 
in 1884-1885. Daarvoor gebruik-
te men een voorlopige kapel die 
tegenover de huidige kerk stond. 
Voor het bouwen van onze kerk 
(en pastorie en later de Lourdes-
grot) kreeg de kerkfabriek een stuk 
grond van 1 ha (10.000 m2). Die 
grond werd in meerdere percelen 
verdeeld. Een perceel voor de kerk, 
de pastorie werd op een ander 
deel gebouwd, verder bestond de 
tuin uit een drietal delen, die later 
aangepast werden. Achter de kerk 
maakte men een diepe kuil om het 
regenwater op te vangen, want 
toen was er nog geen riolering  op 
de N10 voorzien. Wat verder in de 
tuin maakte men een veel grote-
re vijver. Dit was het spaarbekken 
van al het regenwater, terwijl de 
kleine vijver maar de ‘dag-vijver’ 
was. De hele tuin werd vol bomen 
geplant en een gedeelte achter de 
pastorie werd door de pastoor als 
moestuin gebruikt.

Jaren geleden gebruikten de 
jeugdbewegingen, vooral de 
meisjes, het gedeelte van de tuin 
(67 meter langs de Heistsebaan) 

gelegen hoofdzakelijk als speel-
plein. Oorspronkelijk stonden er 
in de tuin alleen maar een aantal 
betonnen lokalen met golfplaten. 
Die gebouwen zijn waarschijnlijk 
net na de oorlog (voor eind 1940) 
door pastoor Van Houdt gebouwd. 

Die gebouwen zullen waarschijn-
lijk in de nabije toekomst verwij-
derd worden. Wegens versleten 
en asbest. In de jaren vijftig is er 
nog een groot stenen lokaal bij-
gebouwd, dit ten tijde van pastoor 
Emiel Torfs. Hij heeft mee helpen 
metselen en droeg een echte 
overall. Een sensatie op de Hei, 
toen. Men had nog nooit een pas-
toor in een werkpak gezien op de 
Hei. Deze lokalen zijn jaren door 
de gidsen gebruikt geworden. En 
toen die vereniging plots Chiro 
werd, bleef de Chiro nog vele ja-
ren van deze gebouwen gebruik-
maken. De laatste jaren maken de 
Heikantse Bierliefhebbers gebruik 
van deze lokalen.
Pastoor Van Houdt organiseer-
de in deze tuin een paar keer een 
Vlaamse kermis met zelfs een mo-

derne versie van een kabelbaan. 
Een kabel tussen twee stevige 
bomen gespannen en daaraan 
verbonden een wiel met twee 
handvatten. Moedige personen 
mochten, mits betaling, van die 
moderne techniek van toen, ge-
bruik maken. 5 frank per rit, of zo-
iets toch. 

Jaren later organiseerde pastoor 
Torfs ook een Vlaamse kermis en 
omdat hij meer voor filmen en 
zo was mocht ik daar op zijn 16 
mm toestel een film spelen. Het 
was een film van Caterina Valen-
te en die kende veel succes. Ook 
‘gevraagde plaatjes’ werden ge-
speeld. Iedereen die zo rond de 
twaalf jaar was en een jongen ken-
de die soms bij haar broer kwam 
om te spelen, sponsorde zo onze 
parochie. Het was in de periode 
van de radiozenders  ook dat soort 
muziek speelden. Vele jaren later 
werden dat de vrije radio’s.

Ook de KWB kwam ieder jaar, toen, 
tijdens het familiefeest van de hof 
van de pastoor gebruik maken. De 
KWB organiseerde er ieder jaar een 
voetbalmatch. Ze speelden tegen 
de biljartclub. Totdat er iemand 
zijn been moest geopereerd wor-
den. Van dan af geen voetbal mee. 
Ook in 1958 kwamen de zangers 
uit Congo, de Troubadours van 

Huisnummers werden toe-
gekend in volgorde van 
bouw. Nummer 20 en 65 
konden dus naast elkaar 
staan.



3RETRO
Koning Boudewijn, onder leiding 
van Guido Haazen, trad in 1958 
in de tuin van de pastoor op. Op 
vraag van onze Heikantse jon-
gens-Chiro. Zij waren ter gelegen-
heid van de Wereldtentoonstelling 
naar België gekomen. En vermits 
de broer van pater Guido Haazen 
(Marcel) aan het nationaal bestuur 
van de Chiro was, kon men vlug 
die link leggen. Zij lieten een on-
vergetelijke indruk. 
Een vijftigtal jonge dynamische 
zangers en dansers. Zij brachten 
ons een verre wereld naar de Hei. 
De cd van de troubadours was vo-
rig jaar in Tongerlo (bij de paters) 
nog te koop. 

Het achterste gedeelte van de ‘Hof 
van den Pastoor’ zal in de nabije 
toekomst als publiek park  voor 
het publiek beschikbaar zijn. De 
gemeente huurt dan dat gedeelte 

van de kerkfabriek en zorgt tevens 
voor de aanpassing. 
Als dat geen goed idee is!
Meer daarover verneem je later 
wel. Er zal echt eerst nog wel wat 
werk moeten verricht worden. 
Afscheid van wat was. Onze tuin 
gebruikt door onze jeugdbewe-
gingen zullen dan duidelijk van ui-
terlijk veranderen. 

Waarschijnlijk wordt dat gekop-
peld aan de Erfgoeddag van 11 
september, maar daarover kun-
nen wij nog niet veel vertellen. 
Toch nog vermelden dat er voor 
het ter beschikking stellen van de 
pastoriehof er een heel goede sa-
menwerking is met de gemeente 
Berlaar.

 

 

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 
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P E E T E R M A N S

E E N  P E R F E C T E 
M I X  V A N

W W W . R O L L U I K E N P E E T E R M A N S . B E

info@rolluikenpeetermans.be

T+F 03/482 04 94

Smidstraat 165/167a

2590 Berlaar

betrouwbare kwaliteit &
betaalbaar vakmanschap

ROLLUIKEN
VLIEGENRAMEN
AUTOMATISATIE

GRATIS

PRIJSO
FFERTE

Geen Heikantenaar-in-het-buitenland in dit Heikrantje want ... we zijn door onze voorraad heen! 

Ken je nog een Heikantenaar die, nog maar net of al heel lang, in het buitenland woont
en zijn/haar verhaal wil vertellen? Laat het ons weten: info@heikrantje.be



4 HEI KERMIS

EINDELIJK KERMIS! 

De klas van de jongensschool van 1986 bij juffrouw Dom.

            
  

                         

Ter hoogte van

Super 
jumbo 

mosselen

Van vrijdag 8 juli t.e.m. 
dinsdag 12 juli

Berlaar-Heikant

HEIKERMIS 2022
van zaterdag 9 juli tot en met dinsdag 12 juli
langs en op de Aarschotsebaan,
van kruispunt met de Houwstraat tot GBS Heikant

MOSSELTENTEN
KERMISATTRACTIES

TERRASSEN
OPTREDENS

...

Steun de kermis, onze Heikantse horeca en vereni-
gingen! Meer info op www.berlaar.be/heikermisgingen! Meer info op www.berlaar.be/heikermis

Op de hoogte blijven van gemeentelijk nieuws 
en het Heikantse verenigingsleven?

Download de Berlaarapp, scan de QR-code!
www.berlaar.be/berlaarapp Android IOS

Binnen enkele weken is het zo ver: 
de eerste ‘volledig normale’ Hei 
kermis na jaren van Covid-beper-
kingen! 
Dé moment dus om af te spre-
ken met vrienden en familie, en de 
kermis, cafés en mosseltenten af 
te schuimen!



