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TEN GELEIDE
Sporten dat doe je op een veilige manier. Veilig voor je zelf, maar
ook voor de sporters.
Wie tijdens het sporten de openbare weg gebruikt, moet voorzichtig zijn.
Zo zorg je ervoor dat je in het donker goed zichtbaar bent, zodat
andere weggebruikers rekening kunnen houden met jou.
De wegcode dienaangaande is niet altijd zo duidelijk, vooral als
men in groep loopt, daarom heeft ons ARS-bestuur een door onze
avondlopers te onderschrijven reglement uitgewerkt dat in dit nummer van “Ons Loperke” opgenomen werd.
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Voor informatie raadpleeg
onze website

www.a-r-s.eu

Een meerwaarde aan onze avondtrainingen is nu ook de Finse
piste aan de Bellekouter die voortaan ’s avonds wordt verlicht.
De verlichting wordt van maandag tot vrijdag aangestoken door de
zaalwachter op het moment dat de zon onder gaat en zal automatisch om 22 uur doven.

Voor persoonlijke vragen
kan je terecht via e-mail

Dit is ook het laatste nummer van ons sportjaar 2017 en we wensen jullie alvast een zalige adventstijd, veel kerstvreugde, sportiviteit, vriendschap en geluk in 2018.

Telefonisch:

Van harte,

ars-hugo@telenet.be
of

leo.de.ryck@telenet.be

LEO: 0496/70 91 03
HUGO: 0495/38 66 84

Leo
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De nieuwe Van Dale
THEOLOOG
UITZONDERLIJK
PAPIER
ACHTERAF
MINISTER
KRAKELING
CONTINENTEN
PROFEET
ANTILOOP
BEDACHT
KAARSRECHT
MAGAZIJN
VERTROUWEN
UURWERK
MINIMAAL
PANAMA
KIESKEURIG
MISLEIDER
POLITIKUS
COMBINATIE
EILEIDER
KOEPON
MAKADAM
MINNEKOZEN
ONDERSCHEID
OORDEEL
OVULATIE
PALING
POSTWEZEN
SUPERDELUXE
TOEZICHT
UITDRUKKING
VERZUIPEN

Theo vertelde de waarheid niet
begrafenisondernemer op reis
zwaarlijvige Ier
min acht
heel kleine ster
zoontje van een inbreker
inenten op delicate plaats van het lichaam
professor aan tafel
middel tegen diarree
naast bed nummer zeven
recht om kaarsen te vervaardigen
persoon die azijn lust
op een afgelegen plaats trouwen
werk dat per uur betaald wordt
sobere maaltijd
moeder eerst
tand in goede staat
priester
zoen van een politieagent
land met veel politievoertuigen
vooraanstaande kip
nachtgewaad voor rund
schots voor kakmadam
West-Vlaams voor 'mijn neef'
toeristenziekte
lel
verdonderend damesapplaus
vader van chinees meisje
kinderen van doodgebeten postbodes
onbetaalbare benzine
opletten met gesloten ogen
einde van constipatie
drinken in het buitenland

ARS
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Weetjes
weetje:
In de loopclub is er iemand 10 kg afgevallen op korte tijd en terwijl is er iemand die 10 kg is bijgekomen?
Wie zou het zijn?
Koen: -10 kg en Andre: +10 kg! Nu is het weer mooi in evenwicht.
weetje:
Ingrid is 50 jaar geworden. Een dag na haar verjaardag is zij eens in de watten gelegd geweest en heeft zij
ten volle kunnen genieten van haar groot feest.
Wij wensen je nog een goede gezondheid, vrienden en veel liefde!
weetje:
Koen is erin geslaagd om net op tijd op een wedstrijd aan te komen. Het was een bizarre situatie.
Alle ARS lopers die naar de wedstrijd gingen waren vroeger op de plek en hadden lang moeten wachten
om zich in te kunnen schrijven door de lange rij.
Zij stonden al aan de start toen Koen juist toekwam op de plek. Koen had geen file en stond daar na 5
minuten samen aan de start. Dat is pas geluk hebben.
Toch zegt het spreekwoord: Pech in de liefde, is geluk in het spel!
weetje:
Geert Van Den Brande kan lang opblijven op een feestje en 's morgens om 9u paraat staan om een lange
afstand te lopen. Chapeau!
weetje:
Op 28 oktober 2017 was er een wedstrijd in Gent waaraan de meeste deelnemers van de ARS ooit hebben
aan deelgenomen. De lopers liepen enkel halve en volledige marathons. Gefeliciteerd voor Marleen, Noel,
Nick, Hugo, Betty, Stefaan en Nathalie met de halve marathon uit te lopen! Gefeliciteerd voor Tom, Els,
Glen, Geert met de volledige marathon uit te lopen!
weetje:
We zijn blij om mee te delen dat Lien terug in de loopclub als jogbegeleider komt na haar zwangerschap.
Mark is heel blij dat hij de trainingen een deel kan overdragen aan Lien. Met twee training geven, is toch
veiliger dan alleen.
weetje:
Op 11 november vieren we Sint Maarten en op 6 december vieren we Sinterklaas. Nu sommigen van de
kinderen van de jogbegeleiders hebben veel geluk dat ze deze twee feestdagen altijd iets krijgen.
Dit zal misschien komen doordat Affligem op de grens ligt van Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen, ook al
ligt Affligem in de provincie Vlaams Brabant.
weetje:
Johan verspreidt en promoot de loopclub zo goed, dat hij nieuwe leden
aanwerft in no time. Merci voor je promotie van nieuwe loopkandidaten.
weetje:
Bjorn is al een tijdje zijn loopmaatje Marc kwijt. Een geluk dat Geert, Vera
en nog andere teamleden afwisselen om hem de weg te leiden.

