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TEN GELEIDE 
 

Lopen is nog steeds de beste therapie. Velen hebben op school niet leren 

genieten van lopen. Ze hebben er zelfs een afkeer overgehouden aan de 

turnlessen, waar ze saaie toertjes moesten lopen en vaak aan het staartje 

hingen. De zogenaamde “Coopertest”, maakte het alleen nog erger.Onze 

begeleiders hebben daar een antwoord op en leggen uit dat lopen niet 

uitputtend hoeft te zijn.Je kunt het langzaam opbouwen , op je eigen maat 

met onze nu al “20ste Free to run” die start op zondag 28 september om 

9u30 op het domein Verbrugghen. Op weinig tijd kun je veel bereiken. 

Ervan genieten is het meest motiverende. Iedereen zegge het voort.Ook 

onze begeleiders luisteren naar jou. Wat is je verwachting? Ben je ge-

zond? Is er sprake van hartkwalen, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, rug 

letsels ? Bij een ernstige risicofactor, zal er wel naar een dokter verwezen 

worden.Vooral zijn we een vriendenploeg en moedigen elkaar aan. Er Is 

nu ook onze “start to walk” en reeds vanaf 3 september starten onze wan-

delaars. Eveneens bouwen zij langzaam op en genieten bovendien van het 

landschap en ook de weetjes over hun streek zijn meegenomen.In de 

maand augustus zijn we ook op 1, 2 en 3 augustus  welkom bij onze vriend 

Luc D’Hoe met Bleregemkermis en de wandelaars worden uitgenodigd op 

17 augustus voor de “Daenswandeling” 

Aldus is er voor elk wat wils.                          Met zomergroeten,              Leo                                           
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Uit het dagboek van  Cassius….De Boxer van Start to Walk Affligem 
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Maart 2013… 

9.15 u  Mam maakt haar klaar….joepie ik mag 

mee benieuwd waar we naar toe gaan , hm dit 

plekje ken ik niet en wat een vreemde geuren 

allemaal en kijk daar staan zoveel  mensen wat is 

dit leuk maar zoveel lawaai ik versta niks van wat 

ze allemaal zeggen….oh wat is dat nu ?  

Die meneer vooraan praat in een potje en het is zo 

luid en nu kan iedereen opeens stil zijn, zou dit de 

leider van de roedel zijn ?   

Ik vraag mij af wie zijn nu toch al die mensen die 

over mijn kopje wrijven….effe ruiken….neen ik ken 

ze niet maar ze zijn wel ontzettend lief voor 

mij….oooh wie is dat nu weer en wat heeft die nu 

mee dat ruikt zo lekker zou dat voor mij zijn ?  

Gauw even kijken naar mam…toe mag het ? de 

zever loopt nu al uit mijn bekje….misschien als ik 

even triest kijk….jaaa ik mag het hebben zo’n 

lekker koekje…gauw even springen om een kusje 

te geven…. 

Ah kijk daar is Pepsi…ze gaat ook mee….ze is zo lief ze heeft wel een beetje veel haar pfff dat ziet er warm 

uit…. 

En hop we zijn vertrokken, ik vraag me af waar we zijn, het is hier zo mooi en ik ben hier nog nooit geweest, 

wat een kleine wegjes en baantjes allemaal en er is hier zo veel 

te zien en het ruikt hier zo lekker, geen stinkende auto’s, zo 

rustig wat vind ik dit tof…. 

Wat is dat nu ? Die meneer met zijn raar potje vooraan is uitleg 

aan het geven,ik zal maar braaf even gaan zitten en doen of ik 

alles begrijp wat hij zegt maar ik snap er niks van, maar eigen-

lijk geeft dat niet hij brengt mij naar allerlei toffe plaatsjes en dat 

is veel belangrijker 

Voila we zijn weer weg,  best even checken of iedereen mee is, 

ik zal even naar voor lopen en gaan kijken en dan terug naar 

achter, ja hoor iedereen is er nog bij…. 

