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Ten geleide...
Een nieuw jaar is ingezet.
Traditioneel is dat een moment om nieuwe plannen te maken, om nieuwe dromen te
koesteren.
Dat doen we dan ook met onze “Affligemse recreatiesporters”.
2011 wordt een jaar van nieuwe mogelijkheden. Ook voor ons met wederom sessies
“Affligem loopt”, onze tweede Affligemloop, verdere begeleidingen en andere
sportevenementen.
En zoals je allicht weet zijn het vrijwilligers die de kracht geven aan onze Affligemse
recreatiesport .
Zij zijn de motor van onze vereniging door zich onbaatzuchtig in te zetten.
Dit Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk is dan ook het uitgelezen moment om hen
uit de anonimiteit te halen en hen uitgebreid in de
spotlights te zetten.
In de volgende bijdragen van “ Ons Loperke”
hebben wij vooral de bedoeling om onze stille werkers in de verf te zetten.

Voor informatie raadpleeg onze website
www.a-r-s.eu
Voor persoonlijke vragen kan je terecht
via e-mail
ars-hugo@telenet.be of
leo.de.ryck@telenet.be
Telefonisch:
LEO: 0496/70 91 03
HUGO: 0495/38 66 84

In dit nummer werpen wij dan ook de schijnwerper
op onze bestuursploeg.
Moge dit Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk ,
terug een jaar vol inzet ,sportvreugde en vriendschap worden en ons brengen tot een positieve
samenleving door een verbetering van de levenskwaliteit bij onz e sportmensen.
Leo

De schijnwerper op onze bestuursploeg
Ik ben Bruno Wouters, 29 jaar, geboren en getogen te Affligem.
Bij ARS kwam ik ongeveer vijf jaar geleden terecht via een Start-to-Run, samen met mijn
broer en twee neven.
Het ging eerder om een ludieke deelname en persoonlijk had ik niet echt de ambitie, laat
staan enige verwachting om ooit vijf kilometer te zullen lopen.
Lopen was immers nooit mijn ding geweest, maar de gezellige en ongedwongen sfeer
zorgden ervoor dat ik probleemloos dit doel bereikte en later ook de tien kilometer haalde.
Diezelfde vriendschappelijke sfeer zorgde tevens voor mijn toetreding tot het bestuur van
ARS.
Hier heb ik me vooral kunnen uitleven met het ontwerpen en onderhouden van de website
en het maken van allerhande propaganda.
Leuk en motiverend om zien is dat, uitsluitend met vrijwilligerswerk, onze werking echt
floreert. Getuige hiervan is onder meer onze Affligemloop.
Hiermee bezorgen we onze gemeente opnieuw een eigen jaarlijkse loopwedstrijd, wat
geleden is sinds de jaren tachtig met de teloorgang van de Hekelgemse Atletiekclub.
Wat de toekomst ook mag brengen, wij blijven ons alleszins inzetten voor een gezellig en
gezond Affligem!

Van Droogenbroeck Christiane 22/06/1949
Ik ben actief op het domein Verbruggen sinds 1996. Samen met Leo De Rijck, onze voorzitter, deden we iedere zondagmorgen een uurtje aan recreatiesport.
Sinds enkele jaren werd er een nieuw project opgericht onder de naam “Start to Run”.
Waarom lopen? Loopsport is een sport die door iedereen, jong en oud, met een beetje
goede wil, kan gedaan worden.
Ik liep met succes 5 km en deed dit zeer graag.
Door omstandigheden loop ik nu niet meer zoveel maar houd ik mijn conditie op peil door
de gezonde lucht van het domein Verbruggen te komen inademen.
Dan eens lopen, dan eens stappen en vooral anderen stimuleren om de loopsport niet
verloren te laten gaan.
Het is ook een sport die je meestal in groep doet en het is leuk om mekaar te steunen bij
een minder goede dag. Mijn slogan luidt : Lopen is en blijft gezond.
Als bestuurslid van onze vereniging tracht ik mij nuttig te maken op allerlei vlak. Zo ben ik
steeds van de partij bij speciale gelegenheden.
Onze jaarlijkse “Affligem Jogging” is ook een groot succes en vraagt veel inzet van onze
organisatie.
Tevens ben ik bestuurslid van de Sportraad in onze gemeente en tracht aldus eveneens
mijn steentje bij te dragen voor de Recreatiesporters.

