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Voetbalkalender
Woordje van de voorzitter
Grààààààf!!
Zo zoudt ge onze feestweek “50 jaar Veteranen”
kunnen samenvatten.
De weergoden waren ons de ganse week uitzonderlijk
gunstig gezind meteen nooit geziene septemberweek.
Aangenaam warm, een lekker zonnetje...maar dat niet
alléén !
De hele organisatie van de feesten, uitgedokterd door alle afdelingen van
onze vereniging wekte algemene verbazing.
Elke activiteit getuigde van een flinke brok overleg en know-how, een
grote portie betrokkenheid en enthousiasme.
Alles straalde “sérieux” uit. Alles schitterde door inzet en overgave van
eenieder.
Elke bezoeker werd erdoor beïndrukt, ook ikzelf.
Het dwong respect en waardering af voor onze vereniging.
Dank aan eenieder die dit mee bewerkstelligd heeft.
De voorzitter.
P.S. En de week nadien !
Opnieuw ‘n schitterende nazomerdag. Wéérom een puike, smetteloze
organisatie van onze wielrijders én een massale opkomst.
Wààr ligt de grens ?
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Kalenders

Bestuursvergadering
Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30

Badminton
Woensdagavond 19u30
Zondagavond 19u tot 21u

Fietsen
Raadpleeg fietskalenders in Revet april of via
www.veteranen-waarloos.be of wtwaarloos.be
Tijdens wintermaanden:
groep 1: vertrek om 9u, groep 2 en 3: vertrek om 9u30

Kaarten
Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. Begin 20:00u.

Veldrijden
Zo 26 oktober, zo 30 november,
Kerstcross vr 26 december, slotcross zo 25 januari

Speciale data
30 november: Sint-Niklaasfeest
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FEESTWEEK 50 J RVW
STEUN BESTUUR WERKGROEPEN – 10
VERGADERINGEN –
AANVRAAG GEMEENTE –
FOLDERS EN AFICHES
ONTWERPEN - SPANDOEK
- GROTE TENT ZETTEN –
ZIJWANDEN TENT ZETTEN
- TAPIJT LEGGEN - TAFELS
EN STOELEN –
VERLICHTING – DISCOBAR – TOGEN EN FRIGO’S ZETTEN – PODIUM BOUWEN –
WC WAGEN – KOELWAGEN HALEN EN WEGDOEN – ELEKTRICITEIT LEGGEN –
SABAM – FANFARE – BLOEMEN – LOGO’S 50 J RVW – RODE KRUIS –
MUZIEKGROEP – FRIETKRAAM – PANNEKOEKEN – PINTJES, WIJN EN CAVA –
VERZEKERING – BLOEMEN EN PLANTEN – VERSIERING –DANSVLOER
AANLEGGEN _ TAFELPAPIER EN ONDERLEGGERS - PRIJSLIJSTEN – KASSAS EN
WISSELGELD – VUILBAKKEN – PERS – APERITIEF – BROODJES – PICKNICK – BBQ –
TENTJES – TAPPEN – GLAZEN AFHALEN – TENT KUISEN – TENT TERUG
KLAARZETTEN – JETONS – FRIGO’S AANVULLEN – DRANK BIJ BESTELLEN –
ETIKETTEN PLAKKEN – GROENE T SHIRTS LATEN MAKEN – MAES PILS
TAPWAGEN – INSCHRIJVINGEN TEERFEEST – VLAGGENMASTEN EN NADARS –
VERWARMINGT TENT – SPEECH – UITNODIGINGEN – FACTUREN BETALEN –
BRANDWEER EN POLITIE – HAPJES – GARCONS – ORKEST – KOFFIE ZETTEN –
FOTOKADERS HALEN EN VULLEN – FOTO’S VERZAMELEN – SPRINGKASTELEN APERITIEFCONCERT – KAARTAVOND KINDERNAMIDDAG – FEESTTRAINING –
QUIZ – FIETSTOCHT – WANDELZOEKTOCHT – FOTO EN FILM TENTOONSTELLING
– RECEPTIE – LEDENFEEST – CATERING – VETERANENBIER – BEWAKING COORDINATIE – FINANCIEEN – WEBSITE,…enz.
BEDANKT AAN HET BESTUUR OM DIT MOGELIJK TE MAKEN!
BEDANKT AAN DE WERKGROEPVERANTWOORDELIJKEN VOOR AL HUN TIJD EN
INSPANNINGEN OM DE ACTIVITEITEN VAN DE FEESTWEEK 50 J RVW VOOR TE
BEREIDEN EN IN GOEDE BANEN TE LEIDEN!
BEDANKT AAN ALLE VRIJWILLIGE MEDEWERKERS DIE HUN HELPENDE HANDEN,
GROOT EN KLEIN, TIJDENS DE FEESTWEEK 50 J RVW UIT DE MOUWEN HEBBEN
GESTOKEN!
BEDANKT AAN ALLE AANWEZIGE LEDEN OM DE FEESTWEEK 50 J RVW MEE TOT
EEN GROOT SUCCES TE MAKEN!
HET BRACHT ONZE VERENIGING DICHTER BIJ ELKAAR…
SDH
CRDNTR 50 J RVW
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Speech voorzitter 50 j Veteranen – Waarloos
Geachte Genodigden, Beste Leden Veteranen,
Wij zijn fier u hier vandaag te mogen begroeten, ter gelegenheid van
deze viering:. Uiteraard, vanzelfsprekend: allemaal van harte welkom !
Deze viering, kan niet, zonder eerst even enkele woorden van dank.
In eerste instantie dank aan de “pioniers van het 1ste uur’. Hadden zij
destijds niet het initiatief genomen om een vereniging op poten te
zetten en aansluitend een Chalet te bouwen, dan zouden wij hier nu niet
staan.
Twee van deze pioniers, Jos Dom én Ludo Van Hoof zijn nog steeds actief
in onze vereniging, waarvoor onze dank. Voor de anderen, is het spijtig
genoeg een postuum huldebetoon. In ieder geval alle respect.
Aansluitend dan, ons gemeentebestuur. Graag ook een woordje van
dank aan hen. Met hun financiële, logistieke en morele steun bij tal van
activiteiten, wordt het ‘runnen’ van een vereniging zoals de onze, iets
comfortabeler gemaakt.
Ook dank aan onze vele sponsors. Zij maken het mogelijk dat wij voor
een budgetvriendelijke prijs tal van sportuitrustingen en activiteiten aan
onze leden kunnen aanbieden. Zonder hun ruggesteun zou sporten voor
ons wel een pak complexer worden.
En dan zijn er tenslotte onze leden, die massaal, dagdagelijks, mee
inspringen om het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen te
leiden. Gaande van pleinverzorging, animatie, tapvooorziening tot
administratie, website, bestuur... Allemaal te veel om op te noemen,
maar zéker niet te onderschatten !
Vandaag ook mijn bijzondere waardering en appreciatie voor het team
dat deze knappe feestweek heeft uitgedokterd. Mét als hun rasechte
bezielers: Stijn De Haes & Philippe Van Den Bosch.
Een waar huzarenstuk. Prachtig gedaan! Reuze. Bedankt !
Voor al deze mensen graag een daverend en welgemeend applaus.
En zo zijn we dan als vereniging 50jaar lang, over en door alles heen,
geëvolueerd van een ploeg vaders, die eens wilden voetballen tot de
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huidige socio-, sportieve vereniging met bijna 400 leden, vol dynamiek en
energie.
Dikwijls heb ‘k me afgevraagd: wie ? of wat ? ligt aan de basis van het
succes van onze vereniging ? Hoe is dit allemaal zo gegroeid ? Voor ons
een evidentie, maar is dit wel zo evident?
Als u even rondkijkt en vast stelt welke organisaties en initiatieven er
allemaal in de loop der tijd komen en gaan, dan zijn wij, de veteranen,
eerder uitzondering dan wel regel.
Volgens mijn bescheiden mening zijn er dan 3 fundamenten waarop ons
succes is gebouwd, 3 pijlers waarop alles steunt:
ste