VZW AMBIANCE ISM VISCLUB DE PANVISSERS EN KLJ BERLAAR



FC HEIKANT WORDT 
KONINKLIJK
FC Berlaar-Heikant, de officiële naam, is een halve 
eeuw jong. Opgericht in 1972 staat de teller nu op 50. 
Een periode van veel voetbalplezier, emoties en talrijke 
verhalen. Een terugblik op 50 jaar  club van paars en 
wit.

TEKST Geert Fierens
FOTO’S F.C. Heikant

OPRICHTING
FC Heikant startte dus in 1972 maar 
het speelde oorspronkelijk niet op 
de huidige terreinen, het zou een 
zijstraat van de Heidestraat zijn 
geweest. Eén jaar na de oprich-
ting verhuisde de club naar Mel-
kouwensteenweg 73. Het adres 
waar men nu nog steeds voetbalt. 
Eerst beperkt tot een A-terrein met 
vooraan zelfs ook nog een veld. 
Nu ziet alles er heel wat moderner 
en zelfs in kunstgras uit. De zaad-
jes van FC Heikant werden gelegd 
door voetbalclub Astra, die club 
speelde vooraan in de Bosstraat. 
Vanuit Astra werd FC Heikant dan 
geboren.

VOORZITTERS
Een opsomming met wie het was 
en van welke periode is er niet. 
Maar één ding is zeker. Marcel 
Peeters stichtte de club en was de 
eerste voorzitter. Op de Hei beter 
gekend als ‘Rosse Celle’. Wie staan 
nog in die rij? Francois (Sooi) Van 
Dessel, Karel Matthys, Jan Ver-

bist, Herwig Aerts, Geert Fierens, 
Edwin Vervloet en Jan Hendrickx. 
Drie namen lichten we eruit. Jan 
Verbist, hij was één keer de éch-
te voorzitter maar werd nadien 
vaak gevraagd om op te treden 
als een soort invaller. De twee an-
deren zijn Edwin Vervloet en Sooi 
Van Dessel, zij hebben het voor-
zitterschap maar enkele maan-
den vervult. In volgorde geeft het 
1. Marcel Peeters 2. Karel Matthys, 
3. Sooi Van Dessel, 4. Jan Verbist, 
5. Herwig Aerts, 6. Geert Fierens, 7. 
Edwin Vervloet, 8. Jan Hendrickx.

ARCHITECT
Zo is er maar één, en zelf wil hij dat 
niet gezegd hebben. Benny Maris 
(57), hij kwam in 1997 bij de club 
als speler. Want Benny speelde 
ondanks dat hij altijd op de Hei had 
gewoond nooit eerder voor paars 
en wit. Lierse, Bornem, Heultje, 
Rita Berlaar waren zijn clubs. Maar 
het was Stan Schelkens die hem in 
’97 kon overtuigen. Eerst als speler, 
daarna als technisch directeur. De 
laatste 25 jaar boerde FC Heikant 

sportief niet slecht. Maris deed het 
niet alleen, maar hij kon als geen 
ander het sportieve aan het finan-
ciële koppelen met een groot in-
zicht voor het voetbalspel. 

KAMPIOEN ZIJN IS
PLEZANT
De club werd in zijn bestaan twee 
keer kampioen. In 1995 en in 1998, 
telkens in vierde provinciale. FC 
Heikant speelde ook twee keer 
de finale van de Beker van Ant-
werpen, in 2008 en 2013. Finales 
die telkens verloren werden tegen 
respectievelijk Wuustwezel en FC 
De Kempen. In 2009  bereikte FCH 
voor het eerst in zijn bestaan eer-
ste provinciale onder trainer Johan 
Van Camp, in 2020 promoveerde 
men onder Peter Claessens voor 
het eerst naar de nationale reek-
sen, waar men dit seizoen zal uit 
verdwijnen. Geen nood, de club 
zal ook in de toekomst zijn weg 
wel vinden. Voor de volledigheid, 
het eerste elftal dames speelde 
twee keer kampioen. In 2014 in 

vierde provinciale, in 2015 in derde 
provinciale.

KAMPIOEN 95
Eén van de spelers die het mee-
maakte is Jan Gui. “Voor mij bete-
kent de club heel veel”, zegt Jan. 
“Ik heb er eigenlijk al zowat alles 
gedaan. Gespeeld in de eerste 
ploeg, de jeugd getraind, kam-
pioen gespeeld en tegenwoor-
dig de kantine uitbaten en alles 
in gereedheid brengen voor de 
grote feesten naar aanleiding van 
het 50-jarig bestaan. Kampioen 
speelden we onder trainer Jan 
Pauwels. Een man die een groep 
als geen ander kon samen hou-
den. De beslissende match speel-
den we op FC Larum in Geel, met 
een bus naar ginder. En we heb-
ben gefeest tot ’s morgens vroeg.” 

KAMPIOEN 98
Benny Uytterhoeven maakte het 
vanop de eerste rij mee. Dirk Wuyts 
was trainer. “Wij hebben dat jaar 
alle records verbroken”, weet Uyt-
terhoeven. “We haalden 77 punten 
op 90, nooit deed FC Heikant ooit 
beter. We scoorden 145 doelpun-
ten, ik maakte er als aanvaller 36. In 
Oosterlo (Geel) zijn we kampioen 
gaan spelen. Ook weer met de bus 
naar ginder. Ik herinner mij dat er 
in zaal Familia een groot kampioe-
nenbal was. Zo groot dat de zaal 
toen bijna uit zijn voegen barstte. 
Zoveel volk voor een vierdeprovin-
cialer, heerlijke tijden waren dat.”

SPONSOR
Een club kan niet zonder sponsors, 
en ze allemaal opsommen zou 
ons veel te ver leiden. Maar Machi-
nehandel Goyvaerts verdient een 
speciale vermelding. Ongeveer 
40 jaar is MHG hoofdsponsor ge-
weest. Marc Goyvaerts (67) denkt 
heel graag terug aan die periode. 
“We maakten 40 van de 50 jaar 

SPORT6
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mee”, zegt Marc. “Samen met mijn 
broer Chris waren we altijd grote 
supporters. Ik ben ook bestuurs-
lid geweest en ik vind dat we hele 
mooie dingen gerealiseerd heb-
ben. De erfpacht van de terreinen, 
het kunstgrasveld, de prachtige 
Hei kermissen in een nieuw jasje 
gestoken. En van vierde provinci-
ale naar de nationale reeksen ge-
promoveerd.”

AFGEVAARDIGDE
Als één man bijna het gezicht is 
van FC Heikant dan is dat Marc 
Croonen wel. Afgevaardigde van 
de 1e ploeg en de reserven. Jaren-
lang heeft Marc dat plichtsbewust 
gedaan. Tot in de puntjes moest 
alles correct zijn. Dit seizoen gaf 
hij de fakkel door aan Iris Van Dijck. 
Maar Marc zou Marc niet zijn als hij 
geen sterk verhaal had. De groot-
ste overwinning in al die jaren? Dat 
was met de reserven op Bruggen-
einde, we wonnen met 0-38. Ja, 
ik was op den duur de tel ook wel 
kwijtgeraakt”, kon Marc er zelf mee 
lachen.