David Wouters, Ik ben 31 jaar en woonachtig te Affligem.
Van mijn zeven jaar ben ik sportief begonnen door de kleuren van FC Eendracht Hekelgem
te verdedigen.
Dit heb ik een 12-tal jaren gedaan tot studies en weekendwerk de voorrang kregen.
Na enkele jaren van inactiviteit werd het dringend tijd voor meer beweging en ben ik samen
met Hugo, Eric en Bruno in 2005 naar een Start-To-Run gegaan.
We hebben er ons zodanig goed geamuseerd en ons steeds meer fitter beginnen voelen
dat we zijn blijven gaan.
Na enkele sessies hebben we dan ook onze schouders gezet onder het bestuur zoals we
het nu kennen, de heraanleg van de looppiste en het behalen van het diploma
van ‘jogbegeleider’.
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Eric De Kerpel, 47 jaar, gehuwd met Ingrid Vermeiren en vader van 2 tieners : Anke en Glenn.
Alles is gestart een 5-tal jaar geleden.
Tussen pot en pint besloten we (samen met mijn schoonbroer Hugo – onze huidige ondervoorzitter) om onze conditie (als jonge veertigers) wat te verbeteren en schreven we
ons in voor de ‘Start to Run’ sessie van maart 2006.
De weergoden waren ons toen alles behalve goed gezind. De trainingen waren zwaar,
maar iedere keer stonden we er weer. De toenmalige groep was heel hecht. Verschillende
van deze mensen maken nu deel uit van de vaste kern.
Gezien het succes van de ‘start to run’ sessies, was er nood aan meer (gediplomeerde)
begeleiders. Samen met Hugo en David behaalden we ons diploma van begeleider begin
2009.
Sindsdien help ik Leo met de begeleiding van de start to runners (0 tot 5 km).
Het hoofddoel van De Affligemse Recreatiesporters is vooral om de mensen bijeen te
brengen, te laten bewegen, zodoende dat iedereen en alleman zich er goed bij voelt.
Niets moet, alles mag.
Voor elk wat wils. Vriendschap , anderen aansporen en motiveren is heel belangrijk. Zelf
al heeft men dan eens minder zin om te lopen, het groepsgebeuren en de sfeer maakt
veel goed.

Hallo, ik ben Els De Waele, 35 jaar
Tijdens mijn opleiding Kinesitherapie maakte ik kennis met de loopsport (lees: verplichte
toertjes rond de Watersportbaan in Gent). Daarna werd mijn actief sportleven sterk gereduceerd omwille van beroepsbezigheden en de geboorte van mijn kinderen.
Toen ik de aankondiging voor de eerste Affligemse 'Start to Run' in de bus kreeg dacht ik:
waarom niet? Een beetje sporten zou me goed doen en me ook de kans geven wat meer
mensen te leren kennen als inwijkeling in de gemeente. Ik kreeg de microbe snel te pakken.
Lopen is soms misschien wel vermoeiend maar vooral ontspannend.
Een babbeltje met de collega's tijdens het lopen voorkomt dat je op je adem gaat trappen en
is tegelijk een goeie manier om je sociale contacten bij te werken. Na ongeveer een jaar
besloten we met een aantal Start-to-runners mee te doen aan de '20km van Brussel'. Met
succes en als resultaat nog een aantal halve marathons en deelnames aan meer lokale wedstrijden. What's next? Een marathon? Zeg nooit nooit maar het plezier in het lopen primeert.
Intussen stapte ik ook in het bestuur van de ARS waar we met een aantal enthousiaste vrijwilligers proberen om de loopsport in Affligem te promoten. De massale opkomst bij de 'Free
to Run' sessies en de geslaagde eerste Affligemloop in 2010 getuigen ervan dat er zeker
interesse is en stimuleert ons om verder te doen.