Ten 1 : hartelijkheid.
Wij zijn een groep mensen die echt kameraadschappelijk met elkaar
omgaan. Wij zijn vrienden. Wij hebben respect voor elkaar. Wij gunnen
elkaar iets. Wij waarderen elkaar. Iedereen bij ons is als persoon welkom,
én iedereen hoort er dan ook graag bij.
Wie houdt niet van vriendschap ?
Ten 2de: nuchterheid.
Geen fantasie, geen spektakelvertoon in onze organisatie maar een flinke
portie eenvoudig gezond boerenverstand. Wordt het positief
geëvalueerd, o.k. dan doen we het. Is het riskant, néén dan laten we het.
Ge krijgt er een gezonde financiële structuur door. Knap meegenomen.
En ten 3de: inzet.
Er wordt in onze vereniging spontaan en hard gewerkt door een grote
groep mensen. En groot, is hier groot ! Bijna iedereen.
Ieder draagt inderdaad in de mate van het mogelijke zijn steentje bij in
de werking van onze vereniging. En dat maakt het aangenaam: “véél
handen, maken het werken licht”, zoals men zegt.
Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen dat uit het samenspel van deze
krachten een bruisend en spetterend “iets” is gegroeid. Een realisatie
waarop we met zijn allen zondermeer fier mogen zijn, en waarvan we
vandaag en de voorbije week terecht even hebben willen genieten.
Persoonlijk hoop ik, dat we nog vele jaren in dezelfde sfeer mogen verder
gaan. Dank u.
9

Fotozoektocht
Het voorstel van de geleding ‘Badminton’ om een Foto-wandelzoektocht
te organiseren werd goedgekeurd door de werkgroep en het bestuur.
Een inschatting van 150 mappen werd vooropgesteld met als startdatum
26 mei.
Onmiddellijke acties werden genomen met opzoekingen van
reglementen, route bepalen, foto’s nemen, vragen opstellen en de
inhoud van de map klaar voor druk te maken.
Fré zorgde ondertussen voor een schitterende flyer en voorblad. Marc H.
en Copycat medewerkers maakten
de map af.
De eerste mappen verkocht
Dagbladhandel Senne en daarna
volgde de verkoop via het Chalet.
Te voet, met de fiets, het voelde
goed om de deelnemers te zien met
de mappen op zoek naar de foto’s.
In het chalet, op café bij de Jef en
op straat werden mensen
aangesproken en werden gegevens
geruild. De zoektocht bracht leven
in het dorp.
Met argusogen volgden wij de
verkoop op. Al snel werden er extra
exemplaren bijgedrukt en hoe
dichter de afsluitdag hoe groter de vraag. Wij hebben afgesloten met
een verkoop van 270 mappen, wat het verbeteren intensiever maakte.
Het leukste en vindingrijkste antwoord willen we jullie even meegeven.
Op vraag nr. 24 volwassenen ‘Wat ontbreekt?’ gaf men als antwoord:
”het bloemetje” en had men niet gezien dat de tekst ‘WELKOM’ was
weggewerkt.
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Tentje rechtzetten: een sfeerbeeld
Het is donderdagmorgen, 11 september, 8 uur. Tussen de
ochtendnevels, die laag over de velden hangen, rij ik op mijn fiets
richting Waarloosdorp. Enkele maanden geleden zou ik op dit tijdstip in
mijn auto zitten in het drukke verkeer, zoals zovelen die naar hun werk
rijden. Maar sinds kort ben ik toegetreden tot de club van grijze rakkers
die te jong zijn om op pensioen te gaan, maar te oud geacht worden om
te mogen/kunnen werken.

En dan uiteindelijk werden de winnaars van de mooie prijzen gekend.
Kinderen:
1ste Prijs een prachtige Lego trein voor Mattijs Van
Bulck.
Volwassenen:
en familie.

1ste Prijs Safari dag in de Beekse Bergen voor Bart Verbist

Voor ons zijn er geen verliezers. De leuze “deelnemen is belangrijker dan
winnen “’ werd toegepast in de prijsuitreiking.
Bedankt aan de enthousiaste deelnemers.

Toen de “manager van feestelijkheden” van onze ploeg een oproep deed
voor “sterke mannen”, voelde ik mij natuurlijk aangesproken zoals alle
ietwat naïeve mannen met voldoende testosteron. De sterke mannen
zijn nodig om de feesttent te helpen opbouwen. De kamion met de
materialen is beloofd tussen 7 en 8 uur. Om 8u30 nog niets te zien,
alleen een groep vroeg uit hun bed gekomen sterke mannen. Er worden
SMS’en gestuurd, er wordt gebeld. De kamion is “onderweg”; het is maar
5 minuten rijden. Hoop doet leven. Een half uur later nog niets. Onze
ondervoorzitter stapt in zijn auto en gaat ter plaatse voor een gesprek
van man tot man. Een kwartier later arriveert een kolossale oplegger met
al het materiaal. Dan nog wachten op de heftruck om dit gevaarte te
lossen. Ondertussen staat er een grote groep sterke mannen klaar in
werktenu. Zelfs de ondervoorzitter heeft een “overal” aan, die dateert
uit de tijd toen mannen nog fier mochten zijn op hun dikke buik: een
blauwe “salopet” met zo’n flap vooraan.
Zodra de kamion is afgeladen begint het werk: eerst de juiste balken op
de juiste plaats dragen om een kader van 20 op 30 meter te maken. Dit
alles gebeurt onder regie van de verantwoordelijke van de tentenboer, ik
zal hem “Jerommeke” noemen. Eén forse spierbundel en ik vermoed hier
en daar een stoere tatoe. Hij is sterk, maar duidelijk ook slim. Dat is een
degelijke combinatie. Bij de vrouwen kan je het vergelijken met knap,
blond én slim. Mits nog een paar extra kwaliteiten kan je het dan ver
brengen! Dit terzijde.

Badminton,
Suzanne en Simonne.

Jerommeke stuurt de bende sterke mannen aan, beslist maar geduldig
deelt hij zijn commando’s uit om het werk efficiënt te laten vooruitgaan.
Een probleem duikt op. Bij controle met een meetlint blijkt het
grondkader niet haaks te liggen - merci Pythagoras. Met vereende
11

12

krachten wordt heel de boel verschoven tot het haaks ligt. Dan moet dat
kader nog “pas” gezet worden. Met spankoord en waterpas wordt deze
klus geklaard. Dan nog de tussenbalken leggen waarop de
vloerelementen zullen rusten. Ontelbare opvulplankjes zijn nodig om
deze allemaal op de juiste hoogte te brengen. Een enorm werk is het om
de vloerplaten ter plaatse brengen en op de juiste positie te leggen.
Gelukkig zijn we ook hiervoor met meer dan voldoende mensen.
Veteranen van alle leeftijden en uit alle “geledingen”: fietsers,
voetballers, petanquers, kaarters, tooghangers enz…
Daarna nog een groot werk: de spanten van het dak ter plaatse in elkaar
zetten en op de
juiste plaats
klaarleggen.
Alleen bij de
eerste spant is er
hulp nodig van de
heftruck. Al de
anderen worden
met veel, maar
slimme mankracht
rechtgezet van op de
vloer. Jerommeke weet
wat hij doet en het gaat
goed vooruit. Dan
moeten de bachen erop
gesleurd worden. Ook
hier komt de talrijke
mankracht goed van pas.
Het is ondertussen namiddag geworden, en het plaatsen van de zijkanten
wordt aan de avondploeg overgelaten. De tent staat recht.

Het is niet te geloven wat er
verder bij de inrichting nog
allemaal komt kijken.
Vloerbekleding,
verlichtingsbalken,
versieringen, koelkasten,
tapinstallaties, togen,
podium, tafels, stoelen,
verdeelkasten voor de
electriciteit, wateraanvoer,
waterafvoer, enz. enz. Gelukkig zijn er bij de veteranen een pak
vaardigheden en competenties aanwezig. Om te beginnen de
specialisten: elektrieker, tapinstallatiespecialist, heftruckchauffeur,
veldkeukenspecialist, loodgieter, vloerbekledingleggers enz...
Daarnaast niet te vergeten een pak all-rounders, met veel gezond
verstand, die alles kunnen. Dus samen zijn er enkele eeuwen ervaring
aanwezig, die ingezet worden om de boel in orde te krijgen, onder het
motto: niet kakelen, maar eieren leggen. Zo zijn er die hun
gereedschapskist bijhebben en wordt er thuis speciaal gerief gehaald als
het nodig is, of wordt gauw naar de Hubo gereden voor een ontbrekend
onderdeel. Op die manier is het uiteraard prettig werken. De
projectleider(s) kunnen zich beperken tot het aangeven van de
hoofdlijnen en moeten hier en daar een knoop doorhakken. Zo kan
iedereen doorwerken en was de “naakte” tent binnen één dag
omgetoverd in een sfeervolle feesttempel. Het was plezant werken,
merci collegas-veteranen.
oweevee

De tweede dag moet de tent nog ingericht worden. In de vloer ontbreekt
nog hier en daar een plankje. Vooraleer het tapijt gelegd wordt, moeten
deze gaten nog dichtgemaakt worden. We kunnen niet riskeren dat onze
Wag’s of andere elegante vrouwelijke bezoekers op hun hooggehakte
Louboutins zouden struikelen omwille van een gaatje in de vloer.
13
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14 sept 2014 - Aperitiefconcert
De opener van de feestweek werd het aperitiefconcert met als trekkers
van dit evenement de geleding voetbalploeg den twee.
Eddy De Vos werd gecontacteerd en zegde toe. Eddy hadden we zeker
nodig voor de beste muzikale omlijsting en zijn contacten met
muziekliefhebbers voor de kaarten verkoop. We mikten op 300 plaatsen.
Begin augustus werden de affiches in de winkels afgegeven en ook in de
omliggende cafés gepaard gaande met het drinken van de nodige pintjes.
Monique (Monikske) en den Eddy zorgden voor de grootste
kaartenverkoop en de Cava-tafels gingen vlot van der hand.
Wekelijks kwam Eddy informeren naar de stand van de kaartenverkoop
en ook een paar dagen voor het concert kwam hij opgelucht zeggen dat
niemand van de muzikanten had afgezegd en dat hij er klaar voor was.
Voor het concert begon hadden we 19 Cava tafels en 220 kaarten
verkocht. Aan de kassa zelf werden er nog eens 50 verkocht. Doel
bereikt.