Onze oprechte deelneming bieden wij aan Bjorn en Els JacobsLambrechts bij het overlijden van vader en grootvader Pol Lelon.
Stefanie
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HO, HO, HO…. Beste sportvrienden
Van harte ben je uitgenodigd op onze Affligemse Santa Run van zondag 17 december ’17
Net als vorig jaar zetten we de kerst- en nieuwjaarsperiode in op een sportieve en gekke manier met lopende kerstmannen en –vrouwen.
Afspraak : café Dachterdeer , Langestraat 88 Hekelgem om 9u30
Kledij: Kerstplunje of andere originele kostumering
Kerstloop: afstand 3 km of iets meer…
Wandeling: max. 3 km
Bij aankomst: gezellig samenzijn, uitreiking prijzen beste kostumering en ons loopcriterium, quiz en sportbabbel
Sportmenu: gebak en drank

We hopen alvast op uw deelname aan deze sfeervolle en
plezierige kerstontmoeting.

FAMILIEGELUK MET MARETAK
Wij kennen de maretak nog slechts als symbolische geluksbrenger, die in de
kersttijd onze woonkamers siert.
Vooral in de Germaanse mythologie speelt de maretak een voorname rol.
Het was ook rond het Germaanse Nieuwjaar dat de druïden met gouden sikkels
de maretak gingen snijden in de heilige eik.
De maretak bezit tenslotte de verheugende eigenschap, de woekering van kankercellen tegen te gaan.
Diverse Maretak of mistelpreparaten, vooral van homeopathische aard, worden
dan ook in de biologische kankertherapie
aangewend.
Dus doet de maretak wat meer dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar het
zoenen te bevorderen.
Nu nog wordt met Kerstmis soms een Maretak opgehangen in een kamer
of deuropening.
Ontmoet een jongen een meisje onder de maretak dan mag hij haar
kussen.
Wie kent nog die romantische duitse gedichten over die Mistel ?
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Kindje-op-moeders-schoot
Kindje-op-moeders-schoot is een kamerplant die regelmatig gegeven wordt aan een moeder met een pasgeboren
kind.
De plant maakt nieuwe scheutjes aan in de bladoksels van
de oude bladeren.
Deze plant heeft hartvormige behaarde bladeren en wordt
zo genoemd omdat ze zichzelf vermeerdert zonder dat je
er een hand naar uit hoeft te steken.
Wie in onze familie een attentie wenst te doen bij een
geboorte, dan is dit een origineel geschenk.
De plant is bijzonder geschikt voor gebruik in hangmanden of hoge potten.
Je zet hem best niet in volle zon, maar wel op een lichte plaats. De plant kan overwinteren op een koele en
lichte plaats.
Kindje-op-moeders-schoot kan kleine, groenwitte bloemen
krijgen, maar die verschijnen zelden in de huiskamer.
Hoe verzorgen?
Tijdens de groeiperiode moet je de plant regelmatig water
geven. De aarde mag vochtig blijven maar niet te nat. In de
winter heeft hij minder water nodig.
Vermoedelijk is mijn kweek om één of andere reden mislukt en
daarom de vraag : Wie heeft nog scheuten?
Naam: Tolmiea menziesii
Herkomst: Noord-Amerika
Familie: Saxifragaceae
Standplaats: Geen volle zon maar wel veel licht. Verdraagt ook
minder licht. Koel en licht overwinteren (10-15°C).