DAMES
In 2013 maakten de dames hun 
intrede op de Hei. Onder impuls 
van coach Dré Thys in één ruk 
van vierde provinciale naar eerste 
provinciale. Nu speelt de ploeg in 
tweede provinciale maar promo-
veert dit seizoen weer naar eerste 
provinciale. Het aanvullen met een 
damesploeg gaf de naam FC Hei-
kant weer meer uitstraling, meer 

bekendheid. De clubnaam kwam 
nog wat vaker voor in pers en me-
dia. 

DE CLUB VAN STAN
Wie Stan Schelkens (78) zegt, zegt 
FC Heikant. “Ik kwam bij de club 
als afgevaardigde van de premi-
niemen toen mijn zoon Tim daar 
speelde. Meer en meer begonnen 
ze aan mij dingen te vragen en zo 
kwam ik bij het bestuur. Ik heb dat 
altijd heel graag gedaan. Ik heb 
heel veel plezier gemaakt op FC 
Heikant. En ik ga nog altijd kijken. 
al is het wel plezanter dat je wint 
dan dat je verliest. Mijn mooiste? 
De titel in vierde provinciale in ‘98 
en het jaar daarop promoveerden 
we in derde provinciale voor het 
eerst naar tweede. Je leeft dan 
echt in een roes, je denkt dat alles 
vanzelf gaat. Maar zo gemakkelijk 
is dat natuurlijk niet.”

JEUGD
En zo is de cirkel rond. De jeugd op 
de Hei  speelt gewestelijk voetbal. 
Jeugd op de Hei is ook rekening 
houden met de chiro, maar is in de 
eerste plaats jongeren de kans ge-
ven om dicht bij huis tegen een bal 
te trappen. Jeugd is het enthousi-
asme van honderden vrijwilligers, 
ouders, het jaarlijkse jeugdtornooi. 
Van U6, U staat voor Under trou-
wens tot U21. Uitgedost in mooi 
trainingspak, uitrusting met logo 
van de sponsor. Zonder jeugd 
geen toekomst, zo is dat ook op 
FC Heikant.

Damesploeg kampioen in vierde provinciale 2013-2014

Gespecialiseerde voetverzorgster

0479 63 06 67

info@pedicureberlaar.be

www.pedicureberlaar.be
Montystraat 2E - 2590 Berlaar

Ik kom ook aan huis! 

Annemie



50 JAAR FC HEIKANT
SPORT: FOTOREPORTAGE8



50 JAAR CORSICA
Ook bij Rode Ster Corsica was het feest begin juni. Bij deze gezellige voetbalploeg, met hun veld en lokaal op de 
grens tussen Balder-Hei en Beerzel, werd het 50 jaar bestaan gevierd met activiteiten voor alle leeftijden. 

Zowel de afterwork, fuif, familienamiddag, muziekquiz als wandeltocht waren een schot in de roos.
Ook heel mooi om vast te stellen dat de club dan wel 50 jaar oud is, maar het bestuur én lokaal recent verjongd/
vernieuwd werden en.. de club dan ook klaar is voor de toekomst! 

SPORT: FOTOREPORTAGE 9



DE KWB VAN DE HEI
10 VERENIGING IN DE KIJKER

TEKST & FOTO’S Frans Busschots

WAT WETEN JULLIE VAN 
HET ONTSTAAN VAN DE 
KWB OP DE HEI?
Raymond: Bij de opstart had men 
aan Robert Laenen gevraagd om 
mee te helpen. Er moesten toch 
een minimum aan leden zijn. Zo 
is die Laenen bij ons vader te-
recht gekomen en zo is die dan 
lid geworden van de KWB. Louis 
Verbercht was de man die na-
mens het verbond Mechelen de 
opstartende afdelingen in onze 
regio moest opvolgen en bij-
staan. 
Robert Laenen is ook de eerste 
voorzitter geworden. Maar Ro-
bert had het veel te druk en Louis 
Maris heeft toen na een tijdje het 
voorzitterschap overgenomen. 
Fons Cannaerts, Louis Vercam-
men en nog enkele anderen die 
al een tijdje in de KAJ waren wil-
den meewerken aan de KWB. 
Ik denk aan o.a. August Verlin-
den, Jos Gysemans (die toen 
bode van de ziekenkas was) en 

Fille Goelen. Het waren stuk voor 
stuk mannen met inzet. Vastbe-
raden. Zeker is dat zonder deze 
ploeg de KWB van de Hei nooit 
zo sterk uit de verf zou gekomen 
zijn. Ja, voordat men de naam 
vrijwilligers gebruikte, waren er 
sterke figuren actief in het ver-
enigingsleven. Louis Maris was 
dan na Robert Laenen de eerste 
voorzitter die het veel jaren zou 
volhouden. 

Fred (huidige voorzitter): Daar 
heb ik weinig herinneringen aan.  
Ik weet dat na een tijdje Sooike 
Dierckx, die in Berlaar op het ACV 
werkte, in onze KWB actief was. 
Ook een zachtaardig man met 
veel talenten. 

Het aantal leden groeide snel, 
mede omdat de werking voor ‘elk 
wat wils’ bood. Zoals  Sinterklaas 
die namens onze leden huis aan 
huis kwam en snoep uitdeelde. 
Ook het kerstfeest op 26 decem-

Ze waren ooit de grootste afdeling met 550 leden  en 
meer dan vijftig wijkmeesters. De Hei werd overal voor-
opgesteld als een voorbeeld. Men keek toen naar de 
Hei. Men zou bijna kunnen zeggen: alles wat ze pro-
grammeerden, kende een geweldig succes. Waarom? 
Omdat men een ploeg werkers had die op geen uur-
tje keken. Een vereniging kent toch alleen maar succes 
als je over vrijwilligers kan beschikken die er voor gaan. 
En wij op de Hei hebben altijd op fantastische mensen 
een beroep kunnen doen, zegt Fred.

Ondertussen is de KWB wel minder groot geworden, 
zoals het merendeel van onze organisaties, maar nog 
altijd een stevige vereniging, maar dat vertellen Fred 
Steyaert en Raymond De Vos wel, als we even geduld 
hebben. ber kende een groot succes. Het 

Familiefeest met tal van verma-
kelijkheden voor groot en klein 
stond vanaf het eerste uur bo-
venaan op het verlanglijstje van 
onze leden en hun gezin.  Onze 
KWB kon toen nog niet over een 
parochiezaal beschikken, die is er 
pas   in de jaren zestig gekomen, 
dankzij de vele werkers van de 
KWB en het organisatietalent van 
pastoor Torfs.
De turnzaal van de zusters en la-
ter de cinemazaal Astra (tegen-
over het Cardijnplein) was de 
enige mogelijkheid om als ver-
eniging samen iets te organise-
ren. Harde tijden!

De kookmoeders, de vrouwen 
van de bestuursleden, stonden 
zo een hele dag met lange bot-
ten aan in de kelder van zaal As-
tra, onder het podium,  met tot 
bijna aan de knieën in het water, 
want de kelder was niet helemaal 
waterdicht. Maar wat konden die 
lieve vrouwen lekker koken!
We moeten hen daarvoor, voor 
altijd dankbaar blijven.
Het familiefeest ging zo eerst vele 
jaren door in de hof van de pas-

toor. Een voetbalwedstrijd tussen 
de biljartclub en de KWB was dan 
ook meestal de apotheose. Tot 
op een dag er iemand een been-
breuk moest verwerken. Ik meen 
dat nadien er niet meer gevoet-
bald werd. 