De innemende charme van zanger Gene Summer als verrassing en Luc
Caals als André Hazes deden er nog een schepje bovenop. Eddy De Vos
zette zich geen 100 % maar 200 % in en haalde er alles uit om de
aanwezigen te laten genieten. 14u00 KLASSE !!! BEDANKT!!!
Eveneens dank aan :
•
•
•

voetbalploeg den twee voor de samenwerking en de bediening
van de dranken tijdens het concert
Monique (Monikske) voor de kaartenverkoop
en vele anderen die hieraan hebben meegewerkt.

Het startschot was gegeven voor een veelbelovende feestweek.
Eric en Fons.

En zo zag onze plaatselijke reporter Bart Verbist het …

10u30 Na een korte toespraak van onze voorzitter Jan Campaert
begonnen de topmuzikanten van Dixie Stars en het was er meteen
“boenk” op. De spanning vloog er van iedereen af.
Met Luc Caals als presentator, Rico Zoroh schitterend op keyboard en
knallende zangeres Sophie Dee werd de sfeer in de mooie tent
opgedreven.
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16 sept 2014: Kaartprijskamp – feestweek
Na het uitdelen van de folders was de vraag: Hoeveel kaarters gaan er
afkomen? Uiteindelijk bleek de 300 € vooruit 104 deelnemers te hebben
aangetrokken, wat iets boven de verwachting was van medeorganisator
Paul.
De lichte overrompeling bracht een ietwat tragere start met zich mee
maar rond 20 uur was iedereen geconcentreerd slagen aan het
verzamelen.
Geldprijzen waren voorzien voor de hoogst gerangschikten met het
aantal slagen behaald in de eerste en in de tweede ronde (16
giften/ronde) en uiteraard in het totaal.
De beste in de eerste ronde, De Munter Marcel, 77 slagen, kaapte de
prijs weg van 10 €.
In de tweede ronde was Eddy De Vos – zonder sax – primus dank zij 78
slagen, ook 10 €.

17 sept 2014: Mega kindernamiddag
Met 300 aanwezige kinderen en de zon was deze namiddag
MEEEGAAAA!
Dank u wel aan de Chiro om ons te helpen bij de bemanning van de
attracties.
We laten nu enkele kinderen aan het woord:

De kindernamiddag was super er was van alles te doen: airtrack, klimmuur,
springkastelen en nog veel meer leuke dingen.
Er waren speeltuigen voor groot en klein iedereen vond het leuk het was
echt Super !
De pannenkoeken waren ook echt heel lekker en het drinken ook.
In het begin mocht je een activiteit kiezen en dan mocht je dat gaan doen echt leuk.
Daarna was er ook nog een kinderdisco heel grappig : we hebben veel gedanst!
Britt, 10 jaar

Beiden eindigden niet bij de eerste vier van de einduitslag. Dat waren:
•
•

Die mega grote
springkastelen waren kei tof!

eerste plaats, 128 slagen, Tuyteleers Frans, hoofdprijs 40 €, n
tweede plaats, gelijk met 126 slagen: De Keyser Theo, Hellemans
Jean en Van Kets Karina.

De afrekeningen ging nog vrij vlot en in het totaal werden ongeveer 37
geldprijzen verdeeld.
Iedereen kon tevreden wat verder keuvelen in een tent die – een beetje
laattijdig – verwarmd werd.
Met bijzondere dank aan allen die een handje toestaken bij deze avond:
bonnetjesverkoop, tapdienst, garçons, opruimers…
Paul en Theo
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Elle, 11 jaar

Ik mocht achter op de fiets bij
mama, met mijn coole helm op. zo
gingen we naar een kei toffe
speelnamiddag. Toen we
toekwamen kreeg ik een groen papierenarmbandje. En dan moesten we door een
klein gaatje in een lange dikke slang om naar de springkastelen te gaan. Wat was er
veel volk, dat was wel leuk, maar soms een beetje overweldigend. De speelmobiel
met springkasteel en de kleine fietsen waren perfect op mijn maat gemaakt. Daar
heb ik me het langste in geamuseerd. Tussendoor kreeg ik nog een lekkere
pannenkoek en dan was het tijd voor het grote werk. ook de lange
hindernissenparcours springkasteel vond ik leuk, met af en toe wat hulp van de leuke
meisjes lukte het me wel. en op het einde werd ik nog een lieve heersbeestje.
18

Achterop de fiets van mama ben ik dan in slaap gedommeld om te dromen van de
leuke namiddag.

19 sept 2014: DE GROTE QUIZ VAN RV – 50 JAAR
Wist je dat …
de quiz naar aanleiding van 50 jaar Veteranen uniek was?

Ben, 3 jaar
Het was het echt de max. Dat was echt super tof. Het waren geweldige
springkastelen ! De kinderdisco was ook heel leuk De pannenkoeken
waren geweldig lekker en de rare fietsen waren ook heel tof.
<3<3
Lize, 11 jaar
Ik vond het zeer leuk. Ik heb de kinderen veel kunnen helpen en het
leuke is dat als ik nu die kinderen toevallig ergens tegen kom dan
herkennen ze mij. :-)
Jana, leidster Chiro

De spidertoren en de klimtoren waren het leukst!
Ik vind het cool dat ik nu al een beetje kan breakdancen.
Robbe,10 jaar

Ik vond het echt super leuk! Ik heb ook veel
kinderen kunnen helpen want ik heb lang bij de
Benji Run geholpen. Dan kreeg je een band om je
middel waar een rekker aanhing en dan kreeg je 2
plakkers en moest je lopen en de plakkers zo ver
mogelijk plakken. We motiveerden de kinderen
ook altijd door te zeggen "Komaan, je kan het!"of "Laat zien wat je kan!"
en dan deden ze het met een grote glimlach op hun gezicht.

Wist je dat …
Den Eén (kampioenenploeg in voetbal) hiervoor verantwoordelijk was?
Wist je dat …
er twee prachtige beeldschermen stonden?
Wist je dat …
de grote tent vol zat (36 tafels van 6 deelnemers)?
Wist je dat …
er originele namen van deelnemende ploegen waren (zoals de Aquino’s)?
Wist je dat …
de Voorzitter Jan Campaert (via beeldscherm) een voetbalvraag stelde?
Wist je dat …
er typische vragen over Waarloos waren, zoals de acht zaligheden?
Wist je dat …
Jos Dom, penningmeester en medestichter, (via beeldscherm) een vraag
stelde over de reden van de oprichting van de Veteranen (Miel Cools)?
Wist je dat …
Peter Scheers (en het hele quizteam) ongelooflijk veel energie stak in
deze quiz?
Wist je dat …
er lokale politici meededen?
Wist je dat …
Bart Verbist (via beeldscherm) een moeilijke, vooraf opgenomen vraag
stelde (over het Fakkeltheater)?

Het was echt fantastisch leuk ! :-D
Hanne, tiptien Chiro

Ik vond de spidertoren en de twistladder MEGA!
Rune, 7 jaar
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Wist je dat …
er ook drankproefvragen waren?
Wist je dat …
de winnende ploeg gemengd was (mannen en vrouwen, van Waarloos en
van buiten Waarloos)?
20

Wist je dat …
er nadien nog stevig werd “nagedacht” over winst en verlies, bij pot en
pint?
WELNU: Als je dit allemaal weet, ben je gewapend om over vijftig jaar
opnieuw mee te doen!
Een stille beterweter, bewonderaar van de intelligente quizmasters.