Jean-Pierre Van der Elst, 60 jaar
In de lente van 2006 heb ik voor het eerst deelgenomen aan een Start to Run sessie op het
domein Verbrugghen en dit onder leiding van Leo.
Mijn betrachting was om de 5 km makkelijk te kunnen lopen aan een normaal rustig tempo.
En inderdaad na 10 weken opbouw liepen we de 5 km zonder onderbreking aan een stuk in
een tijd van ongeveer 32 minuten.
De 10 weken opbouw op zondagvoormiddag zal ik niet vlug vergeten, door de aanmoedigingen om vol te houden, de steun, het groepsgevoel en de samenhorigheid kregen we al vlug
de smaak te pakken om die 5 km te halen.Ook de mooie omgeving waar we konden lopen op
het domein Verbrugghen hielp zeker mee, met de ontluikende lente en de zuivere lucht in de
longen gaf dat zeker bij iedereen een goed gevoel.
Het zich eens in het zweet lopen en achteraf dat deugd-doend douchken maakte van ons een
herboren mens.
Uiteraard heb ik door mijn deelname andere mensen leren kennen en is mijn vriendenkring
groter geworden. We hebben nadien ook nog deelgenomen aan enkele loopwedstrijden,
en wat me het meest is bijgebleven was onze deelname in groep aan de kustmarathonEkiden eind september 2006,dit was een fantastische ervaring
Nadien hebben we dan ook nog onze loopafstand van de 5 km verlegd naar 10 km,
zodanig dat we een goed uurtje zonder onderbreking konden lopen,
voor mij persoonlijk is deze afstand voldoende om dit regelmatig eens te kunnen lopen en de
conditie te onderhouden.
3

Hugo Van Steenbergen, 55 jaar
Gezien mijn gestalte was ik aangewezen op basketbal, wat ik dan ook beoefende in mijn prille
jeugd. Ik doe nu aan loopsport om vooral fit te blijven en tijdig mijn buikje weg te werken en
een sigaretje te laten.
Het is vooral tof in groep te lopen, dit is een stimulans en iedereen is er vriend. Als sociaal
type heb ik het nodig om in groep te lopen. Alleen zou ik nooit slagen om het vol te houden.
Bij mij gaat het soms van heel zwaar tot best gemakkelijk.
Van afzien tot het soms eens super goed gaat.
De “Affligemse Recreatiesporters “ is een toffe groep en onmiddellijk voelde ik mij daar thuis,
het is plezant om erbij te zijn.
Als bestuurslid breng ik ook onze evenementen in beeld en is het mij een plezier al onze
vrienden in het uitleven van hun sport te vereeuwigen (zie onze site).
Alleszins ben ik gewonnen voor onze loopmethode , het langzaam opbouwen, per week groeit
de afstand en ook de voldoening groeit mee.
Het “nadeel” van hardlopen : je raakt er aan verslaafd en kom er nooit meer vanaf. Vanaf nu
hoop ik dat er nu niks meer tussen komt en ik nog velen mag mee begeleiden en steunen bij
hun eerste loopinspanningen.

Francis Raes, 47 jaar
Ik heb geen sportverleden. Na mijn legerdienst in 1983 had ik het gevoel dat ik wat moest
doen aan mijn conditie.
In 1984 kwam ik dan terecht op ’t domein Verbrugghen. Aangezien ik van gezelligheid hou,
was ik daar dIrect thuis. Temeer dat ik na de training een kriek (of meerdere tot het bokalleke
vol was) kon gaan drinken “Onder den Toren”. Er was kameraadschap en het lopen gaf mij
nu een goed gevoel. Naarmate de conditie kwam werd onze hoogdag gedurende vele jaren
de “20 km van Brussel” waar ik mooie tijden kon afdrukken.
Vooral vond ik mijn concurrent in mijn vriend Hubert De Gendt. Maar kloppen doet hij mij niet.
Graag zou ik eens een marathon lopen. Daarom train ik ook hard in de week, zodat ik genoeg
basis heb.
En met een trainingsschema dat Leo mij gaat uitschrijven moet een marathon lukken.
Als materiaalmeester en bestuurslid wens ik mij verder verdienstelijk te maken voor onze
Affligemse Recreatiesport.
Mag ik hopen dat we nog vele jaren samen mogen plezier beleven aan het lopen en dat ik nog
veel “Kriek” mag drinken.