Wat vind ik deze wandelingen plezant…. 
 
                                                          Dank u wel Leo De Ryck…. 
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Bleregemkermis herleeft 

‘Op 1,2 &3 augustus 2014 is het weer zover: Bleregem 

kermis! De 6e editie ondertussen van Bleregem kermis 

'light en gezond'. 

Het Bleregem-team knutselde alweer een weekendvul-

lend programma in elkaar. 

Op vrijdag: Music Maestro! Kermiscafé open vanaf 19h. 

Om 20h30 bijt 'Kraai, kraai, kraai' de spits af met een 

hommage aan Johnny Cash en andere rock-goden, 

gevolgd door The Pledge, een coverband uit het verre Teralfene. DJ Hugo sluit de avond af met wat been-

strekkende deuntjes. 

Op zaterdag beginnen we traditioneel met de grootste rommelmarkt uit Bleregem en omstreken met rand-

animatie voor jong en oud, dit alles vanaf 13h (inschrijven kan nog steeds 0478/84.49.19).  

Bleregem-BBQ verwacht jullie vanaf 18h, rustig lekker eten eventueel verstoord door een passage van de 

lokale fanfare. Vanaf 22h brengt DJ Wimer Bleregem in hogere sferen tot de vroege uurtjes. 

Nieuw! Ook op zondag kan u terecht in onze tent om een hapje te eten vanaf 12h. Vol au vent met frietjes 

met de nodige kwak mayoniase.The Goebby's zorgen voor de nodige animatie, met de nodige aandacht 

voor de senioren.                                                             Meer info via Facebook en op www.bleregem.be 

V R O L I J K   B L E R E G E M           Ken je De Bleregemnaren? 
 

Het is een lustig volkje en om nader kennis te maken met deze bewoners van de Hekelgemse wijk 
“Bleregem” moeten we telkens op de eerste zondag van augustus hun kermis meemaken. 
Na hun harde labeur op de werf of de fabriek houden zij van plezier maken, feesten en kermissen. 
Niettegenstaande het modern ontspanningsleven op een andere leest geschoeid is, neemt hun wijkkermis 
zeker niet af in intensiteit en vormt een zeldzaamheid in het Brabants folkloreleven.   
Nu ook staat op het programma allerlei volkse vermakelijkheden. 
 

OVERDRIJVEN 
 

De Bleregemnaren kunnen vloeken dat het kraakt, maar er is ook devotie,  
zelfs werden er priesters, kloosterlingen en missionarissen groot gebracht.  
Inderdaad Bleregem zond zijn zonen en dochters uit zelfs naar Kongo en Transvaal. 
Een van de minder evangelische eigenschappen  van de Bleregemnaren is wel “overdrijven”: prei van een 
armdikte, konijnen die zelfs over hoge omheiningen komen “letten” en zo groot zijn als een veulen, ganzen 
die naar de vliegtuigen pikken…een voetbal met de fameuze derby indertijd tussen Sneppen en DAC, die 
uit de lucht terugkwam met sneeuw op. “Jijdbezen” zo groot dat men er een stuk moest afsnijden en de 
“spruiten”zelfs met de ladder  beklimmen.. 
En de typische uitdrukking is wel “ e zwet miljar” om een serieuze hoeveelheid aan te duiden. 

Vanwaar zouden zij deze overdrijving geërfd hebben? 
Zit hun historische achtergrond daar voor iets tussen? 
 