20 sept 2014: Gezinsfietstocht
De laatste dag van de feestweek begon met een familiefietstocht .
Na een volledige week zonneschijn keken we ,om 8 uur, maar sip naar de
op asfalt kletsende regendruppels. Minder dan 2uur nog en we zouden
moeten vertrekken. Sombere wolken en regen.
Met lood in de schoenen werd er begonnen met het eten in te laden.
Dan toch maar naar de inschrijving en waarachtig de regen stopte en er
was zelfs een streepje zon te zien. Druppelsgewijs kwamen de
deelnemers en samen met de deelnemers kwam de zon er sterker en
sterker door, zodat we stipt om 10 uur met een 100 fietsers konden
vertrekken onder een goede begeleiding van onze seingevers ,die alle
straten en kruispunten veilig maakten .
Via Keizerenberg naar Rumst , Walem , St Katelijne waver (waar we een
rondje rond het fort maakten) ging het naar de "Mechelse veilingen"om
zo na 17 km stipt op tijd in OLVrouw Waver aan te komen. Een banale val
en een spectaculaire koprol zonder erg konden de pret niet bederven
want onze mensen van de keuken hadden, op een prachtige locatie, ons
aangeboden door de familie van Bert, voor een welverdiende picknick
gezorgd. De broodjes smos ,kaas , hesp , krabsla en nog meer gingen er
in als zoete koek.
Ondertussen scheen de zon volop en konden we ons nog tegoed doen
aan lekkere vlaaien.
Na een uurtje konden we weer de fiets op. Via St Katelijne centrum,
Duffel Rechtstraat naar Waarloos waar we nog konden genieten van een
Maeseke of een ijsje en nog wat napraten over een geslaagde fietstocht .
V VdB
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20 sept2014: De Receptie en het Ledenfeest
De kroon op het werk. Na een zware week is het orgelpunt de laatste
uitdaging.
Voor de receptie hebben we vier groepen uitgenodigd.
-

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten die voor
ons zorgen
De sponsors van onze diverse afdelingen en personen die een
steentje hebben bijgedragen aan onze organisaties
De buren, met wie we uiteraard in vrede willen samenleven
Verenigingen en organisaties van Waarloos of grote omgeving
waarmee diverse afdelingen reeds jaren op sportief vlak hun
krachten meten.

Velen hebben aan deze oproep gehoor gegeven en gevolg is dat er een
100tal genodigden op onze invitatie ingegaan zijn. Het vervolg laat zich
raden. Er wordt kennis gemaakt met nieuwe gezichten, handen geschud,
felicitaties uitgewisseld en een glaasje gedronken.
Toen nam onze voorzitter het woord en gaf een prachtige speech weg,
waarvan de tekst in deze REVET is afgedrukt. In alle geval krachtig
samengevat waar onze vereniging voor staat.
Onze Burgemeester nam toen over en verhaalde dat hij op zoek was
gegaan waar dat REAL van de Veteranen vandaan kwam. Gelukkig had
zijn secretaris ( een Waarlozenaar) hem de weg kunnen wijzen in onze
historiek.
Wat hij precies bedoelde met Water en Loos is bij velen nog niet echt
duidelijk. In alle geval, de kleine lapsus deed niets af aan zijn
bewondering voor onze vereniging. Hij roemde de vrijwilligers die mee
de handen uit de mouwen hadden gestoken om de 50 jaar viering mee
gestalte te geven.
En toen… kon het feest losbarsten. 287 mensen kwamen binnen
schuiven, aanschuiven en gelukkig niet uitschuiven op de speciaal
aangelegde dansvloer. Een heerlijke Barbecue werd door onze eigen
traiteur “Steven” voorgeschoteld. Spijs en drank kwamen aan bod. De
honger werd gestild. De dorst gelest.
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Tussendoor werd een toch wel ijzersterke prestatie van een heilige man
aangestipt. Een passende huldiging voor Jefke die 50 jaar lang de kleine(
ondertussen zelfs al grote) kinderen van Waarloos gelukkig heeft
gemaakt. De huldigingstekst is eveneens afgedrukt in deze REVET.
Daarna kon, ieder die zin had, nog een ijsje nemen van een historische
‘crèmeglace kar”, die ooit nog in Reet en wijde omgeving heeft
rondgereden. Nostalgisch werden vele ijsjes gelikt.
En toen begon het. Een leuk bandje verzorgde echte dansmuziek. Grote
drommen spoedden zich naar de dansvloer om zich met pint in de hand
te laten meeslepen op de ritmes van de krachtige bassen. Inhoudelijk
mooie nummers wisselden af met schreeuwerige opzwepende ritmes.
Na deze act werd er naadloos overgenomen door de DJ van dienst.
Een constante bleef. De man die de geluidknopjes bediende was soms
een ietsje te enthousiast.
We verdenken hem ervan dat hij ook het rookkanaal bediende, met als
gevolg dat een aantal “ouderen” de vlucht naar buiten namen en daar (
in de aangename temperaturen van de najaarsavond) gezellig begonnen
te keuvelen. Ook de politie kwam zijn woordje mee placeren.
Aangename gesprekken, aangename herinneringen.

DVD’s 50 jaar RV Waarloos – Te Koop
Tijdens onze feestweek hebt u in de feesttent kunnen vaststellen, op foto
en film, dat er in die afgelopen 50jaar wel wat beeldmateriaal werd
verzameld over de Veteranen-activiteiten.
Er werd ‘non-stop” een compilatie afgespeeld van deze filmfragmenten,
gefilmd door Julien De Herdt. Deze compilatie kan, dankzij de
toestemming van Julien, verkregen worden op DVD, voor gebruik in
eigen privésfeer.
Kostprijs:
Ref.

20€

Speelduur: +/- 2u

50j Veteranen in beeld.

Tevens heeft Julien vóór en tijdens de feestweek véél filmopnames
gemaakt van de festiviteiten. Hiervan werd een mooie, attractieve film
gemaakt die ook op DVD, ter beschikking wordt gesteld.
Wie interesse heeft kan deze eveneens bestellen.
20€

Tegen het ochtendgloren sloot de tent haar deuren en was haar rol
uitgespeeld. De ideeën over het ontruimen en afbreken konden
beginnen.
De bewakingsdames konden zich eindelijk te ruste begeven.

Kostprijs:

RVW 50 was voorbij. Men heeft het in Waarloos en grote omgeving
geweten. Onze vereniging heeft zich van haar beste kant laten zien en
getoond dat ze terecht in Waarloos een prominente rol speelt.

Bestellingen hiervoor moeten afgegeven worden aan toog in chalet, via
de hiervoor speciaal ontworpen formulieren. Deze liggen ter beschikking
in chalet.

Dank aan de vele vrijwilligers die aan het vele werk, van zowel de
opbouw, de activiteiten als de opruiming, hebben deelgenomen en zo
hun steen hebben bijgedragen tot het slagen van dit jubileum.
DANK U !

Ref:

Speelduur: +/- 2u

Feestweek 50j – RV Waarloos

30/11 worden de inschrijvingen afgesloten.
1 Week later ontvangt u de bestelde DVD’s.

Het Bestuur.
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Taplijst okt 2014 tot dec 2014

Ledenfeest RVW 50 : Viering van een speciaal lid.
Vandaag hebben we niet alleen 50 jaar R.V. Waarloos te vieren doch ook
een 50 jarIg jubileum van iemand anders van Waarloos!
Inderdaad hier gaat al 50 jaar lang, een week per jaar, iemand de straat
op.
Dames en Heren, we willen hier en nu op dit moment onze Sint huldigen.
Waarom nu en niet op 6 december zal je zeggen. Welnu het is altijd wat
moeilijk om dat in het bijzijn van kinderen te doen en te vertellen dat het
de Jef is en niet een echte heilige. Ze zouden teveel schrikken denk ik.
Maar hier in Waarloos loopt dus reeds 50 jaar een heilige rond. Het is te
zeggen, enkele dagen op een jaar is hij een heilige, en dan nog laat men
hem niet zomaar alleen rondlopen. Hij is steeds vergezeld van een
assistent : Ne zwarte piet .
In de loop der jaren heeft hij reeds verschillende assistenten
gehad.Dankbaar herdenken we op dit moment even:
MARCEL STRAUS, JEAN STRAUS, LOUIS BEUCKELEERS,LEO VERELLEN.
Onze appreciatie gaat uiteraard ook uit naar zijn huidige compagnon:
LOUIS VERRETH
Een carrière schetsen van een heilige man is uiteraard altijd zeer moeilijk.
Hijzelf zal wellicht ook nooit vermoed hebben dat hij 50 jaar lang de
kinderen van Waarloos en omgeving blij kon en mocht maken.
Elk jaar begint traditioneel met de aankomst van de Sint om vervolgens
het hele schema af te werken. De Lagere school, de Chiro , de kinderen
van de veteranen, doch ook nog enkele vaste plaatsen zoals vb. de SPAR.
Bijna elk jaar ook binnenwippen in de Potaerde en zijn opvolgers. Dit
alles nog aangevuld met een serie privé bezoeken.
Kortom, een hele agenda af te werken. Steeds stipt en correct. In zoverre
dat meer dan eens een kind zei : “ dat is den echte, ! “, want die komt
overal!
Onze Sint is al op diverse manieren het dorp binnengekomen, met de
auto, met paard, met de fiets , met de bus,…maar DE aankomst die hij
zich het best herinnert is de weliswaar zachte landing met een
helikopter.