Hubert De Gendt
24 jaar geleden zag Helga, mijn echtgenote, een advertentie in de Streekkrant voor recreatiesport op zondagvoormiddag in Affligem, domein Verbrugghen.
Omdat we beiden sedert onze jeugd, ondertussen waren we gezellige dertigers, niet meer
voldoende gezond sportten en we toch wel vonden dat we daar behoefte aan voelden, gingen
we graag in op die advertentie van Leo De Rijck.
Wat hebben we ons geamuseerd! In die tijd was er niet alleen veel gymnastiek en lopen, maar
speelden we ook veel spelletjes. Er kon geen keer voorbijgaan of die spelletjes van Leo werden gesaboteerd. Voor we naar huis gingen was er dan nog een quiz en waren er punten te
verdienen.
Op het einde van het jaar kon je met die punten prachtige prijzen winnen, al wat je op je zolder vond en waar je niets meer kon mee aanvangen, maar sport, vriendschap en plezier maken waren het voornaamste.
Tijdens de week liepen we één avond, wisselend, steeds vertrekkend op een ander adres van
één van de vrienden. Nadien bleven we achter één (meerdere) pinten nog wat ‘zeveren’ om
de wereldproblemen op te lossen.
Op een bepaald ogenblik begon de belangstelling wat te tanen en startten we met het huidige
systeem, meer gericht op lopen, in combinatie met de start-to-run reeksen.
Een nieuw succes. De vriendschap is gelukkig gebleven, de basis voor de Affligemse recreatiesportes, al mis ik soms wel die gezellige avondlopen van weleer.
Het is dan ook een hele eer voor mij dat ik als Aalstenaar in het bestuur van A-R-S mag zetelen.
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Hans Stassijns, 50 jaar
Ik doe aan loopsport omdat het een eenvoudige vorm van ontspanning naar lichaam en geest
is. Het is meteen een positieve uitlaatklep na een intensieve werkdag of werkweek.
Het lopen in groep bevordert de sociale contacten. Men leert mensen kennen in een andere
omgeving en vanuit een andere invalshoek. Hierdoor krijgt men de kans om zijn vriendenkring
te verruimen. Lopen doet alle sociaaleconomische grenzen vervagen. Er is ook het gevoel
van saamhorigheid en respect doorgaans tastbaar.
Eens een marathon lopen zou wel bij mij het summum zijn, dat zou mooi zijn.
Mijn inzet voor onze Affligemse Recreatiesporters beperkt zich niet alleen tot de geestelijke
arbeid met onze vergaderingen, maar soms komt er fysische arbeid bij en dat ligt mij beter.
Zo heb ik de renovatie van de looppiste op het domein verbrugghen kunnen behartigen. Nu
de “2de Affligemloop” zich aankondigt ben ik ook wederom paraat ter daad.
Mijn betrachting is nog vele jaren gemotiveerd te zijn voor de loopsport . Er zijn een miljoen
goede redenen waarom lopen een deel van onze levensstijl zou moeten zijn. Kortom het
voornaamste is dat het leuk, bezielend en gezond is.
Een levenskwaliteit die wij aan zoveel mogelijk mensen willen doorgeven.

Hugo Vermeiren
Geboren 03 maart 1965 te Aalst, ongehuwd en werkzaam als vrachtwagenbestuurder.
Ik ben beginnen te lopen bij de Recreatiesporters in maart 2006 en ben sinds 2007 actief in
het bestuur.
Ik ben met het lopen begonnen om iets aan mijn fysieke conditie te doen. Voor ik Leo en
de andere recreatiesporters leerde kennen sleepte ik dagelijks een lichaam van 85 kg mee
en kon niet verder als 250 meter lopen zonder naar adem te snakken.
Door in groep te lopen heb je niet enkel een breder sociaal contact, maar tevens voelt men
zich er toe aangezet om toch maar de loopafspraken in de groep na te komen ook al gaat
het eens niet zo goed. Vroeger probeerde ik ook al wel eens alleen te lopen, maar hield dit
dan toch weeral niet lang vol omdat het dan weeral eens regende, het was te warm of ik
was te moe.
Mijn grote droom is om dit jaar nog proberen mijn eerste marathon te lopen in september.
Maar bovenal hoop ik dat ik nog jaren kan genieten van deze sport en vooral van de vriendschap en sportieve sfeer die ontstaan is binnen de groep.
Toen we begin 2007 met het nieuwe bestuur aan de slag gingen wist ik al, hier gaan we
voor. Als er iets moet gedaan worden zijn er steeds mensen bereidt om te helpen.
Ik kan hier ontspanning vinden en me tevens inzetten om anderen de kans te geven om
aan lopen te doen.
Ondanks mijn onregelmatige werkuren zie ik er steeds naar uit om op tijd thuis te zijn om
begeleiding aan de groep te geven en zo geestelijk op adem te komen.
Ik hoop ten zeerste dat we nog enkele mensen kunnen vinden die in navolging van Leo en
onze huidige 3 jogbegeleiders, die de cursus van Jogbegeleider bij BLOSO willen volgen
om alzo onze lopers beter te kunnen begeleiden.