Kaartspelen met Jean Van Dessel 
als grote promotor kende toen 
een geweldig succes. Men kwam 
van heinde en verre. Eerst in het 
Gildenhuis, nadien in de kelder 
van een betonnen geraamte van 
iets wat ooit als een parochiezaal 
was bedoeld,  maar nooit kon 
deze poging van pastoor Van 
Hout, zijn levenswerk,  afgewerkt 
worden. 

Raymond: Ook het jaarlijks paas-
feest op Palmzondag dateert al 
vanaf het begin van onze KWB. 
Eendaagse reizen met Toine De 
Sutter van Berlaar, en zeker de 
Sinksenreis soms zelfs met drie 
autobussen, kenden een groot 
succes. Het jaarlijks bal in de zaal 
Astra dan, en later bij de opening 
van de parochiezaal met wel 700 
aanwezigen en Marva in haar 
gloriejaren.
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Fred: Onze KWB was altijd sociaal 
geëngageerd. Studiekringen enz. 
En problemen met waterlopen 
en het station van Melkouwen.  
Het is ook zo dat op een zeker 
moment het nieuws de ronde 
deed dat het station van Melkou-
wen zou afgeschaft worden.

Louis Vercammen liep bij alle mi-
nisters uit de ruime omgeving de 
deuren plat en Frans Busschots 
schreef een memorabele tekst: 
“De trein is van ons en hij moet 
blijven stoppen aan het station 
van Melkouwen”. Die tekst ver-
scheen in Raak en in alle kranten. 
Dat het station van Melkouwen 
gebleven is, is zeker en vast de 
verdienste van onze KWB! Er zijn 

in die periode meer dan tien sta-
tions afgeschaft!

Met louis Maris als voorzitter, Jos 
Gysemans als penningmeester 
en Louis Vercammen als secre-
taris, beschikte onze KWB over 
een sterke ploeg. De andere be-
stuursleden verdeelden zich over 
de taken, zoals kaartspel, reizen, 
allerlei feesten en alles wat zich 
aanbood. Frans en Vic, twee 
Chiroleiders, werden gevraagd 
om de KWB-werking verder te 
helpen uitbouwen.
Ook de Milacwerking, ten tijde 
dat ongeveer zo een dertigtal 
soldaten van de Hei in Duitsland 
gelegerd waren. Nieuws van de 
Hei. Het parochieblad dat we-

kelijks naar het verre 
Duitsland opgestuurd 
werd. De gezinsweek-
ends, fabrieksbezoe-
ken en andere reizen, 
naast de jaarlijkse grote 
reis kenden allemaal 
grote belangstelling. 
De mosselen met Hei-
kermis (tweede week-
end van juli). Hopelijk 
kan het dit jaar wel 
weer.  

De Zingende Heikneu-
ters zijn ook uit de 
KWB ontstaan. Eerst als 
KWB-koor en dan als 

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

Raymond De Vos

Huidig voorzitter Fred Steyaert

zelfstandig koor en met wat een 
uitstraling over heel onze regio. 
Och, er is nog zoveel te vertellen 
van de KWB!

EN HOE IS DE KWB
GEËVOLUEERD? 
Raymond: Als ik zo rondkijk, naar 
de dorpen in de buurt, dan zie ik 
overal een vermindering van het 
ledenaantal. Wijkmeesters en be-
stuursleden vinden is een groot 
probleem. Voorlopig hebben wij 
nog voldoende vrijwilligers die 
zich voor onze activiteiten willen 
inzetten. Helpers zijn altijd wel-
kom. Wie in zich de geest van 
de KWB voelt opborrelen is héél 
hartelijk welkom.  
Hoe alles zal evolueren dat valt 
moeilijk te voorspellen. Onze af-
deling telt nu nog 225 leden en 
28 wijkmeesters. En alles draait 
goed. Het kaartspel is terug op-
gestart, wekelijks wordt er met 
een tiental personen kubbe ge-
speeld. Alle activiteiten van voor 
de corona komen terug in beeld.

Fred: De samenleving is veran-
derd en met die corona is er wel 
het een en ander in een stroom-
versnelling gekomen. Maar wij 
geloven, al jaren, in onze KWB. 
Wij blijven ons inzetten voor de 
mensen van de Hei, voor onze 
vrienden en buren. Voor ieder-
een, omdat wij het graag doen, 

omdat we van de Hei houden. 
Om het voor iedereen een beet-
je plezanter te maken. Om een-
zaamheid en verveling geen kans 
te geven. 

Zou het niet plezant zijn als we 
met Heikermis terug een volle 
zaal mensen, een portie mosse-
len konden voorzetten?
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MARIEKE EN HONDERD 
JAAR LATER 
TEKST & FOTO’S  Frans Busschots

Lieve lezers en lezeressen van het 
Heikrantje. Ik heb vandaag twee 
uur gepraat met Marieke en ik 
moest nog maar eens terugko-
men, want ze was nog helemaal 
niet uitgepraat. Via een interview 
maak ik soms kennis met heel in-
teressante mensen, mensen met 
een rijk verleden en sterke herin-
neringen. Maar alle mensen die 
ik doorheen al die jaren geïnter-
viewd heb, hebben mijn leven ver-
rijkt, mij meer liefde voor het leven 
gegeven. Marieke is meer dan een 
wonderbare vrouw. Zij heeft nog 
genoeg energie om het hier nog 
jaren uit te zingen. Willen blijven 
leven is toch een van de voorwaar-
den om oud te worden, naast de 
fysische omstandigheden die men 
soms kan bijsturen. Willen blijven 
leven is toch de basis om 100 jaar 
te worden, vind ik. Al hebben we 
alles niet zo maar in de hand.

Anna-Maria Op de Beeck, zeg 
maar Marieke, werd geboren op 
26 maart 1922 op de Gangelberg, 
in de Huttestraat, daar in de buurt 
waar nu garage Cerstiaens geves-
tigd heeft. Grootvader had daar 
een winkel en café en een klom-
penmakerij. Negen kinderen. Op 
zeker moment stopt er een auto 
aan het café omdat die chauffeur 
een pintje wilt komen drinken. De 
boerenmensen op het veld keken 
hun ogen uit hunne kop: ze had-
den nog nooit een auto gezien. 
Maar er mankeerde iets aan die 
auto. Dagen nadien rook het er 
nog naar de benzine. 
Negen kinderen. Niet niks en die 
moesten allemaal eten in de peri-
ode net na de oorlog 14-18. Maar 

de liefde van de ouders en hun 
bezorgdheid voor de kinderen was 
het beste manna dat er bestond, 
toen. Haar vader was soldaat in 
1914/1918, samen met haar broer. 
In het gezin waren er ook zes 
meisjes. Het grote gezin heeft de 
hele oorlog in Londen verbleven. 
De grauwe miserie aan het front 
in de IJzervlakte was voor haar va-
der een onoverkomelijk moment. 
Haar moeder had suiker en is in 
1914 gestorven en begraven in En-
geland. 
Aan de IJzer, in de loopgraven.  
Wat een onvergetelijk moment dat 
diepe pijnlijnen in een mens zijn 
leven kan nalaten, onvergetelijk. 
Er zijn pijnen die vervagen, er zijn 
pijnen die men nooit kan vergeten, 
wat ook het aantal pogingen mag 
zijn.
Men kan zich veel herinneren, 
maar zoals pijn toen aanvoelde, 
zoals zinloosheid toen ervaren 
was, dat kon en kan men nooit in 
zijn leven vergeten. En toch moest 
men voort. De oorlog winnen van 
de Duitser? Ach!
Nu nog kan men de loopgraven 
van toen, weliswaar wat gemoder-
niseerd, in de IJzerstreek bewon-
deren. Maar de fantasie zal ons 
waarschijnlijk ontbreken om de 
link naar toen te  kunnen leggen. 
Harde werkelijkheid. 
Het was soms zo hopeloos dat 
sommige Belgische soldaten zich 
met hun eigen geweer door hun 
eigen voet schoten. Beter zich in 
eigen voet te schieten en zo in het 
veldhospitaal terecht te kunnen 
komen, dan te sterven door de 
Duitse kogels. 