Algemeen:
Deze makkelijke plant dankt haar Nederlandse naam
aan het feit dat ze nieuwe jonge plantjes ontwikkelt aan
de basis van het blad, op het verbindingspunt tussen
bladsteel en-schijf.
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Ik leg een bloem op jouw graf,

Ik leg een bloem op jouw g raf,
Omdat ik zoveel om jou gaf.
Ik leg een bloem op jouw g raf,
gewoon omdat ik mag
Die bloem doet me i mmers denken aan jou,
diegene waar ik nog steeds van hou .
Een prachtige bloem, zodat je weet ,
dat ik je nooit of te nimmer vergeet.
Marleen

Elk jaar weer
De gedachten aan wie niet meer is
De pijnlijke herinnering, hartezeer
Elk jaar weer, ’t zelfde gemis
Het zijn de kleine memories
Die het aandenken bezwaren
Weggevlogen als een avondbries
Woorden en gebaren
De limiet van ’t leven overschreden
Geen weg meer terug
Tevergeefs gestreden
Het overschrijden van een brug
Blijft zwijgzaam over
Een liefdevolle herinnering
Als ’t schaduwrijke lover in volle zomer
Een verademing…
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Het is donker en koud en nat
Als je deze tips volgt, zijn we VEILIG op pad
De herfst is volop bezig en de winter staat voor de deur. Vermits we als ARS-lopers in de week toch wel
met een ‘grotere’ groep zijn, komt het er niet alleen op aan om te bewegen in groep, maar vooral ook
VEILIG te verplaatsen in groep.
Van daar deze aandachtspunten:
Elke subgroep heeft een afgevaardigde (verantwoordelijke). Hij of zij bepaalt de looproute,
loopsnelheid (tempo aangeven). M.a.w. de verantwoordelijkheid ligt bij de begeleider om
de route veilig af te werken. Dit betekent ook dat naar hem of haar geluisterd wordt.
Zorg als begeleider van een groep voor geen al te donkere paden en wegen in deze periode
van het jaar.
Er wordt steeds in groep (min. 5 personen) met
maximum twee naast mekaar gelopen en dit
aan de rechterzijde van de straat. Let wel op,
er mag links gelopen worden, maar dan loopt
elkeen achter elkaar. Als er een voetpad is,
wordt dit zoveel mogelijk gebruikt. Het fietspad mag gebruikt worden. Fietsers hebben
hier wel voorrang op voetgangers.
Zorg voor opvallende kledij. Het dragen van een
fluorescerend vestje is verplicht. Indien er
geen gebruikt wordt, kan deze loper spijtig genoeg niet deelnemen.
Er wordt tijdens de groepsloop geen gebruik gemaakt van een hoofdtelefoon (muziek).
Wees altijd op je hoede, hou de omgeving in de gaten. Op deze manier kunnen we adequaat
reageren.
Het is bovendien fijn dat er in de groep verschillende personen drager van een lampje zijn. Dit
verhoogt de zichtbaarheid.
Als er rechts in groep gelopen wordt liefst een geel licht vooraan links en een rood licht achteraan links. Als er toch links gelopen wordt een rood licht vooraan rechts en een wit licht
achteraan rechts.
Zorg er ook voor dat je steeds jouw identiteitskaart bij hebt (ouder dan 15 jaar).
Samen uit, samen thuis.
Beste ARS’er met deze tips in de hand lopen en joggen we door het winters
donker Affligemland.
Indien deze punten niet nageleefd worden, zullen bij een gebeurlijk voorval
het bestuur van ARS-AFFLIGEM niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de
ontstane schade ten gevolge van dit voorval.

Elke deelnemer onderschrijft deze aandachtspunten.
Namens het ARS-BESTUUR
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Stand regelmatigheidscriterium
Plaats

Naam

Score

1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19

Ponnet Sabine
Van Der Borght Marc
Beeckman Anita
Vermeiren Hugo
Verpaelt Betty
Huybens Marleen
De Geyseleer Robert
Van Hemelrijk An
Van Bellingen Stefan
De Cort Koen
Van Den Brande Eric
De Nil André
Crabbe Noël
De Nil Daan
Jacobs Stephanie
Van Bellingen Milan
Pessemier Johan
Dierickx Geert
De Ro Glenn
De Waele Els
Van Nieuwenhove Bea
De Graeve Nathalie
De Baerdemaecker Thomas
Bellemans Riet
Van De Gucht Marina
Van Den Brande Hanne
Van Den Borre Ina
Raes Francis
De Schrijver Christiane
De Nil Mara
Crabbe Tom
Goetvinck Stefaan
Boersma Veerle
Follet Erik
Vermeiren Geert
Verpaelst Arno
Carion Joeri
de Laat Stefanie
Van Gool Tom
Vanden Bossche Sylvia
Verkammen Tom
Van Delm Evelien

31
31
31
28
27
24
22
22
22
21
20
16
16
15
13
11
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

19
19
8

1
1