Riet Bellemans, 51 jaar
Toen ik 21 jaar was ben ik op zoek gegaan naar een sportvereniging in Affligem. Er was hier
in Affligem nog geen sprake van een sporthal en veel sportverenigingen.
Een collega van mij vertelde me dat je wekelijks op zondag om 9 uur terecht kon op het domein Verbrugghen om een uurtje aan beweging te doen.
In 1980 ben ik op het domein Verbrugghen in een grote groep van recreatiesporters terecht
gekomen.
Eerst voelde ik me een vreemde eend in de bijt maar al snel voelde ik me als natuurliefhebber
thuis in deze mooie groene omgeving met tal van toffe mensen.
De nadruk lag toen meer op gezinssport met bewegingsoefeningen, balsport,
fit-o-meter… en minder op loopsport.
Het recreatieve trok me aan, niets was verplicht en om het met de woorden van Leo te zeggen, iedereen deed naar godsvrucht en vermogen.
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Stilaan verkleinde de groep maar ik was een volhouder en voelde mij als een stukje familie van
de recreatiesporters. Enkele jaartjes geleden zijn we met een klein groepje beginnen lopen tijdens
de week en nadien heeft Leo het initiatief genomen om een ‘Start to Run’ op te starten. Dit is nu
uitgegroeid tot een groot succes.
Eens ik de smaak in het lopen te pakken had, ben ik wekelijks blijven lopen. Lopen is een toffe
sport , het geeft me een goed gevoel, ‘t houdt me gezond, jong en fit. Ik hou niet zo van indoor
sporten maar van sporten in de buitenlucht.
Tijdens het lopen geniet ik van de natuur, je kunt je gedachten eens de vrije loop laten, het werkt
echt ontspannend. Voor mij is dit de ideale sport, ook omdat het recreatief is en niet prestatiegericht.
Ik loop in het groepje van de 10 km (meestal wat meer J), de parcours zijn soms nogal heuvelachtig en zwaar voor mij maar het lopen in groep voelt aan als een stimulans en steun om het vol
te houden. J
e leert nieuwe mensen kennen en vrienden maken. Je kan een babbeltje doen en je drukke dag
achter de rug laten.
Het is alleszins fijner dan alleen te lopen. Mijn betrachting is om het lopen en deze afstand nog
een tijdje te kunnen volhouden en ook om nieuwe mensen aan te sporen om hun loopschoenen
aan te trekken.

Onze voorzitter Leo De Ryck eerste ereburger van Affligem
Als erkenning voor zijn grote inzet voor de gemeenschap, waaronder ook voor onze vereniging waarvan hij oprichter en voorzitter is,
werd Leo tot allereerste ereburger van Affligem benoemd.

Een dikke proficiat vanwege het bestuur en al
de leden van de Affligemse Recreatiesporters

Onze website in de kijker
Onze website doet het goed en dat is blijkbaar ook de lokale pers niet ontgaan.
Artikel uit Het Laatste Nieuws (KVDP)