Wie toen in de IJzervlakte moest 
vechten tegen het Duitse le-
ger, zal het zeker heel zijn leven 
meegedragen hebben. Zo nu en 
dan konden de Belgische solda-
ten naar Engeland met de boot, 
om vakantie te kunnen nemen. 
Het was Hendrik Geeraert die in 
de IJzerstreek beroemd werd als 
Nieuwpoorts schipper op 21 ok-
tober 1914  door de sluizen te 
openen en zo de polder van Nieu-
wendamme  te inunderen (onder 
water laten lopen). Op 25 oktober 
werd beslist de ganse streek tussen 
Nieuwpoort en Dismuide te inun-
deren, plan A van Karel Cogge. 

Op die weiden stonden ook veel 
schapen. Die zochten altijd naar de 
hoogste plaatsen, want het water 
bleef maar stijgen. Dat onderlopen 
van heel die streek gebeurde niet 
op ene dag, natuurlijk. Ten slotte 
zijn alle schapen verdronken. Dit is 
heel triest. 

EN JE VADER WAS GEDU-
RENDE AL DIE JAREN IN DE 
LOOPGRAVEN ?
Ja, maar de laatste tijd deed zich 
iets merkwaardigs voor. Zijn tan-
den werden heel klein. Later 
bleek dat te komen van gas dat 
de Duitser in de oorlog gebruik-
te. Dit gas was heel dodelijk voor 
de soldaten in de loopgrachten. 
Mijn vader is nu al 51 jaar overle-
den, maar dat herinner ik mij nog 
heel goed. De Duitsers bombar-
deerden ook de loopgraven en 
de omgeving. In een uitgebrand 
huis vonden ze een klein kind, een 
meisje. Dat meisje kreeg de naam 
Jeanne-Elisabeth Shrapnell van de 
soldaten. De soldaten waren zeer 
bang van het oorlogsgebeuren. 
Ook hij schoot zich in zijn voet en 
zo kon hij naar het veldhospitaal. 
Velen deden dat. Ook hij mocht 
naar Londen om gedurende veer-
tien dagen te bekomen van het 
oorlogsgeweld. Zijn ouders waren 
in Londen, op de vlucht. Zijn moe-
der is in Londen begraven. 
 
MET HOEVEEL WAREN 
JULLIE THUIS?
Ik heb gezegd dat ik op de Gangel-
berg geboren ben. Toen ik meer 

dan een jaar was  heb ik een zus-
tertje gekregen en dat is na zeven 
maanden overleden. Ik was toen 
twee jaar. Mijn vader kocht het 
huis waar ik nu nog altijd woon. 
Ik woon hier nu al achtennegen-
tig jaar. Op de Hei, begin van de 
Melkouwensteenweg. Ik heb geen 
broer of zus. Ik ben enig kind ge-
bleven. 
De mensen die naar de kerk kwa-
men, zetten hun fiets altijd bij ons 
op de hof. Soms stonden er zoveel 
fietsen zodat wij zelf niet meer 
buiten  konden komen. 

WAAR BEN JIJ NAAR DE 
SCHOOL GEGAAN? 
Hier, naar de school van de zus-
ters. En nadien drie jaar in Berlaar 
op internaat. Ik was altijd de eerste 
op de Hei en ook in Berlaar was ik 



altijd eerste. Mijn ouders hadden 
voorzien dan ik voor onderwijze-
res mocht studeren, daarom was 
ik daar ook naar het internaat ge-
gaan. Maar ik had vriendinnen die 
naar de naaischool gingen en ik 
wilde bij mijn vriendinnen blijven. 
Ik ben dus naaister geworden. 
Ik was dan veertien jaar. Mijn va-
der had altijd gezegd dat ik voor 
schooljuffrouw moest leren. Maar 
schooljuffrouwen mochten toen 
niet trouwen, anders mochten ze 
geen les meer geven in de school. 

Ik heb meerdere jaren voor de 
mensen genaaid thuis. De oor-
log brak uit in mei ’40. In het be-
gin was dat allemaal niet zo’n 
erg. Maar mijn vader ging naar de 
kerkfabriek en daar vernam hij dat 
men de toren van de kerk van de 
Hei ging afblazen (dynamiteren), 
net zoals men met de toren van 
de kerk van Berlaar had gedaan. 
En als die toren naar beneden valt, 
dan zitten wij hier niet meer veilig. 
(nota: de toren van onze kerk op 
de Hei is 44 meter hoog. De toren 
van Berlaar is door het Belgisch 
leger gedynamiteerd omdat men 
bang was dat de bezetter het punt 
van de toren zou kunnen gebrui-
ken om hun kanonnen op te rich-
ten.) 

BANG VOOR DE TOREN 
VAN ONZE KERK? 
Mijn vader was bang dat die to-
ren in onze hof ging vallen. Zo zijn 
wij op de vlucht gegaan. Met de 
fiets. Ik was toen achttien jaar; Hij 
maakte voor ieder van ons een pak 
voor onze kleren. En ons moeder 
maakte voor iedereen (wij waren 
met drie: vader, moeder en ik) een 
zakje om er geld in te steken. Voor 
als we mekaar zouden missen 
onderweg. Als je geld hebt kun je 
toch eten kopen, vond zij. En mijn 
vader had een grote hesp bij, die 
was aan de schouw gerookt. Als 
je een hesp bij je hebt, heb je ook 
eten. Hij had een mes bij zich en 
daarmee kon men heel dunne 
sneetjes hesp afsnijden. 

We waren in Lier aangekomen, in 
de Papegaaise Bossen. Een groot 
bos met diepe grachten. Maar er 
stond geen water in. En dan kwa-
men er soldaten aan. Bid nu maar 
een acte van berouw, zei mijn va-
der. Maar het bleken Belgische sol-
daten te zijn. Zij waren op verken-
ning. Ze zeiden dat we maar naar 
het eerstvolgende huis moesten 
gaan en daar wachten totdat het 
gedaan was met dat Duits geschut. 
Zo zijn we dan na enkele dagen in 
Wevelgem aangekomen, nog later 
in Roeselare. Wij zijn zeker meer 
dan een maand op de vlucht ge-
weest. En op de terugweg zag ik 
overal dode paarden liggen.

Heel erg. 
Alles was toen gerantsoeneerd. 
Men had bonnetjes nodig voor 
brood van de bakker, vlees, vis en 
wat nog allemaal. Maar daarmee 
bleef men niet in leven. Iedereen 
trok zo een beetje zijn plan.

WAT DEED JIJ NA DE OOR-
LOG?
Naaien. Voor de mensen. Men 
kocht toen geen gemaakte kle-
ding. Alles werd ter plaatse ge-
naaid. 