25

26

Niet zo maar gewoon aankomen en uitstappen, want in het Waarlose
luchtruim vond de helikopterpiloot dat er een beetje show mocht bij
zijn. Het werd een duivelse vlucht ( inclusief twee scheervluchten over
het voetbalveld en het naastliggend bos. Weliswaar geen boom geraakt
maar … zijn toenmalige Piet ( Louiske Beuckeleers) doorstond echt
doodsangsten. Het zweet kwam door al zijn poriën naar buiten gegutst.
Hij wiste dit af met zijn hagelwitte handschoen…. Doch met het zweet
ook een heel klein beetje zwart van zijn voorhoofd. Er werd echter
onmiddellijk ingegrepen en geen kind heeft er iets van gemerkt.
Voor meer straffe anekdotes kan je uiteraard straks nog bij de Sint
terecht.
Vrienden, let wel achter elke Heilige man staat een sterke ENGEL! En
achter onze Sint is dat een zeer straffe Madame. Inderdaad Clothilde
stond erop dat hare Sint altijd piekfijn, netjes gewassen en gestreken, de
deur uitging. Zij heeft dan ook minstens even veel gewerkt als haar Jefke
in deze periode. Weliswaar achter de schermen. Dus dames, als je wil
weten hoe een heilige er achter de schermen uitziet, Clothilde weet het !
Een niet onbelangrijk detail: De Sint deed (en doet) zijn ronde
onbaatzuchtig. Elk jaar op de bestuursvergadering komt Jefke eventjes
langs om de opbrengsten van zijn activiteiten te storten in de kas van
onze vereniging. Onze vereniging is onze Sint en zijn Engel dan ook zeer
dankbaar.
Vandaar dat we vandaag even dit heilig koppel op dit moment in de
bloemen willen zetten. Vandaar Jef en Clothilde, een klein geschenk van
onze vereniging voor deze nog moeilijk te overtreffen prestatie.

Familienieuws
Familienieuwtjes die je in het Revetje wil publiceren steeds melden bij:
Simonne De Vos, Oude Baan 9, 0478 699344
Email: cras.devos@skynet.be

Huwelijk :

18/09/2014

Wim Thomson en Ann Mortier

Geboorten :

12/11/2013
Fynn
zoontje van Peggy Henderickx en Lieven Verspeelt
01/10/2014
Lily Rose
dochtertje van Chloë Broes en John Goldberg

Jools
04/10/2014
dochtertje van Nina Heymans en Fré Wollants

We doen dan ook vanop deze plaats een oproep om een opvolger zich te
laten opwarmen en misschien al even mee stage lopen begin december.

Ph VdB
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Sinterklaasfeest 2014.

Kaartprijskamp "Ieder voor zich"
Einduitslag periode 01 januari 2014 tot 30 juni 2014

Zondag 30 november 2014 komen Sinterklaas en Zwarte Piet weer op
bezoek bij de Veteranen.
Opgelet! We verwelkomen dit jaar de Sint op een speciale manier.
Daarom verwachten we jullie allemaal met vlaggetjes, spandoeken… om
15u in de Ferd. Maesstraat in de buurt van het Berkenhof.
Alle kinderen mogen samen met de Sint en de pieten in een heuse stoet
door Waarloos lopen.

Aantal slagen
7 beste beurten
Na 11
beurten
804
1168

1

Lauwerijs Willem

2

Vingerhoets Maria

798

1188

3

Peeters Maria

798

1183

4

Beuckelaers Irene

795

1106

5

De Roeck Mieke

784

1075

6

Braeckmans Paul

783

1149

7

Heylen Anne

783

1060

8

Van der Beeken Louis

782

1069

9

Houtmeyers Frans

778

1126

10

Van Geert August

775

1045

11

Van Es Paul

769

1052

12

Op de Beeck Jeanne

768

1127

13

Tersago Maurice

762

1129

Inschrijven door onmiddellijk een mail te sturen naar
marijke.verbessem@gmail.com.

14

Verbeeck Willy

760

856

15

Vastmans Monique

756

1035

Nodige gegevens:
naam lid, afdeling, naam kind, meisje/jongen, geboortejaar

16

Marivoet Mia

753

938

17

Penne Lieve

737

931

18

Mommen Christel

735

822

19

Vervloesem Wivina

725

899

Nadien zal de Sint voor de Veteranenkindjes (tot en met het
geboortejaar 2004) mooie geschenkjes uitdelen in het Berkenhof.

De inschrijvingen worden op
5 NOVEMBER afgesloten!!!

20

Van Meirhaeghe Rob

723

915

Bij onverwachte afwezigheid op
30/11 graag een seintje op
0472 43 91 14 (Marijke)

21

Van Oosterwijck Ludwig

716

902

22

Geens Patricia

712

977

23

Bullens Ingrid

700

782

Tot dan!

24

De Vos Eddy

649

649

25

De Bondt Gerrit

536

536

29

30

La Vita e Bella!
aantal slagen anderen
1 Verstappen Hugo

7 beste beurten
735

2 Tas Eddy

726

3 Boets Alfons

632

4 Janssen Renée
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Beste dagresultaat

Italie… Land van wijn en olijfolie, van AC Milan en Juventus, land van
Valentino Rossi en Marco Pantani maar bovenal land van Gaby en
Robert.
Reeds enkele jaren was er de droom om eens even langs te gaan bij de
hoofdsponsor van Den Twee en dankzij het minibestuur en de bewoners
van Casa Roga is deze droom dit jaar uitgekomen.

Slechtste dagresultaat

Vingerhoets Maria

142

Heylen Anne

77

Beuckelaers Irene

132

Lauwerijs Willem

78

De Vos Eddy

130

Weetjes :
Mieke DR eens 29 slagen haalde in 1 ronde (4 giften)
Ingrid B eens 27 slagen haalde in 16 giften met 6 balken (2e helft)
Willem L. liefst 13 x 1 slag haalde waarvan 4 x 1 slag in één ronde + 2
balken speelde.
Wij kaarten iedere 1e en 3e dinsdagavond van de maand van 20 tot
ongeveer 22 uur, met daarna gelegenheid tot nakaarten en/of
eventueel toogpraten tot 24 uur. Steeds 1 kip per tafel te winnen.
7 en 21 oktober
4 en 18 november
2 en 16 december

6 en 20 januari
3 en 17 februari
3 en 17 maart

Hoofdpunten van het reglement :
Ieder speelt voor zich en de behaalde slagen worden genoteerd door de schrijver van
dienst.
De gever blikt de laatste kaart als troef.
Als je niet kan volgen moet je kopen en boven kopen als je kan.
De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan.
Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje.