We gaan te rade in de geschriften van onze geschiedkundige vorser 
Bert D’Haese. Hij vertelt ons dat Bleregem één van de drie Franki-
sche plaatsnamen was die Hekelgem rijk was.De toponiem Bleregem 
verwijst naar de Frank Blaro, die hier een heem bouwde waarrond 
een woonkern ontstond. Was die Blaro misschien een rare snuiter? 
Wie zal het ooit weten? 
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Mijn marathonjaar 

Augustus: 

Na mijn eerste marathon 6 april 2013 was ik niet geheel tevreden over 

mijn prestatie. De ontgoocheling van het niet behalen van de voorop-

gestelde tijd van 4 uur overheerste en al heel snel besliste ik dat er wel 

een 2de marathon zou komen. Waar en wanneer was nog niet geweten 

tot ik hoorde dat Dimitri plannen had voor zijn eerste marathon. Net 

zoals mij wou hij die eerste keer lopen in het project ‘hero for one day’ 

aan de watersportbaan. Ik heb dan ook van die gelegenheid gebruik 

gemaakt om samen met Dimitri te trainen in de maanden mei, juni en juli. Op 4 augustus was het zover… Ik 

liep mijn 2de marathon aan de snikhete watersportbaan bij zo’n 28 graden en weinig schaduw. Daar ik zeer 

veel getraind had, vaak in mijn middagpauzes, liep ik die 42,2km in 3u36min zonder echt in het rood te 

gaan. Dit smaakte naar meer… 

September: 

Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik veel bewondering heb voor marathonman. Het 

project aan de watersportbaan liep nog steeds dus ik wou van mijn goede conditie gebruik maken om nog 

een marathon te lopen. Ik had die 2de marathon zo goed verteerd dat ik stiekem hoopte dat ik een snellere 

tijd zou kunnen neerzetten. Door een 3de deelname aan ‘hero for one day’ steunde ik het goede doel en ik 

kon zonder stress naar mijn 3de marathon toeleven daar ik het concept en de locatie al kende. 5 weken na 

die 2de marathon was het zover… 15 september 2013 gaf ik mij volledig met maar 1 doel namelijk mijn per-

soonlijk record verscherpen. Dankzij de goede begeleiding, het vlakke parcours en ideale weersomstandig-

heden slaagde ik in mijn missie. De 42,2 km uitgelopen in 3u26. Een nieuw persoonlijk record! 

Oktober: 

Geen idee waar of wanneer ik besloten heb een 4de marathon te lopen. Ik weet nog dat ik van plan was 

opnieuw aan de watersportbaan te lopen maar mijn vriendin vond dat 

saai. Stefan Van Bellingen had wel al de marathon van Eindhoven ge-

pland dus in plaats van de watersportbaan is het Eindhoven geworden. 

Dit was opnieuw de ideale manier om samen met iemand te trainen. Met 

slechts 4 weken tussen deze en de vorige marathon was het maar de 

vraag of ik voldoende gerecupereerd was. Zondag 13 oktober 2013 zal ik 

niet gauw vergeten. Het was een dag dat het heeft gewaaid en geregend 

zoals geen andere dag in 2013! Dankzij Stefan dan toch begonnen aan 

de marathon want ik had door de gure weersomstandigheden geen zin meer om te starten. Verkleumd en 

bibberend gestart en dan toch beslist om alles uit de kast te halen want de conditie en de benen zaten goed. 

Desondanks het gure weer een nieuw persoonlijk record gelopen in 3u25 maar het heeft mij lichaamlijk en 

mentaal véél kracht gekost. Het was de eerste keer na een marathon dat ik nog nauwelijks kon stappen, ik 

was echt wel diep gegaan. Na Eindhoven 2 weken niet gelopen want ik had er even genoeg van. 

November 

Het is in deze periode tijdens één van die vele trainingen dat Stefan het idee lanceerde om in 2014 mis-

schien wel eens 12 marathons te lopen want in 2013 ging onze marathonteller op 6 komen. Het toeval wou 

dat ik al 4 maanden een marathon gelopen had, dus moest ik voor de komende maanden nog een paar 

marathons plannen. Stefan zou zijn 5de marathon lopen aan de watersportbaan in het ‘hero’ project. 
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Door opnieuw dezelfde datum te kiezen, konden we de trainingschema’s weer samen laten vallen en dat is in 

de winter alleen maar positief. Dus 5 weken na Eindhoven liep ik opnieuw aan mijn vertrouwde watersport-

baan. Met maar 9 trainingen in 3 weken, na 2 weken stilliggen, was ik gestart zonder enige verwachtingen. 