HEB JIJ HIER OP DE HEI 
DUITSE SOLDATEN GE-
ZIEN?
Veel. Die kwamen hier in mars 
voorbij. Zij zongen Duitse liederen. 
Zij hadden in de buurt van de jon-
gensschool iets aangeslagen zo-
dat zij daar konden eten en slapen. 

DE BEVRIJDING?
Ik had veel lintjes gemaakt met 
de kleuren van de Belgische vlag 
en die droegen wij in ons haar. En 
gedanst dat er toen gedaan is. In 
de cinemazaal Alaska, tegenover 
de jongensschool. En in Berlaar in 
zaal de Keizer, bij Winkelmans. 
Maar er gebeurden in deze perio-
de ook veel drama’s. Mensen die 
zogezegd of echt met de bezetter 
gedaan hadden werden de haren 
afgeschoren, hun huizen in brand 
gestoken en nog van alles. 
Achteraf heb ik gehoord dat er 
ook mensen ten onrechte gestraft 
werden. Er waren Witte Brigaden 
en Zwarte Brigaden. De Witte Bri-
gaden, dat waren die van het ver-
zet tijdens de oorlog. De Zwarte 
Brigaden dat waren die voor de 
bezetter allerlei werkjes opknap-
ten en nog het een en ander. In ruil 
kregen ze dan wat meer eten van 
de bezetter. 

EN REIZEN?
Marcel, mijn man werkte bij de 
spoorwegen. Wij kregen gratis 
tickets. Ik ben 4 keer in Lourdes 
geweest. 

KINDEREN?
Een dochter ons José. Zij heeft 
drie kinderen gekregen.

EN OP 26 MAART 2022 
HONDERD GEWORDEN! 
PROFICIAT, MARIEKE.
GOED GEVIERD?
Eigenlijk niet. Het is echt tegenge-
vallen. Corona. Alles was geregeld. 
Ik keek er al een hele tijd naar uit. 
Alles was besteld, de burgemees-
ter zou komen, maar dan plots 
komt corona in de familie. Dan 
de ene en dan de andere. Ik wilde 
feestvieren met mijn dochter, haar 
man, kinderen en kleinkinderen. 

WE’RE BACK  
SUMMER '22

OPENINGSWEEKEND 
FRI  1/7  15:00 
SAT  2/7 15:00  
SUN 3/7 14:00 

Typ hier om tekst in te voeren

DORPSSTRAAT 42 B  
2590 BERLAAR

SHAKEN NOT STIRED

Alleen ik was nog niet besmet ge-
weest. De rest is nu gelukkig al-
lemaal herstellende. Nog enkele 
dagen en dan wordt het een groot 
feest. We gaan ergens eten, met 
heel de groep. Het wordt onver-
getelijk. 
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Rechts vooraan op de eerste rij zit de vader van Marieke.

Rechts vooraan op de eerste rij ligt de vader van Marieke.

EN DE TOEKOMST?
Gewoon verder doen en later als 
het moment gekomen is, rustig af-
scheid nemen. Thuis, als het kan. 
En volgende week? Met mijn na-
bije familie feest vieren en dat mo-
ment nooit meer vergeten!

HEIKANTENAAR IN DE KIJKER



DE BENDE VAN 
NAUWELAERTS
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Tekst overgenomen uit het boek “Het volledig verhaal der misdaden van 
de Bende Nauwelaerts & Cie.” Geschreven in de spelling van begin 20e 
eeuw. 

(…) Die kerels verplaatsen zich 
met een wonderbaar gemak en 
onberekenbare vlugheid. Twee 
dagen na dien slag van Beve-
ren-Waas, ontmoeten we hen te 
Berlaer, bij Lier.

In de Halflaerstraat nr 15 aldaar, 
woont het huisgezin August Van 
den Broeck, bestaand uit vader, 
moeder en twee zonen, Eduard 
en Medard, een kleine hofstede, 
klein maar rein, lief en aanmin-
nig van uitzicht, en die in haar 
lachende uiterlijk de eigene vro-
me en brave ziel harer inwoners 
verraadt.

Het kon zo een kwart over 6 uur 
geweest zijn, dien avond van 20 
december 1919. De zoon Me-
dard hoorde een ongewoon ge-
rucht en trok de voordeur open 
om te zien wat er gaande was. 
Daar stond een man voor hem, 
met een revolver in de vuist, en 
die hem toebulderde: “handen 
omhoog”. 

Grollend en bassend kwam de 
huishond naar den vreemde-
ling toegesprongen, doch deze 
wachtte niet en met één revol-
verschot lag het arme dier ge-
veld, te doodsreutelen, een laat-
ste blik van de stervens-brekende 
oogen op zijn meester, dien het 
zoo gaarne in dat gevaar hadde 
bijgestaan!

De bandiet duwde ondertuschen 
Medard de kamer in. Nog eenige 
andere schurken kwamen nu bij-
gesprongen en in een oogwenk 
was de zoon Van den Broeck, 
enenals zijne moeder en hunne 
meid Maria Vervoort, gekoord en 
gebonden op hunnen stoelen. 

Ze eischten het geld, maar nie-
mand klikte. De bandieten vloek-
ten dat zij daar hun kostelijken tijd 
verloren voor niets, en dreigden 
steeds maar met hunne vuurwa-
pens.
Daar draaide de voordeur open 
en vader Van den Broeck, een 

flink gebouwde 
boer, trad binnen. 
Nu keerden de in-
brekers zich tegen 
hem, en eer hij nog 
een stap naar bin-
nen had gedaan, 
floten en sisten de 
kogels rond zijn 
ooren. De man 
werd gelukkig door 
geen enkele getrof-
fen, maar natuurlij-
kerwijze greep hem 
een diepe ontstel-
tenis aan, die dan 
ook zijne krachten 
verlamde en hem 
alle verzet onmo-
gelijk maakte. Als 
een lammetje liet 
de sterke leeuw 
zich door de schur-
ken binden en kne-
velen.
“En nu uw geld!” 

riep de één, “en maak het kort!”
“Toe, vader, geef het hun”, bad 
moeder Van den Broeck, be-
ducht op de gevolgen. 
Norsch en nijdig gaf de boer toe, 
en wees de plaats waar het geld, 
omtrent 500 frank, verborgen 
zat.
“Er is nog! Er moet nog meer 
zijn!”. 
“Zoek het dan”, beet Van den 
Broeck hen toe.
Een felle vuistslag in volle aan-
gezicht was zijn antwoord. De 
sterke boer brieschte onder die 
beleediging om zijn weerloos-
heid. Ondertussche waren de 
dieven inderdaad aan het zoeken 
en snuffelen gegaan. Alles werd 
overhoop gesmeten; zij stapel-
den de kleederen opeen; stelden 
het rijwiel gereed om het straks 
mee te neemen en vonden nog 
eene som van 250 frank op de 
kamer van Marie Vervoort, al de 
spaarpenningen van die arme 
dienstmeid. 

Na een halve uur in het huis 
te hebben vertoefd, trokken zij 
heen met hunnen buit. Per rij-
wiel trokken ze terug naar Hove, 
bij Jules Bens, waar ze dien na-
middag ook waren bijeengeko-
men en waar de kleederen wer-
den verkocht. Hier zat Sterke Jef 
(Van Roosenbroeck) op hen te 
wachten. Dierckx nam het rijwiel 
voor zijn paart en verkocht het 
aan den herbergier Haest, die het 
op zijne beurt doorverkocht aan 

zekere Wolfs, bij wien het werd 
aangeslagen.