Info: Paul Van Es - 03/457 42 89 - 0473/81 57 96
en op de kaartavonden.
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We wisten niets van al wat gepland was en stonden dan ook vol
ongeduld en verwachting klaar in Zaventem. Liefst 22 spelers of
sympathisanten hadden het nodige verlof genomen en de veilige
thuishaven verlaten. Ik heb me zelfs laten vertellen dat er hier en daar
tranen gevloeid zijn… Wel tof dat ze de nieuwe Leffe bar precies op die
dag opende in de luchthaven. Hun eerste recette zal wel meegevallen
zijn.
Om 23u zaten we met z’n allen in 3 busjes voor een reis van een goeie
200 km, van Rome naar Castiglione del Lago, aan het Trasimeense meer,
onze uitvalbasis voor de komende 4 dagen. Een boeiend reisje, met
lekkere bochtjes en steile afdalingen die door iedereen veilig werden
genomen. In het hotel werden we opgewacht door een jonge dame van
een jaar of 80, die bovendien niet echt goedgezind was vanwege het late
uur (half twee ’s nachts). Bij gebrek aan gevulde minibar ging iedereen
dan maar direct slapen.
Zaterdag, na het ontbijt, stond Robert ons op te wachten aan de ingang
van het hotel voor een boottochtje op het meer. Het Trasimeense meer
is 125 km² groot en daarmee het vierde grootste meer van Italie. Speciaal
is toch wel dat het nergens meer dan 6,3 m diep is. We voeren naar één
van de drie eilandjes in het Lago Trasimeno (klinkt beter dan het
Trasimeense meer). Isola Maggiore is een eilandje met leuke winkeltjes,
gezellige cafeetjes en uitgestippelde wandelwegeltjes. Met de Robert als
gids valt er altijd wel een verhaal te vertellen en we hebben ons dus niet
verveeld.
Na de nodige natjes en droogjes terug de boot op want er wachtte ons
een belangrijke afspraak. We gingen immers de kleuren van Den Twee
verdedigen tegen een plaatselijke veteranenploeg. Maar eerst kwamen
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we op het strand van het meer terecht en dus gingen enkele van ons in
onderbroek (we hadden geen zwembroek bij) een duik nemen in het
meer. Hier beleefden we de eerste twee hoogtepunten van het
weekend: een jonge dame vierde, samen met haar vriendinnen het einde
van haar vrijgezellen leven. Ze ging immers ’s anderendaags trouwen. Ze
moest van haar vriendinnen eerst de foto op met, en ik citeer “ die
knappe Belgische topvoetballers”.
Als je een duik wil nemen in een meer, zorg dan eerst dat je ver genoeg
in het water bent zodat tenminste je hoofd onder water kan. Als je dat
niet doet liggen de omstaanders echt wel in een deuk van het lachen.
Wie dit meemaakte is niet belangrijk maar de opmerking “we zijn veilig,
het Belgisch leger is daar” helpt je een eind op weg.
En dan was het tijd voor de wedstrijd van het jaar. Alleen al het decor
van deze wedstrijd was de verplaatsing waard. Castiglione ligt op een

Italiaans. De ideale manier om dag 1 af te sluiten. Voor enkele van ons
althans… De rest ging nog op sightseeing en kreeg het klaar om drie
drankgelegenheden totaal van hun drank te ontdoen. En da’s echt
gebeurd!
Zondag stond bij mij aangestipt als niet te missen. We werden om 10 uur
verwacht bij “Umbria in Vespa”, een verhuurbedrijfje van scooters waar
we welkom geheten werden door Claudia. Met 18 scooters, één
driewieler,Robert als gids en Gaby met de cabrio als bezemwagen
vertrokken we voor een tocht van zo, n 120km.Helaas moesten we de
driewieler reeds spoedig terug brengen. Een heel mooi ding maar het
ging, ondanks de zeer aangepaste snelheid van de Robert, echt niet
vooruit. De inzittenden vonden een plaatsje achterop bij de anderen en
vanaf dan was het genieten geblazen.

Robert had voor ons wegen uitgestippeld waar bijna geen verkeer kwam
maar die adembenemend mooi waren qua uitzichten. De eerste stop in
Passignano was wel even wennen: een volledige ploeg van de veteranen
die cola of koffie drinkt, je zult het nooit meer zien.
heuvel en aan de voet hiervan lag het veld. Heel mooi maar ook
afleidend. Dat is de reden waarom de eerste helft van het slechtste was
wat Den twee de laatste jaren liet zien. Het kan ook den drank van de
hele dag geweest zijn, natuurlijk. De tweede helft ging merkelijk beter en
de mannen wonnen, tegen een goed voetballende ploeg, met 0-2.
Wat ook hielp waren de Belgische supporters die in de tribune zaten:
Robert en Gaby, Simonne en Raymond en dan nog de sympathisanten
die we bij hadden. Als dank hebben we onze Italiaanse tegenstanders
uitgenodigd om mee te komen naar het hotel. We hebben ze daar
uitgenodigd voor een 4 gangen menu op onze kosten. Het werd een
avond vol plezier, humor en liedjes, en dit zowel in het Vlaams als het
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’s Middags had onze gids gezorgd voor een maaltijd die door iedereen
zeer gesmaakt werd, kip met gebakken patatjes à volonté. Natuurlijk ook
hier alleen cola, water en ander geestarm nat. Het dagelijks hoogtepunt
kwam dit keer van de Stijn: sommige mensen kunnen spontaan in slaap
vallen en laten dan alles wat ze vast hebben zomaar vallen. Als dit dan
een glas is zoals hier, schieten ze ook wel weer direct wakker. Grappig!
Vooral het bezoekje aan de site waar Hannibal strijd leverde tegen de
Romeinen (217 v Christus) was de moeite. Bij de laatste stop kwam de
vraag of we binnen reden dan wel nog een lusje zouden toevoegen. Dat
bezorgde ons 20 extra kilometers en tegen 18u stonden we terug bij
34

Claudia. Een schitterende dag zonder incidenten. Dit laatste hadden we
te danken aan de discipline van iedereen. Geen zotte toeren, geen drank.
Chapeau aan allen!
Voor we ’s avonds aan tafel gingen brachten we een bezoek aan een
strandbar. Het “rondje heuj” dat daar ten berde werd gebracht, met
medewerking van de plaatselijke uitbaatsters, bezorgde iedereen
kippenvel. Ik heb er mijn eerste en enige pintje van het weekend
gedronken.
Maandag en tijd voor een fikse wandeling. Robert had 16 km voorzien in
en rond Porto en zoals het hele weekend was de zon ook weer van de
partij. Wegens een weerbarstige knie kon ik niet mee en dat kwam
eigenlijk goed uit. Samen met Gaby, Simonne Campaert en hare
Raymond en onze T1 werd er gezorgd dat tegen ’s middags een picknick
klaar stond die door iedereen smakelijk naar binnen werd gewerkt. Een
varkensrollade met de nodige kruiden en wijn van Casa Roga om alles
door te spoelen, meer moet dat niet zijn. Daarna verder wandelen tot in
het centrum van Porto waar het enige cafeetje van het dorp speciaal
voor ons zijn deur had open gedaan. Ook hier zorgde de mannen ervoor
dat de beste recette van de laatste jaren werd gehaald.

nieuwe duik, daarna…
Peter L. nam daar de gelegenheid te baat om zijn Ice Bucket Challenge
aan te gaan. Zo’n 50 liter water met ijs kreeg hij over zich heen, gezeten
op een stoel met het tenue van Den Twee aan. Alleen zijn uitleg was wat
lang, maar wat’s new.
Nog ne goeie spaghetti gegeten en weer met z’n allen de busjes in. De rit
naar de luchthaven was nog even spannend omdat we eigenlijk wat laat
vertrokken waren. Net op tijd om nog iets te drinken en in te checken en
dan… terug naar ons Belgenlandje. Op het vliegtuig was een jonge air
hostess van dienst die natuurlijk meer dan de gewone aandacht kreeg. Ik
nam zelf een foto van haar (kwestie van alles later te kunnen
documenteren) maar dat was niet naar de zin van haar Gestapo-collega,
die dat dan ook liet merken! Gevolg: de rest van de vlucht was er
niemand die zijn mond nog durfde open te doen.
Op het einde van dit verslag kan je niet zonder enkele mensen te
bedanken. Het minibestuur van Den Twee voor hun moeite, Simonne en
de Raymond om mee te helpen bij één en ander, de spelers en
sympathisanten voor hun voorbeeldig gedrag.

Terug bij Gaby en Robert thuis was het tijd om een duik te nemen in het
zwembad. Wedstrijdjes onder water zwemmen, een estafette met twee
ploegen en als top of the bil een piramide met zo’n man of 15. Oh, ja, er
was ook nog iets met een pop en opblazen maar ik weet niet meer
precies hoe dat in elkaar zat.
En dan het avondeten… Wat Gaby ons daar voorschotelde was grote
klasse! Een BBQ met 27 man is al niet min maar T-bone gebakken op
eikenhout, de lekkerste worst en echt boerenspek, niets was te veel. Met
dank aan Hugo Traqo voor het bakken. Ook hier weer de nodige wijn of
Italiaans bier, de perfecte avond! ’t Was ook het moment om afscheid te
nemen van Gaby, Robert, Simonne en Raymond.
En dan komt steeds de dag dat je weer terug moet. We hadden echter
veel tijd want ons vliegtuig was pas ’s avonds voorzien. Onderweg van
Castiglione naar Rome ligt nog het Lago Bolsena, een mooi meer, en daar
hebben we onze laatste vakantiedag beleefd. Eigenlijk hebben we daar
niet teveel uitgericht. Iets drinken, een duik, daarna iets drinken en een
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Maar bovenal Gaby en Robert. Wat jullie voor ons gedaan hebben die
vier dagen is onbetaalbaar. Jullie hebben ons een onvergetelijk weekend
bezorgd en we zijn jullie dan ook eeuwig dankbaar. Dikke Merci aan den
beste sponsor van Belgie!
Uw verslaggever, de referee.
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Fietsen over bruggetjes en kanalen in Veneto

