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TEN GELEIDE 
 

Vooreerst geniet nog van de gezellige en deugddoende Kerstdagen. 
Voor 2017 wensen we jullie veel sportvreugde.  
 

We wensen als toffe sportmensen onder elkaar jullie nog lang te zien 
sporten, zowel in en rond de Bellekouter en aldra terug op ’t domein 
Verbruggen en zelfs te lopen op een verlichte Finse piste.  
De toekomst lacht ons toe en moedig anderen aan om bij onze recrea-
tiesport te komen, te ontspannen, zorgen te vergeten en te genieten 
van ons vrijwilligerswerk en gratis te sporten. Waarom zou men moe-
ten betalen om te sporten en gezond te gaan leven? Bij ons kun je uw 
batterijen opladen voor een ganse week met te lopen of te wandelen 
in de natuur. Verheugend is ook dat er wederom een actie is en aan-
dacht voor kwetsbare groepen.  
Met Music for live organiseren wij een nijplichtentocht op zaterdag 17 
december te n voordele van vzw ter Muren. 
Graag nodigen wij iedereen uit om een bezoek te brengen aan onze 
Bib, waar van wijlen Marie-Louise De Cock de moeder van An Van 
Hemelrijck en grootmoeder van Stephanie Jacobs een verzameling 
van glaasjes prijkt in “De kast van de kleine verzamelaar”. 
 

Er is ook het pijnlijk afscheid van Linda Siccard echtgenote van onze 
vriend Honoré Monsieur. Wij bieden onze oprechte deelneming aan en 
wensen hem veel sterkte. 
 

Voor 2017 wensen wij aan al ons recreatiesporters en hun familie 
het allerbeste toe, een gezond, gelukkig en hartverwarmend nieuwe 

jaar.                                                                                                   Leo 
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Kefir 
 

Last van slaaploosheid ? Bloeddruk, gal, nieren, bloedarmoede, eczeem of andere kwalen, dan zou Kefir 
een afdoend middel zijn. Wie weet hier meer over? 
We vonden in ’t Duits een tekst met beschrijving en toepassingsmogelijkheden, maar nu s de vraag: Wie 
kan ons helpen aan Kefir? 
We vonden in de “Grote Nederlandse Larousse encyclopedie” het volgende: Russisch alcoholhoudende fris 
zure en mousserende melkdrank. Grondstoffen voor de kefir zijn melk en plantaardige kefirkorrels. Bacteriën 
uit de kefirkorrels zetten de melksuikers gedeeltelijk in glucose en melkzuur om. De glucose wordt door 
gistcellen uit de korrels tot koolzuurgas en alcohol omgezet. Door het zuur stremt het melkeiwit caseïne zeer 
fijn uit. 
Uit de Grote Winkler Prins het volgende:  
“Een uit Oost-Europa stammende zure melkdrank, die wordt bereid 
met een cultuur van voornamelijk melkzuurbacteriën en gisten. Naast 
melkzuur bevat het product ook alcohol en koolzuur. Bij de bereidin-
gen wordt gebruik gemaakt van kefir korrels, in ons land ook wel yog-
hurtplantje genoemd. De korrels hebben een bloemkoolachtig uiterlijk 
en bestaan voornamelijk uit gisten en melkzuurbacteriën.  
Na de bereiding van het product worden ze af gefiltreerd en bewaard 
voor een volgende bereiding. 
Zo dat weten we allemaal, maar wie heeft er ervaring met Kefir? 
 

Alcoholisme 
 

Alcoholisme is nu niet bepaald een beschavingsziekte want ook vroeger zocht men bij gemis aan AA-
bonden naar middelen om hieraan te verhelpen. In een “Toverboek” van 1750 vonden we daaromtrent vol-
gend uittreksel: “Om te maken dat de dronkaars eenen tegenzin in het drinken krijgen, neemt eenen paling 
die leevende is en laet die in een mengsel wijn sterven. Geeft zulks te drinken en hij zal naer dien tijd eenen 
walg tegen den drank hebben. Het zaet van kiekvorschen is ook goed”. 
Ook vonden we in dezelfde boek nog een wenk voor gehuwden: “Om vrede tusschen man en vrouw te 
maken, neemt kruit valeriane en geeft het aen man en vrouw te drinken uit eenen kroes, dan zullen zij altijd 
stil en gerust leven”. 
 