De website van de Affligemse Recreatiesporters (ARS) doet het goed.
Na bijna drie jaar online lokte de website al bijna 20.000 bezoekers.
Wie houdt van joggen, vindt er informatie over de diverse initiatieven die ARS gedurende het
jaar onderneemt.
Zo zijn er de avondlopen, de Start to Run, de loophappenings en de Affligemloop. De uitslagen van de wedstrijden worden er nauwgezet bijgehouden en er is ook een prachtig archief
met foto’s en filmpjes.
Het doel van ARS is om de inwoners op een ongedwongen manier te laten kennismaken met
de loopsport.
Wie een kijkje wil nemen, kan surfen naar www.a-r-s.eu
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2° AFFLIGEMLOOP
Beste sportievelingen,
Aan allen die vorig jaar hebben deelgenomen en diegenen die de uitdaging wel zien zitten, er komt opnieuw een
‘Affligemloop’!
De grote opkomst en positieve commentaren van 2010 waren voor ons
een stimulans om ook dit jaar een jogging te organizeren.
Waar en wanneer?
Zaterdag 18 juni 2011 in en rond het Bellekoutercomplex te 1790 Affligem.
Afstanden van 5,5-10,8 of 16.1 (10 miles) km
+
Kidsrun over verschillende afstanden naargelang leeftijdscategorie.
Elke deelnemer krijgt na aankomst een aandenken mee naar huis.
Noteer dus alvast deze datum in jullie agenda!
Voor meer informatie omtrent parcours, exacte aanvangsuur een
accommodatie kan u altijd terecht op onze website www.a-r-s.eu.
Mensen die er dit jaar nog niet toe gekomen zijn de sportschoenen aan te trekken of die moeite hebben om alleen
op pad te trekken kunnen zich melden op onze nieuwe “Free-to run”.
Die start dit jaar op 20 maart op het domein Verbrugghen, zondagochtend op 9u30.
Zo kan er samen getraind worden naar aanloop van onze “2)Affligemloop”, met aangepaste coaching naargeleng
de afstand.
Vorig jaar hebben wij, het bestuur, beroep kunnen doe op een aantal broodnodige vrijwilligers, die er mee voor
gezorgd hebben onze jogging in goede banen te leiden.
Indien u zich geroepen voelt om een handje te helpen en samen een succes te maken van deze 2° editie van de
Affligemloop, aarzel dan niet om contact op te nemen met Hugo Vermeiren op
(e-mail: ars-hugo@telenet.be)
Alvast bedankt, veel trainingsplezier en tot op de « Affligemloop »

Met sportieve groeten,
Het bestuur Affligemse Recreatiesporters
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Affigemse Recreatiesporters houden Affligem proper
Aangezien wij als recreatiesporters nauw verbonden zijn met de natuur,
nemen wij op 26 maart zaterdag 2011 deel aan de
“Grote lenteschoonmaakacties” in onze gemeente.
Deze actie kende verleden jaar een groot succes dankzij onze
medewerking.
Mogen wij op uw medewerking rekenen.
Voor verdere afspraken een mailtje naar leo.de.ryck@telenet.be
of een belletje 053 66 76 26.

JAARLIJKSE WAFELVERKOOP
Op zondag 17 april starten we naar jaarlijkse gewoonte met onze wafelverkoop.
Zoals allicht iedereen wel al weet organiseren de Affligemse Recreatiesporters tweemaal per jaar
gratis een sessie Free-to-Run (voorheen Start-to-Run) en is er ook het ganse jaar door begeleiding
op zondag, dinsdag en donderdag, alsook onderhouden wij de looppiste op het jeugddomein
“Verbrugghen” en organiseren we nu voor het tweede jaar onze Affligemloop.
Via het blad “Ons Loperke,” dat tweemaal per jaar verschijnt proberen wij contact te houden en
trachten wij lopers uit de vorige sessies steeds aan te moedigen om verder te doen of zelfs opnieuw
te beginnen.
Om dit allemaal gratis te kunnen verwezenlijken kunnen wij wel een financieel steuntje gebruiken en
daarom bevelen wij deze wafelverkoop warm aan.
Bestellingen kunnen uiterlijk tot en met 8 mei opgenomen worden bij de bestuursleden op de daarvoor bestemde formulieren.
De levering naar keuze van vanillewafels, chocoladewafels of botergaletten , los of verpakt in dozen van 700 gram zal op zondag 15 mei
bezorgd worden.
Tevens is er een prijs voorzien voor de beste verkoper.
Dank namens de recreatiesporters voor jullie steun en smakelijk.

'Start 2 Run' wordt 'Free 2 Run'
De VAL (Vlaamse Atletiekliga) heeft ons verzocht de naam 'Start 2 Run'
niet meer te gebruiken tenzij we ons bij hen aansluiten.
Maar lid worden van de VAL zou betekenen dat we elke deelnemer
inschrijvingsgeld moeten aanrekenen.
Dit is echter in tegenstrijd met onze visie dat gezond sporten een
gratis recht is voor iedereen.
Vandaar dat we simpelweg de naam hebben veranderd naar het
toepasselijke 'Free 2 Run'.
Voor alle duidelijkheid: de gebruikte methoden blijven dezelfde en de
deelnemers worden nog steeds begeleid door gediplomeerde jogbegeleiders.
Voor meer info over de volgende Free 2 Run, die begint op 20 maart 2011, kan je terecht op
http://www.a-r-s.eu