VLAAMSE kroegentocht in BRUSSEL
met geil en gruun,
Naar goede gewoonte gingen we ook dit jaar met een mooie delegatie
voetballers op kroegentocht. Niet zomaar naar Antwerpen, Lier of
Mechelen. Nee, dit jaar traden we even buiten onze comfortzone. Na
een meer dan geslaagde verkenning met bijhorende proeverij, trokken
we naar het hartje Brussel.
Traditiegetrouw kwamen we samen bij de Jef, waar we startten met –
hoe kan het ook anders – een Maeske van ’t vat! Of waren het er twee?
Of misschien wel drie?
Wat doet het er toe? Enkele vrouwen hadden zich als chauffeur
aangeboden om ons veilig naar het station in Duffel te brengen om dan
met de trein naar onze bruisende hoofdstad te reizen.
Eerst nog in het plaatselijk frituurke van de Broes de volledige
biervooraad 6-packs opgekocht zodat ook de treinrit vlotjes verliep.
Wouter en Bert, al jaren bezielers van de kroegentocht, werden dit jaar
bijgestaan door Peter L en Alain, de Brusselkenner. Rustig, Peter! We
gaan de trein niet missen. Alles komt in orde! Hier, drink een pintje!
Voilà! On y est! Op stap met de mannen van den twee! Voor de Brusselse
cultuur en bezienswaardigheden hadden de meeste weinig oog, daar
komen we later wel eens voor terug. Direct naar de eerste halte, Moeder
Lambic. Na het beantwoorden van vijf eenvoudige vraagjes werden ons
verschillende biertje naar eigen smaak voorgeschoteld uit een aanbod
van maar liefst 36 bieren van ’t vat.
Nadien trokken we richting de Griekse pitabuurt! Op een terrasje vlakbij
bestelden we een plank van twee meter Belgische bieren in een cafeetje
vlakbij de Grote markt. Hoewel we even onze twijfel hadden over de wel
of niet juiste glazenkeuze, hebben we toch nog maar een tweede besteld
om te verifiëren! Peter en Alain hebben ondertussen geregeld om de
pita’s van een restaurantjes verderop te leveren op een terrasje waar we
voetbal konden zien . Over service gesproken!
De 2e helft van Champions league match tussen Chelsea-Atlético hebben
we in stijl gezien in café Good Kompany op een zestal flatscreens in het
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fonkelnieuwe café van Vincent Company. Het duurde één consummatie
en arrangement van Alain en enkele anderen om de chef voor ons te
winnen. Hij bood ons een emmer vol gekoelde Carlsberg pilsjes aan van
de zaak! Schol, mannen!
We vervolgden onze tocht via de Galeries Saint-Hubert en de Rue de
Boucher en kwamen aan het Delirium café. Een propvolle staminee, maar
Alain was zeker van zijn stuk en trok ons erbinnen. Wow! Het plafond
toonde een verzameling van bierplateaus, het ene naast het andere.
Indrukwekkend! Een rondje HEEEEEEEEEEY deed vele aanwezigen
opkijken naar Den TWEE uit Waarloos. Enige verbazing maar ook
sympathie kwamen onze richting uit!
e

Enkel een paar dappere helden gingen nog op 10 etage van parking 58
het wondermooie uitzicht over de stad Brussel bewonderen! Wauw!
Ontnuchterend mooi! (Heb je hem?)
Bij De Monk hebben we naast pintjes ook kunnen smullen van “een
beetje van alles”.
Rond een uur of half twee passeerden we langs de
indrukwekkende Gorikshallen, maar die waren helaas aan’t sluiten. Via
nog enkele gezellige kroegjes in de buurt kwam er stilletjes aan een
einde aan een reuze avond.
Een grote DANK JE WEL aan Ilse van de Wouter die bereid was om ons in
twee beurten per acht mannen over en weer naar Waarloos te rijden.
Iedereen is veilig thuis geraakt! Of was er nu niet eentje met enige
vertraging?;-)
Het was weer de moeite met de ploeg op stap. Op naar de volgende.
Maar eerst genieten van vrouw en kinderen in een zonnige
zomervakantie.
Alain, Bert, Peter en Wouter

Den Eén, …
…where boys become champions. Year after year after year after year…
Vrienden en vijanden van ‘den Eén’. Tot u schrijft uw kampioen. Geen
jubileum zonder onze welgemeende felicitaties naar de mensen die dit
alles elke dag mogelijk maken. Een jubileumjaar vraagt natuurlijk om een
waardig kampioen. Daarom zijn wij vastbesloten om ook dit seizoen, net
als de voorbije zes (!) seizoenen, de kampioensbeker bij te zetten in de
nu al veel te kleine vitrinekast. Want geef toe: wie anders komt die titel
toe?
Zolang de bal rond is (en hard genoeg staat naar de normen van Jonas
B.), zolang topschutter Jan V. gevrijwaard blijft van doping- en andere
testen en zolang Dries V.C. zijn manieren kan houden tegen
thuisfluitenier Herman B. zien wij niet in wie ons kan afstoppen. Stefan
Everts, een van ’s lands grootste filosofen, ‘zong’ ooit: “I’m the best, try
to beat me.” Laat dat nu net ons motto zijn. Elk seizoen opnieuw en dat
zowel op als naast het veld.
Want het draait uiteraard om veel meer dan louter het spelletje met de
bal. Bij Instituut Den Eén zijn we ons terdege bewust van de
maatschappelijke rol die we spelen in Waarloos en de ruime rand.
Talenten helpen we ontbolsteren tot ware kampioenen. Maar ook de
jongens die niet gemaakt zijn voor de top laten we niet zomaar aan hun
lot over. Voor elk van die doefkes zoeken we een oplossing op maat en
vinden we haast altijd onderdak bij onze satellietclub (Den) Twee trapjes
lager. Het is daar dat hun mindere talenten helemaal tot hun recht
komen en ze hun ambitie om in de grauwe middenmoot te finishen
sneller kunnen waarmaken dan gedroomd. Sharing is caring, toch?
Wij wensen ieder van u en elk apart een sportief seizoen 2014-2015 toe
en een spannende strijd om de tweede plaats en de fair play beker.
Den Eén, er kan er maar één de beste zijn.
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Wolsdorf- Waarloos 29-30 & 31 augustus 2014
Reeds 35 jaar bestaat de uitwisseling tussen het kleine Duitse dorpje
Wolsdorf en het grote Belgische Waarloos. Sommigen hebben dit al
effectief zolang meegemaakt, maar de meesten, zoals ook wij, zijn later
‘ingestapt’.
Als kinderen die uitkijken naar Sinterklaas staan we ‘vol verwachting’ op
de laadkade van de firma Campaert de Duitse bus op te wachten.
De brouwerij Maes is inmiddels al lang uit het dorpsgezicht verdwenen
maar de nodige ‘pintjes’ moeten er onmiddellijk doorgejaagd worden.
Ook onze beroemde Belgische chocolade mag niet vergeten worden en
als vooruitziende huisvrouw telefoneer ik direct mijn buurvrouw van de
Leonidaswinkel om de nodige dozen bij ons af te leveren.
Zoals gewoonlijk weinig tijd om met de Duitsers een ‘serieus ‘ gesprek te
hebben want we worden in Rumst verwacht op de parking van de