Eksterogen 
 

 Uit een oud vergeeld boekje in mijn familiebibliotheek : “De Geneesheer der armen en de 2000 recepten” 
geschreven door L. Peyronnet nemen we enkele praktische wenken om  allerlei kwaaltjes te genezen. 
Wat moet men doen om te genezen van eksterogen, hardheden, en eelten? 
Men neemt den knol van de lelie (hetzij der gekweekte lelie, hetzij der dal(lelie), men vermorzelt hem en 
men bestrijkt er je eksteroog mede, alsof het pommade ware.  

Dit middel heeft vele personen genezen, die duizenden 
andere middelen te vergeefs beproefd hadden. 
 

Een ander eenvoudig middel dat altijd goede uitslagen 
geeft, is het volgende: gedurende een dag, in een glas azijn 
klimbladeren of preibladeren (het groene deel) laten weken 
en na de eksteroog goed gewassen te hebben, een stuk  
vochtig blad erop plakken en  met een lijnwaden bundeltje 
vastbinden tot ’s anderdaags. 

Dan neemt men het bandje en het stuk blad er af, en met 

den nagel kan men de eksteroog, heel week geworden, uit 

de huid trekken.  
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Wel zorg hebben met den vinger op de kwaal te duwen om zich te verzekeren dat geen stukje of worteltje 

van de eksteroog in blijft. Voelt men geen pijn meer, dan is de genezing volkomen. Integendeel ondervindt 

men nog de minste pijn, wat betekent dat alles nog niet weg is, dan wrijft men hevig met een klein stukje 

lelieknol op de plaats van de eksteroog. Na verloop van twee minuten blijft er volstrekt niets meer van de 

hoornachtigheid en de genezing is volkomen. 

Snurken 
Heel wat families worden geteisterd  door het snurken vooral als een familielid ’s avonds een pintje teveel 
gedronken heeft. Het moet erg zijn vooral voor hen die er noodgedwongen moeten naar luisteren. Wel er 
bestaat een remedie om de zo noodzakelijke vrede in het gezin te behouden. 
De dokters beweren dat een mens alleen maar snurkt als hij op zijn rug slaapt. De remedie is dan heel een-
voudig. Voorkom dat de slaper de rug houding aanneemt. Naai daartoe in de rugpand van het nachtgewaad 
een storend voorwerp, dat niet kan kwetsen, zoals een glazen knikker bijvoorbeeld. Draait de potentiële 
snurker zich op zijn rug, dan zal hij de druk van de knikker voelen en, zonder wakker te worden, zal hij die 
druk willen ontwijken en op zijn zij of buik gaan liggen. 
                                                                                                                                                 (tekst: Leo De Rijck) 

Weetjes 

- Luc heeft hem een oldtimer aangeschaft, een auto op leeftijd, omdat hij zelf een jaartje ouder wordt. 
- Geert De Cocker neemt een weddenschap wel aan, maar weet wanneer hij niet te verslaan is. 
- Stefaan is aan het trainen voor een halve triatlon, een combinatie van2,5 km zwemmen, 80 km fietsen en 
  20km lopen. Een grote uitdaging voor elk jaar! 
- Marleen heeft Robert na zeven jaar kunnen overtuigen om eindelijk mee te doen met Free to Run. 
  Amai, dat heeft lang geduurd! 
- Hubert is heel trots op zijn lichaam, de afgelopen maand is hij zeven kilo afgevallen.  
  Wat een opluchting voor Hubert! 
- Hugo trekt als begeleider alleen maar koppels aan de laatste maanden. De romantische begeleider! 
- Bea is teruggekomen bij Free to Run, maar sloot zich aan bij de wandelaars om voldoende te revalideren 
   na haar medische ingreep. Veel succes en hopelijk tot snel bij de lopers. 
- De kortere dagen zijn in aantocht, waardoor we steeds in het donker moeten lopen.  
  Toch merken we op dat dit niemand tegenhoudt om te komen lopen! Super gemotiveerde lopers! 
- Bjorn is na zijn kuitblessure teruggekomen. Hopelijk overtreft hij zijn eigen fysieke kunnen niet en hervalt 
   hij met blessures. 
- Nathalie en Stefaan hebben hun uiterste best gedaan om een marathon te lopen in Eindhoven.  
  Extraordinair, maar fantastisch, wat een prestatie! 
-Er zijn nog steeds diploma’s zomer 2016 af te halen. Gelieve contact te nemen met leo via e-mail  
leo.de.ryck@telenet.be  OF TEL; 053 66 76 26. 