Het doel was uitlopen en niks meer forceren want nu had ik wel een hoger doel voor ogen namelijk 12 x 

42,2km in 12 maand. Op zondag 24 november 2013 na een moeizame start ging het alleen maar beter naar-

mate de kilometers vorderden. Mijn eindtijd na 8,5 rondjes watersportbaan was 3u43min. 

December 

De marathon voor de maand december was snel gekozen. Ik had die al maanden vastgelegd namelijk de 

allerlaatste ‘hero for one day’. Ik wist dat marathonman op 31 december 2013 de laatste marathon zou lopen 

van zijn project. Die dag waren we niet alleen, velen liepen één of meerdere rondjes mee, en enkelen waaron-

der Stefan en ik, liepen de ganse marathon. Die dag liepen we allemaal aan hetzelfde tempo dat marathon-

man zijn marathons loopt. Die dag de marathon uitgelopen in 4u18 in een super sfeer.  

Januari:  

Ik heb lang gezocht op het internet naar een marathon die enigszins een beetje in de buurt kon gelopen wor-

den. Helaas was het een zoektocht zonder resultaat tenzij ik bereid was naar de andere kant van de wereld te 

vliegen. Dit en het feit dat het winter was, besloot ik dan maar mijn eerste ‘loopband ’marathon te lopen in de 

fitness te Liedekerke.  Ik wou echt het idee van elke maand een marathon te lopen niet verloren laten gaan nu 

ik al aan de 5de opeenvolgende maand zat van mijn sportieve uitdaging. Mentaal was het een uitdaging om 

4u27 lang te lopen. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat ik op 20 januari de saaiste 42,2km gelopen heb. 

Het is in deze maand dat ik de rest van mijn planning voor 2014 heb uitgestippeld. Marathonman lanceerde  

een nieuw project: Mychallenge14. Dit is een verzameling van 29 uitdagingen voor de beginnende en gevor-

derde fietser, loper of triatleet. De uitdagingen zijn niet alleen in België te vinden, maar zijn verspreid in Euro-

pa en ver daar buiten. Op basis van die uitdagingen heb ik mijn planning opgesteld met een mix van een 

aantal buitenlandse en binnenlandse marathons. 

Februari: 

In de maand februari stelde zich spijtig genoeg hetzelfde probleem als de vorige maand. Geen binnenlandse 

of buitenlandse marathon gevonden die op aanvaardbare reisafstand ligt. Dus er restte mij geen enkele ande-

re keuze dan opnieuw die loopband te trotseren. Het was een drukke gevulde dag. s'Morgens zo'n 3,5 uur 

beton staan draaien dan snel wat boterhammen naar binnen geschrokt. Na de korte middag break  mij onmid-

dellijk gerept naar de fitness voor die 2de keer. Na 4u14min was mijn 2de loopband marathon een feit...en ik 

denk dat het hierbij zal blijven met dat indoor gedoe. Die laatste 40 min leken 3x zo lang te duren... Gelukkig 

bestaat er zoiets als muziek om die tijd en gedachten af te leiden. 

Maart: 

Mijn marathon voor de maand maart was mijn eerste echte grote buitenlandse marathon. Deze was gepland 

via ‘mychallenge2014’. Het waren 4 mooie zonovergoten dagen in een bruisend Barcelona. Tevens vertoefde 

ik met goed gezelschap. Maar we waren daar natuurlijk wel met een doel: het lopen van misschien wel de 

mooiste stadsmarathon in Europa. Ik was gewaarschuwd door marathonman dat het een pittig parcours was 

en ik kan het alleen maar beamen. Door die  combinatie van weinig vlakke kilometers, iets teveel zon en een 

maag- en darmprobleem, maakte dat ik mijn vooropgestelde ambitie om in Barcelona mijn persoonlijk record 

scherper te stellen, heb laten varen. Achteraf bekeken een goede beslissing om na de 25ste kilometer niet tot 

het uiterste te gaan want al heel snel zag ik getrainde lopers aan de kant liggen die verzorging nodig hadden. 