De man van Berlaer zelf was er 
ook bij, namelijk Van den Wyn-
gaert. Maar die had zich zorgvul-
dig terzijde gehouden, want de 
Van den Broeck’s kenden hem te 
goed. Hendrickx was rond dien 
tijd werkzaam in de koolputten 
van Tamines. Hij had echter een 
briefje gekregen van Van den 
Wyngaert, om eens bij hem te 
komen. En hij was gegaan. De 
Lange had hem dan voorgesteld 
te Berlaer een klopje te doen.
“Top! Aanveerd!” zei Hendrickx 
en op gestelden dag en uur was 
hij bij Jules Bens op den ren-
dez-vous…

Wat vader Van den Broeck be-
treft, die man was zoodanig door 
de bandieten afgetakeld, dat hij 
den overval op zijne hoeve niet 
lang meer overleefd heeft, en ten 
gevolge van den schrik overleed”.

“BRUTALE AANSLAG TE BERLAER OP DE 
HOEVE VAN AUGUST VAN DEN BROECK”.

De boerderij waar de overal platsvond. Deze stond langs Alflaar (in de 
volksmond “de Kiezel” genoemd) en is enkele jaren geleden afgebro-
ken. De boerderij is in de loop der tijden drie keer afgebrand en terug 
opgebouwd. 

Augustinus Van den Broeck (overgrootvader 
van Jan van de Haa) die bij de overval werd 
vastgebonden op een stoel en mishandeld 
werd omdat hij weigerde te zeggen waar het 
geld verstopt was. Ten gevolge van de door-
stane emoties tijdens de overval is hij niet lang 
daarna overleden .
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De plechtige communicanten van 2022. De eerste communicanten van 2022. 
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Met dank aan studio Sproetsnoet voor de mooie foto’s. 



DE EERSTE AUTO
TEKST Frans Busschots

Voor zover ik het mij nog herin-
ner, ja! Zeker. De eerste auto in de 
Houwstraat. Een klein mooi rood 
autootje. Met plaats voor twee 
jonge mannen die nog in volume 
konden toenemen. Ach! Ja, daar-
voor had ik nog autootjes gezien 
in houten blokjes en daarmee 
speelden wij in die tijd.

Ik was buiten aan het spelen en van 
ver hoorde ik iets dat luid brom-
de aankomen. Plots geen geluid 
meer. Jaren later bij het geluid van 
de V2 had ik dezelfde ervaringen.
Het autootje stopte dus. Mijn papa 
die het onkruid met een hark 
aan het bewerken was, keek op 
en stapte naar het autootje toe. 
“Is kapot”, zei de jonge man met 
verzorgd snorretje  en een mooi 
wapperend  veelkleurig sjaaltje. 
De jonge man deed teken dat hij 
geen krik had om de auto wat te 
kunnen opheffen en zo de band 

te herstellen. Platte band was het 
probleem. 

Mijn vader kwam even later terug 
met een stevige tak, die hij vorige 
week van een kriekenboom had 
afgezaagd, en een grote bouw-
steen gemaakt van rijnzand, ce-
ment en sintels van steenkolen. 
Mijn vader maakte dat soort van 
stenen voor wie wat verbouwin-
gen wilde doen, een kleine han-
delsactiviteit, zoals je wil.

De steen stak even later onder het 
autootje en de jongeman was me-
teen aan het plakken gegaan. Mijn 
vader keek argwanend naar de 
steen die zeker niet voor dat soort 
van activiteiten gemaakt was. Ten 
minste veel te weinig cement ge-
bruikt. Tja, nog een beetje en het 
wiel stond weer aan het wagentje.

En dan was alles vergeten.

Een boer uit de Leemputten pas-
seerde met zijn ‘speelkar’, een kar 
getrokken door een speels paard 
dat zo nu en dan ook wat snelheid 
kon maken en meestal maar voor 
vrijetijdsbesteding gebruikt werd 
door het gezin van de boer, en die 
veroorzaakte wel wat trillingen. 
De steen reageerde daarop ver-
keerd. Plots brak die in een tiental 
stukjes en de as van het autootje 
raakte de kasseien. Opnieuw be-
ginnen, dus.

De postbode passeerde met zijn 
zware fiets met twee pakken post. 
“Alles kan kapot gaan”, lachte hij. 
“Maar mijn fiets is precies van ster-
ker materiaal gemaakt.”
“Mijne papa rijdt met ene nieu-
we auto”, klonk de jonge man 
overtuigd, met een Frans accent. 
“Nieuwe auto’s gaan niet zo ge-
makkelijk kapot”
Een half uurtje later was alles in 

orde en kon de jongeling verder 
rijden. 
Fier knoopte hij zijn fantasiesjaal 
zoals het bij zijn stand hoorde. De 
motor bromde vol overtuiging, 
richting Itegem.
Een paar weken later komt het au-
tootje terug. De jongeman doet 
met zijn handen teken dat mijn 
vader maar eens tot aan zijn auto 
moest komen. Fier stapt de jonge 
man uit en toont een nieuwe krik 
en zelfs een reserve wiel. “Gans 
nieuw, van mijne papa gekregen”, 
zegt hij. “Maar benzine is duur. Bij-
na lege tank.” 
“Er gaat niets boven een stevige 
fiets”, zegt de postbode die toe-
vallig weer in de buurt was. “De 
post betaalt mij ieder jaar een paar 
nieuwe banden en een nieuwe 
ketting en om de vijf jaar een nieu-
we fietsbel!”
“Mijne papa heeft aandelen van de 
Post. Is die fietsbel wel nodig?”

16 CURSIEFJE 

VAN HOVE MOBIEL

M I N I B U S S E N  |  B E S T E L W A G E N S  |  V R A C H T W A G E N S  |  T R E K K E R S  |  A U T O T R A N S P O R T E R S

+ 3 2  ( 0 ) 3  4 2 0  0 0  7 9

m o b i e l @ v a n h o v e g a r a g e s . b e
w w w . v a n h o v e g a r a g e s . b e / v e r h u u r

Contacteer ons

Pieken in uw transport? Vervangend vervoer nodig? 
Bij Van Hove Mobiel huurt u trekkers, vrachtwagens, bestelwagens
en getrokken materieel in verschillende uitvoeringen. Voorzien van
de juiste accessoires en uitrusting. Of u nu een oplossing zoekt op
korte of lange termijn. Ook als particulier huurt u moeiteloos een
minibus of bestelwagen.
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IKK EN “DE ZWUISS”

Onze voo en ons moe, die wuinden oep d’ Uisschotseboon, en ikke dus oewek 
hé. Toen diejen taad wuinder in ons gebuure vuijl joenge saut en wijlle spélde puur 
altaa boowete. 
Twieje hooweze neven ons wuinde den dikke Swa (beter gekend as “de Zwuiss“). 

De Swa was e poor jooren ouwer lakkik en dieje smoewerde zwoore Michel. 
Ik smoewerde oewek al hiejel vruug en sewaales, azzek zuillef zonder sigarette zat, 
vroekik oon de Swa: “Swa, geft mis een sigaret joh”. En dan was dieje zen antwaurd 
altaa hetzuillefste: “Smoewert wa minder en zuipt wa minder en werrekt wa hètter 
en kocht er, dan wétte hoe dier dazze zén!“ Mo ik krèjg dan toch altaa een sigaret 
zelle, mo dieje must toch altaa zoewe e bekke kijks kunne vringe en dwijs doen. 
Mo as ge dieje kende dan wiste da da ni gemijnd was want ge krèjgt doo alles van 
gedoon. 