Kerstwensen 

-Dat we een succesvol  gezond en sportief 2017 mogen beleven met nieuwe uitdagingen en weinig kwetsu-
ren. 
-Bij tegenslagen een schouderklopje en opbeurend woordje van je medelopers. 
-Dat Christaine nog veel goei soep mag maken en vele ballekes draaien. 
-Dat onze site 100.000 bezoekers mag verwelkomen. 
-Dat Hugo Van Steenbergen nog veel vrouwelijk schoon in 2017 mag fotograferen en zijn bloeddruk mag 
verminderen. 
-Voor Francis dat de kriek even goed is als in 201è en dat nog menig keer zijn bokalleke mag vol zijn. 
-Voor Hans een horloge die in 2017 vooruit loopt  i.p.v. achteruit, om net op tijd te komen. 
-Dat Eric en zijn familie nog succesvolle “Free to run” mogen beleven en er ook van genieten. 

-Dat Hugo meer dan 800 lopers op onze Affligemloop mag  verwachten en Sabine hem mag troosten als het 

zo niet is. 

mailto:leo.de.ryck@telenet.be
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NIJPLICHTENTOCHT IN DE KERSTSFEER  

AFFLIGEMSE RECREATIESPORTERS ORGANISEREN NIJPLICHTENTOCHT IN DE 
KERSTSFEER  

 

VOOR VZW TER MUREN TE EREMBODEGEM 
 
Voor de 3de keer op rij zullen de Affligemse Re-
creatiesporters een actie doen in het kader van 
de Warmste Week van Studio Brussel. 

 

Na de opname van een Kerstsingel en een fak-
keltocht zal dit jaar een NIJPLICHTENTOCHT 
georganiseerd worden. 
 

De opbrengst van deze tocht zal rechtstreeks 
gaan naar VZW TER MUREN in Erembodegem. 
 

Ter Muren draagt als organisatie voor bijzondere 
jeugdzorg  zorg voor heel wat kinderen, jongeren 
en hun ouder(s), familie of uitgebreider netwerk. 
   

Deze komen in Ter Muren terecht wanneer het thuis wat moeilijker gaat of wanneer ze het zelf of hun 
ouders het wat moeilijker hebben. Soms vindt een jeugdrechter de situatie verontrustend en worden kinde-
ren of jongeren geplaatst. Anderen vinden meer vrijwillig, met hulp van andere hulpverleners, de weg naar 
de jeugdzorg. 
 

Draag je dit goed doel een warm hart toe, neem dan zeker zaterdag 17 december 2016 deel aan dit event. 
De wandeling van ongeveer 3,5 km vertrekt op het kerkplein van Essene (Affligem) te 19:00. Kostprijs voor 
een volwassene 5 EUR / kinderen 1 EUR.  
 

Naast deze aktiviteit is er ook de Kerstmarkt te Essene. 
 

Inschrijven best  op voorhand  kan via de website van ARS: www.a-r-s.eu of de dag zelf ter plaatse 
 

Voor meer inlichtingen kan je ook terecht bij Johan Pessemier op 0496/8713 

HO, HO, HO…. Beste sportvrienden  

Van harte ben je uitgenodigd op onze Affligemse Santa Run van zondag 18 december ’16 
Net als vorig jaar zetten we de kerst- en nieuwjaarsperiode in op een sportieve en gekke manier met lopen-
de 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. 

http://www.a-r-s.eu


HERfST 2016 
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De zon heeft geen zin om te ontwaken, 
 

en blijft steeds langer slapen. 
 

De bomen in het bos, 

 

laten hun bladeren los. 
 

De gazonnetjes groeien niet meer, 
 

oef, gedaan met maaien, keer op keer. 
 

De zomerplanten mogen niet meer bloeien, 
 

kampernoelies zullen nu welig groeien. 
 

‘s Morgens al vroeg opgeschrikt, 
 

door de eerste winterprik. 
 

Maar ook mist en rijm, 
 

fotograferen mijn ogen ragfijn. 
 

Een spinnenweb lijkt wel van kant, 

 

dauwdruppeltjes als diamantjes op iedere plant. 
 