Uiteindelijk was ik die 18de maart heel tevreden over mijn tijd. Met een tijd van 3u40min11sec was ik 4474ste 

op 18000 starters. In mijn leeftijdscategorie (35 tot 40) ben ik 2036ste.  

        Vervolg in volgend nummer                                                                                                          Geert Dierickx 
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Hallo beste ARS-ers. Enkele maanden geleden volgde ik bij 

de Vlaamse Trainerschool van BLOSO in Waregem de 

sporttakoverschrijdende bijscholingsmodule ‘Begeleiden 

van sporters met een handicap’. Een aanrader voor elke 

jogbegeleider, initiator, instructeur of trainer. 

Heel wat sportfederaties zoals Parantee, Psylos en Recreas; sportorganisaties à la ‘To walk again’ en 

‘Special Olympics Belgium’ maar ook andere sportactoren zoals ‘Stichting Vlaamse schoolsport’, 

‘Dovensport Vlaanderen’ en de Vlaamse trainersschool van BLOSO proberen een zo ruim mogelijk aanbod 

van sportactiviteiten te organiseren voor mensen met één of andere handicap. We kunnen deze onderbren-

gen in 5 groepen : 

 fysiek/motorisch vb rolstoelpatiënten of dwergen, 

 auditief (communiceren via gebarentaal),  

 visueel,  

 psychisch, 

 en verstandelijk vb downsyndroom/mongolisme, soms ook autisme 

Het kan iedereen overkomen. Zo zijn volgens de naakte cijfers 1 op 9 personen op een bepaald moment 

psychisch ziek. (vb depressie) 

Er zijn binnen de G-sport een aantal specifieke sporten zoals boccia, goalbal of torbal, showdown, curling, 

keusport, powerlifting, voetbal 5-a-side of 7-a-side, … 

Maar ook de klassieke sporten zoals atletiek met oa sprinten en afstandslopen zijn perfect mogelijk. Zo zijn 

er de volgende loopnummers : 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 4 X 100m, 4 X 400m 

en zelfs de marathon. De atleten worden ingedeeld in verschillende klassen. Zo is er bijvoorbeeld de klasse 

11, 12 en 13 voor sporters met een visuele beperking 

(afhankelijk van de ernst van de beperking) Denk maar aan één 

van onze trouwe ARS-lopers Björn Jacobs. (zie hiervoor ook het 

artikel in het loperke van oktober 2012) Om mensen zoals Björn 

beter te begeleiden kan de begeleider beter altijd een fel ge-

kleurd geel hesje dragen of goed contrasterende kleuren zoals 

rood en wit (toevallig de kleuren van de kledij bij ARS) Ook lopen 

met een lint kan helpen maar goede communicate blijft sowieso 

het belangrijkst. 

Voor nog meer info over dit onderwerp kan u altijd terecht op de site www.gsportvlaanderen.be  

Mensen van Vlaams-Brabant kunnen ook terecht bij de sportdienst, Provincieplein 1 te 3010 Leuven 

( 0 1 6 / 2 6 7 6 5 7 ,  s p o r t @ v l a a m s b r a b a n t . b e ,  w w w . v l a a m s b r a b a n t . b e )  

Mensen uit Oost-Vlaanderen kunnen terecht bij de sportdienst in het huis van de sport, Zuiderlaan 13 te 

9 0 0 0  G en t  ( 0 9 / 24 3 1 2 42 ,  k d c @o o s t - v l a a nd e re n . be ,  www. o o s t -v l a a n de re n . be )  

 

Ken je iemand die deze info kan gebruiken, speel ze dan zeker door want iedereen heeft recht op sport ! 