We zén is gelaak de braaveraa van den Duvel goon afzien. Da was mèj de bus en 
de oepstappluits was oep de parking van Fabiola. De Swa had toen diejen taad 
ne Ford Escort en mèj diejen ottau zémme noo Fabiola gerèje. Dan mèj die bus 
noo Willebroek, noo de braaveraa van Moewertgat. Da was een gelaad bezuuk en 
noo die rondlaading moechte kaume pruuve van altgèjn dasse doo mokten en in 
hoowes hadde. Ik guin hie naa ni vertelle hoevuijl Duvels da de Swa doo toen bin-
negekapt hee want dan denkt alleman dak oont liege zén, mo ‘t woore ter hiejel 
vuijl ! (Is’t ni woo Fons en Paul?). 

Dan trug noo Fabiola mèj de bus en dan van Fabiola noo Itegoem noo ‘t Sey-
enhof, baa Joe Harris. Doo was diejen oovend een oeptrèjde van Will Tura. De 
Swa ze zuster, huille Fransin was doo diejen oovend servuijs en me moechte doo 
verniet binne. De Swa hee doo nog e poor Duvels binnegekapt en toen as Will 
Tura oowetgezoenge was, zemme mèj zaanen Escort trug noo de Haa gerèjje en 
ge hoddet ni vuij muijgeleek mo doo zémme hiejel trug oongekaume en azzek 
het goe vuijhém zémme toen nog baa Hilda gestopt in den Alaska oewek mo da 
wèjtek pessies ni goe nemieje. 

Mèj “de Zwuiss“ hémmek vuijl avontuure beleefd zelle mo doo guinneket oep nen 
andere kieje wellis auver hémme.

HEIKANTS
VOOR
BEGINNERS

HEIKANTS VOOR
GEVORDERDEN

bitskoemer
schavuit (scheldwoord)

een rep leggen 
doorzakken, eens goed lang uitgaan 

pjeiremjeuster
dierenarts

de reps
de rups

spausse
portie 

haa doeget veuj den truut
hij doet het om onnozel te doen

vook
slaap hebben

z’emmer?
zijn we klaar?

Hedde gèlle vruger oewek kwèt geijte? En was da 
dan meij mostood of meij appelespaas?

Hebben jullie vroeger ook zwarte pensen gegeten? 
En was dat met mosterd of met appelmoes?

Best luidop te lezen! 

TEKST Jan van de Haa

voor de
senior
voor de
senior

Lievelings-
muziek

platendraaier.
op de
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Sociaal tarief
mogelijk.

Fietstochtjes
met rolstoel-
vriendelijke
bakfiets.

GSM: 0499 15 43 30
Mail: info@isabeltaan.be

Website: www.isabeltaan.be

Isabel De Clercq, Aarschotsebaan 255, 2590 Berlaar

Cadeautip!

Meer info?

Isa belt aan Narratieve zorg

Links op de foto staat Jan, 
rechts ‘de Zwuiss’



18 GROETJES & agenda

JOLIEN, DOCHTER VAN NANCY, BLIJKBAAR DUIVEL DOET AL …
KAPSTER, SCHOONHEIDSSPECIALISTE (HAIR AND BEAUTY
JOLHEI) EN ONDERNEMEND PERSOON: YOU CAN ONLY FIGHT 
THE WAY YOU PRACTICE !

VAN HARTE PROFICIAT AAN JEF EN MARIETTE VOOR HUN 
GOUDEN JUBILEUM! OP 7 JULI ZIJN ZE 50 JAAR GETROUWD!

VANWEGE DE GANSE FAMILIE

FC HEIKANT TRAINER STIJN VETS BEDANKT AL Z’N U15 SPELERS 
VOOR HET PRACHTSEIZOEN.

BOVEN:  SEM VAN HOVE, JOPPE WUYTS, STAN DIRCKX, ARNE 
GEERAERTS, SASHA HEREMANS, EMILE VAN BESIEN, WITSE BIE-
RINCKX, JULES GOELEN, MATT BURETTE, MATHEO VERDONK, 
YASIN SYULEMAN
ONDER:  JARNE VAN DEN BROECK, LINNE KRAHE, JENS VERLIN-
DEN, FRE MAES, ILIAS DEKINDER,  NIELS VERSCUREN, WOUT HEN-
DERIECKX, AXEL BERNAERTS, THOMAS TEMPELS, IBE DE MULDER

 

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

via info@heikrantje.be 

AGENDA 
HEI-KERMIS!

9 t/m 13 juli 

BINGONAMIDDAG HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS

Zaal Familia | zondag 3 juli om 13u30 

Bingonamiddag t.v.v. het Goede Doel

Inschrijven kan via info@heikantsebierliefhebbers.be

Zelf GRATIS een evenement kort
in het Heikrantje vermelden?

Stuur al je info naar info@heikrantje.be

HIP HIP HOERAAAAAA! WANT DE LEUKSTE DADDY COOL EN 
VOKKE BLAAST 68 KAARSJES UIT OP ZIJN NATIONALE FEESTDAG! 

HAPPY BIRTHDAY VANWEGE HEEL DE FAMILY! XXX

OP 29/06 IS ER PROCLAMATIE VAN DE LEERLINGEN VAN HET 
6DE LEERJAAR OP SCHOOL EN OP VRIJDAG 30/06 OM 13U30 
HOUDEN DIEZELFDE LEERLINGEN AFZWAAIFUIF IN DE KANTINE 
VAN DE VOETBAL. 

EEN DIKKE PROFICIAT VAN HUN MAMA’S EN PAPA’S! :)



COLOFON
Coördinatie en redactie
Wim Soons

Met bijdrage van
Frans Busschots
Geert Fierens
Jan van de Haa

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

19UITSMIJTER

ANN VAN DE VOORDE 

Ann is onze huisfotograaf die er telkens weer opuit trekt om 
de mooiste foto’s te maken bij vele Heikantse artikels. 
Leuk nieuws! In oktober wordt ze voltijds fotograaf!
Benieuwd naar haar werk? Neem gerust een kijkje op 
annvandevoorde.photography en boek zelf je family, love 
of wedding shoot! Ann is tevens getrouwd met Wim Soons 
en mama van Aloïs. 

MEDEWERKER
I/D KIJKER

OPROEP!

REDDEN WE DE KAPEL 
VAN 7 SMARTEN? 
Velen zullen zich, terwijl ze over de Aarschot-
sebaan rijden richting Heist-op-den-Berg, 
al hebben afgevraagd waarom het mooie 
kapelletje ‘Moeder van Smarten’ niet her-
steld wordt. Deze kapel met bouwjaar 1862 is  
beschermd, maar vandaag verwaarloosd. 
Enkele geïnteresseerden willen er mee hun schou-
ders onder zetten om deze kapel te redden van de 
ondergang.

Interesse om hieraan bij te dragen?
Graag een seintje aan info@heikrantje.be 
of 0474 85 46 84. 

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN 

ALARMSYSTEMEN

DOMOTICA EN VERLICHTING

ZONNEPANELEN

INFO@PBDOMOTICS.BE • GSM 0491 156 157



08/0708/0708/07
VrijdagVrijdagVrijdag

09/0709/0709/07
ZaterdagZaterdagZaterdag

10/0710/0710/07
ZondagZondagZondag

11/0711/0711/07
MaandagMaandagMaandag

12/0712/0712/07
DinsdagDinsdagDinsdag

KERMIS