visvijver. Over de blauwe bruggen gaat het te voet naar de Zennehoeve
waar we getrakteerd worden op een groot bord vol… wel ja , nog een
nationale trots: de frieten.
Met een zaklamp in de aanslag gaan we bij het schemerduister
huiswaarts. Het maansikkeltje en een enkele ster begeleiden ons
huiswaarts.
’s Morgensvroeg moet mijn ventje al vroeg uit de veren want de bus
moet naar Boechout gehaald worden. Vandaag staat er een citytrip Gent
op het programma. De Duitse buschauffeur kan zijn ogen niet geloven als
hij onze supersonische bus van Lauwers ziet.
Moeiteloos komen we in Gent aan, alhoewel, het nemen van bochten in
een stad als Gent met een 14meter bus, daar moet je toch wat ervaring
voor hebben. Het volk op de bus houdt de adem in , maar een daverend
applaus als het gelukt is, dat is toch waar een buschauffeur het voor doet
zeker?
In Gent worden Duitsers en Vlamingen al vlug gescheiden van elkaar en
krijgt iedere groep zijn eigen gids. Onze ‘Bea ‘ ratelt wat af: van Lieven
Bauwens en zijn industriële spionage van het Britse weefgetouw, over de
verhoging van het bodemniveau in een stad , naar de gebroeders Van
Eyck en hun schilderij van het Lam Gods. Om dit laatste kunstwerk te
bekijken, hebben we helaas geen tijd deze keer. Daar komen we nog
eens voor terug. Momenteel wordt het schilderij ook gerestaureerd in
delen en daarom hangt er een afbeelding op doek aan de buitenkant van
de kathedraal. Het grappige is dat studenten het gestolen deel van de
‘Rechtvaardige rechters’ er uit geknipt hebben.
We lopen nog langs het graffiti straatje en naar de Vrijdagmarkt en het
Patershol en overal weet Bea, rasecht Gentenaar, er allerlei zaken over
te vertellen.
’s Middags worden we getrakteerd op … Gentse waterzooi, natuurlijk. In
de ‘Witte Leeuw’ smullen we ook nog van de kaaskroketten en de Dame
Blanche. Ja, Gent verwent!
Vlug, vlug moeten we naar de boot, doch de hemelsluizen worden
opengezet en het water valt met bakken uit de hemel. Pas na een tijd zit
de ganse groep op de boot en kunnen we vertrekken. De bootsman
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springt vlot van het Duits naar het Gents en in zijn sappig taaltje vertelt
hij ook allerlei anekdotes van Gent. Wisten jullie dat Gent rijk geworden
is van de lakenhandel? Voor dat laken hadden ze wol nodig. Een schaap
is maar goed voor drie dingen, aldus onze gids, en wij hadden er slechts
één van nodig. Als we het Gravensteen voorbijvaren, vertelt hij over de
valsemunters vroeger. Zij werden voor het slot terechtgesteld door hen
in kokende olie of water te dompelen . Eerst werden ze echter in een zak
gebonden . Anders konden ze uiteenspatten zoals een kroket in de
frietpot. Dieven werd dan weer een hand afgekapt. De Gentse
‘stroppendragers’ hebben niet altijd leuke Gentse feesten gekend!
Bea staat ons opnieuw op te wachten na de boottocht en zij brengt ons
naar de lakenhallen. Van daaruit kunnen we op het belfort. Jammer
genoeg moet dit bezoek ook weer in sneltreinvaart en daarom brengt de
lift ons direct naar de hoogste verdieping waar we een mooi zicht krijgen
op de Arteveldestad.
Even een dorstlesser en dan terug huiswaarts maar de dag is nog niet
gedaan.
’s Avonds bijeenkomst in het mooi versierde Berkenhof. De
wereldkampioenschappen voetbal van dit jaar hebben zeker inspiratie
gegeven want op het podium en op de tafels pronken de Belgische en de
Duitse vlaggen naast elkaar.
En kijk, een oude kameraad, Peter Lambrechts, nu in de
gemeentepolitiek, brengt ons een eervol bezoek. Hij brengt nog twee
collega’s mee, nl. Pieter Defoort en Thomas Aerts.
Het klassieke programma volgt: lekker eten van traiteur Steven, muzikale
begeleiding van Leon en zijn collega met als hoogtepunt de ‘cup song’ en
de ‘urinoirs’.

Veldrijden - seizoen 2014-2015
Het regelmatigheidscriterium veldrijden gaat dit seizoen gewoon verder.

Contich Crosst zich ook dit jaar weer voor het inrichten van de 4 crossen.
Net zoals de voorgaande jaren komen de beste 3 resultaten van iedere
deelnemer in aanmerking voor het eindklassement.
Data:
•

26 oktober 2014,

•

30 november 2014,

•

26 december 2014 - Kerstcross

•

25 januari 2015

Alle verder info kan je vinden op www.facebook.com/CrossWaarloos of
www.wtwaarloos.be

WTWaarloos blijft groeien.
Met ruim 130 leden zijn ze intussen al, de fietsende RV-ers. ’t Moet zijn
dat het gezellig is!
Vooral groepen 2 en 3 kunnen wekelijks rekenen op een grote opkomst
en ook het aantal vrouwelijke leden groeit aan.

Als aandenken ontvangt elk koppel een mooie DVD Waarloos Wolsdorf
1980-2013. Met dank aan Suzanne en Eric voor de 3 uur durende
herinneringsmomenten van 35 jaar mooie ontmoetingen tussen
Waarloos en Wolsdorf.

Dit bewijst dat onze opdeling in niveaugroepen een goede zaak is.
Wie zin heeft (of een masochistisch trekje kan ook helpen) kan op
zondagmorgen vroeg uit de veren om met groep 1 zijn kilometers aan
hoog tempo af te malen. Wie het liever iets rustiger en gezelliger heeft,
vindt zeker zijn gading bij den 2 en den 3. En als het sociale aspect
minstens even belangrijk is als het sportieve, ben je steeds welkom bij
de 4

Gaby Van Camp

Onze sponsors kunnen dus gerust zijn. In ruil voor hun financiële steun
zorgen wij voor een steeds grote naambekendheid.
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Ongeveer 2000 deelnemers telden we dit jaar voor alle ritten samen. De
totale afstand van de ritten van de 4 ploegen bedroeg circa 12.000 km
Als je dan weet dat het gemiddelde aantal deelnemers per rit ongeveer
13,5 is, dan waren we samen goed voor meer dan 161.000 km
aanwezigheid in het straatbeeld. Geen slechte return!
Al geven we toe dat de meeste sponsors het daarvoor niet doen maar
gewoon omdat die fietsers een tof ploegske zijn ☺.
Ook dit jaar werden weer enkele sportieve stages ingelast. In maart
trokken een aantal leden, hoofdzakelijk van den twee, naar Gran Canaria
om daar te profiteren van het aangename weer om de nodige
trainingskilometers bij mekaar te krijgen zodat ze de rest van het seizoen
zonder problemen mee zouden kunnen.
Bij den een ging het net andersom. Zij planden een hoogtestage begin juli
in de Vogezen en aan de Mont Ventoux. En wie mee wilde kon maar best
zien dat hij de maanden voordien genoeg trainingskilometers vergaarde.
Ook voor het komende jaar werden reeds grootse plannen gesmeed.
Naast de traditionele voorjaarstage, deze keer in Portugal, wordt een
grootse fietsreis Waarloos-Stelvio georganiseerd. Van 11 tot 19 juli
fietsen we met 35 leden door Duitsland en Oostenrijk naar Zuid-Tirol met
als apotheose de beklimming van de Stelvio. De voorbereidingen zijn
volop bezig maar sowieso belooft het een schitterende reis te worden.
Tot slot vermelden we graag ook nog even de zesde editie van onze
Waarloos Mountainbike Toertocht. Wat we zes jaar geleden alleen maar
stilletjes durfden te dromen, is intussen realiteit geworden. Onze
toertocht is een vaste waarde op de kalender van de toertochten in de
provincie en zelfs ver daarbuiten.
Niet alleen de aanwezigheid van de 1070 deelnemers of al hun laaiende
enthousiaste reacties op het forum van Mountainbike.be doen ons
tevreden terugblikken op deze zesde editie.

Zesde Waarloos Mountainbike Toertocht
28 sept 2014
Ook dit jaar waren de weergoden ons weer bijzonder goedgezind. 28
sept was een prachtige nazomerdag, midden tussen 2 verregende
zondagen. We konden het niet beter treffen.
Ook de deelnemers deden hun duit in het zakje om er een geslaagde
editie van te maken. Met meer dan duizend kwamen ze weer afgezakt.
Dat is op zich al een bevestiging dat we met onze organisatie goed bezig
zijn. Hun lovende commentaren deden er nog een schepje bovenop. Het
maakt het vele voorbereidende werk de moeite waard.
Maar dit alles kon natuurlijk weer niet zonder de hulp van zovelen! Echt
prachtig om te zien hoeveel medewerkers er weer op de been waren. En
dan laten we de zaterdag nog buiten beschouwing! Overal waren onze
leden aanwezig. Parking, inschrijving, fietsenbewaking, bevoorradingen,
horeca en terras en daarnaast nog een groot aantal toezichters/helpers
op het parcours. Weinig toertochten doen ons dat na!
We blikken dan ook tevreden terug en kunnen al met zekerheid onze
zevende editie aankondigen op 27 sept 2015.

Enkele sfeerbeelden

Het is vooral het gevoel van samenhorigheid en de inzet van zoveel
medewerkers die ons bijzonder deugd doet en maakt dat we elk jaar
opnieuw voor nog beter willen gaan. Bedankt daarvoor!!

Stuurgroep WTWaarloos
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De veteranen op het “world wide web”

www.veteranen-waarloos.be

Redactie Revet
•

Marc Hermans

•

Philippe Van den Bosch

Meer info op
www.wtwaarloos.be of
www.veteranen-waarloos.be.
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