                                                                                                                                                       André De Nil 

G-sport 
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 Wandeling van de vriendschap “Daens bij ons”  

De “Wandeling van de vriendschap” op zondag 17 augus-
tus, een samenwerking tussen het Roemeniëcomité, Pasar, 
Beweging.net en de Affligemse gemeentegidsen heeft dit 
jaar als thema “Daens bij ons” dit naar aanleiding van de 

175ste verjaardag van priester Adolf Daens.  

De sociale boodschap van Daens is ook vandaag nog 
actueel, dat zullen de deelnemers ondervinden tijdens deze 

boeiende wandeling 

De gebroeders Daens Adolf en Pieter gingen vaak op stap 
langs de Dender naar Tenbos en togen over de Hekelgem-
se Molenberg naar de abdij van Affligem waar zij als huis-
vrienden werden ontvangen. 
Priester Daens verdedigde ook de Hekelgemse hopboeren 
en hield er, volgens de overlevering, toespraken op de 

Molenberg. 

Het wordt een wandeling van ongeveer 6 km, met start om 14 uur aan de Patro in Hekelgem en aansluitend 
aldaar een tentoonstelling “Priester Daens” en mogelijkheid tot deelname aan de Roemeniëbarbecue in de 
tuin. 

 Weetjes 

De marathondroom van onze Hugo Vermeiren is weeral aan diggelen. 

Onze Francis is op vakantie geweest in Turkije en spreekt nu een mondje Turks maar wel met een ver-

schrikkelijk accent. Kan iemand helpen om het woord “kriek” te vertalen in het Ottomaans. 

We leefden ook mee bij het overlijden van de vader van Pascal Hermans en de moeder van Lea Michiels 

(echtgenote Noël Crabbe). We bieden de families onze oprechte deelneming aan. 

De diploma’s van zowel onze 19de “Free to run” als onze 1ste  “Start to walk” worden uitgereikt op zondag 28 

september om 9u30 op het domein Verbrugghen. 

Met 559 deelnemers was onze 5de Affligemloop een succes. Langs deze weg willen we nogmaals de deelne-

mers, de sponsors en vooral de vrijwilligers bedanken om deze prachtige editie mogelijk te maken. 

In het Zegershof hebben we nu al lopers uit vier huizen op een rij. 

In de Guchtveld hebben we zelfs iemand als topper in ballet en lenig dat die is !!! 

Stefanie werkt als woonbegeleider in Zonnestraal (Lennik) en zal nu ook een Bloso cursus gaan volgen om 

ons te begeleiden. 

Aan niemand zeggen maar volgend jaar gaat Lien trouwen op 15 mei 2015. ’t Is goed dat ge ’t weet, want 

dan komt zij ’s zondags niet. 

Noel en Lea zijn op 20 juli eenenveertigjaar getrouwd en dat volgens de catechismus in goede en kwade 

dagen. 
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1 Verpaelt Betty 13 

2 Dierickx Geert 13 

3 Ponnet Sabine 12 

4 Van Hemelrijk An 10 

5 Vermeiren Geert 9 

6 Vermeiren Hugo 8 

7 Crabbe Noël 7 

7 Jacobs Stefanie 7 

8 Huybens Marleen 6 

8 De Waele Els 6 

9 Pessemier Johan 5 

9 Van Bellingen Stefan 5 

9 Van Den Brande Eric 5 

10 De Greve Petra 4 

10 Stassijns Hans 4 

11 Verpaelst Arno 3 

11 De Nil Mara 3 

11 Hermans Pascal 3 

11 Goetvinck Stefaan 3 

11 Neckebroeck Anita 3 

11 Raes Francis 3 

12 De Nil Daan 2 

12 De Nil André 2 

12 De Muyter Brigitte 2 

12 Van Der Borght Marc 2 

12 De Meersman Jens 2 

12 Van Nieuwenhove Wout 2 

12 Van Nieuwenhove Stef 2 

12 Verpaelst David 2 

13 Banck Marc 1 

13 Van Linthoudt Hilde 1 

 Tussenstand criterium 