Een bladerentapijt in alle kleuren, 
 

die het geheel mag opfleuren. 
 
 

Nieuwe geuren in het bos, 
 

aarde, varens en mos. 
 

De zomer vertrokken met snelle tred, 
 

De herfst is nu aan zet.                                                 Marleen 
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Trans Andes motor challenge  (vervolg) 

Dag 16, Potosí (4100m) Sucre (2800 m) 165 km 
 

Dat dit een reis van superlatieven is was al 
duidelijk, ik voeg er nog eentje aan toe. Ik heb 
gisteravond in Potosí de beste biefstuk ooit 
gegeten : een steak a la diabla. We hebben 
ook het verhaal van degenen die naar de mijn 
gegaan zijn gehoord. Ze vonden het een hele 
ervaring maar waren allemaal blij dat ze weer 
buiten waren. Behalve het licht dat ze zelf 
bijhadden was het daar pikdonker en er is 
nergens enige aanduiding van waar je bent. 
Zonder gids zou je er onmiddellijk verloren 
lopen. Op die hoogte is er al weinig zuurstof 
en tel daarbij op dat er slechte verluchting is 

en veel stof. De bezoekers waren blij dat er hier en daar een lek in de pneumatiche leiding was waardoor ze op 
die plaats wat beter konden ademen. Blij dat ik niet meegegaan ben. Onder die omstandigheden werken er van-
daag nog steeds mensen in die mijn. In Potosí valt het trouwens op dat je veel jonge mensen ziet. Dat zou komen 
omdat de mijnwerkers niet lang leven. In de tijd van de Spanjaarden bleven de mijnwerkers tot 6 maanden onder 
de grond als ze zo lang leefden. Zou je nog iets van zilver kopen als je dit allemaal weet. 
Maar allee nu verder naar Sucre, de hoofdstad van Bolivia : LaPaz is het administratief centrum en ook het presi-
dentiëel paleis bevindt zich daar. Onderweg ben ik er in geslaagd de motor van mijn moto op te blazen. Hij maak-
te al een poosje een raar geluid en plots was er een hevig geratel en daar stond ik dan. Hoogst waarschijnlijk is 
de distributieketting gebroken of versprongen. Dan maar op de volgwagen gewacht en met de reservemoto ver-
der gereden. 
 

Onderweg hebben we ook nog een indrukwekkende oude brug bezocht,die dateert uit de tijd van de Spanjaar-
den. Deze bevindt zich precies op de grens van het grondgebied van Potosí en Sucre. 
Sucre is een aangename stad, lager gelegen en een stuk minder vervuild, alhoewel er hier voor de millieubewe-
ging ook nog werk aan de winkel is. Vooral op het gebied van uitlaatgassen. Hier kan je ademen omdat de stad 
niet in een oude vulkaankrater of zo ligt en de wind voortdurend frisse lucht aanvoert. De stad is ook mooier door 
de vele gebouwen in koloniale stijl. Na de lunch hebben we een aangename wandeling door de stad gemaakt 
langs de plaza, de omliggende winkelstraatjes en de lokale markt waar we wat bananen en peren kochten. Hier 
worden we helaas ook geconfronteerd  
met het fenomeen straatkinderen.  
Kinderen van 5 tot 12 jaar leven hier op straat zonder ouders, zonder een dak boven hoofd te proberen een paar 
centen of wat te eten bijeen te krijgen. En hun eerste voedsel van de dag binnenschrokken als een rare Belg zijn 
bananen en peren en wat geld geeft. Dit maakt mij zo verdrietig en moedeloos. Bolivia heeft gas, zilver, koper, 
olie en lithium.  
 

Dag 17, Sucre (2800 m) Mizque (2000 m) 200 km  
 

Mizque ligt op onze weg naar Cochabamba, onze eindbestemming, en is dus eigenlijk alleen een tussenstop. De 
weg is in redelijk goede staat met hier en daar onderbrekingen in gravel. Na een half uur rijden viel er weer een 
motor in panne,  deze keer een kapotte ontstekings bobijn. Deze kon gerecupereerd worden van mijn ex-motor 
en 45 min later konden we weer verder. We hebben nu de Alti 
Plano verlaten en rijden nu door een veel groener berglandschap. 
Het is nu op te letten voor varkens en ezels die los op straat lopen.  
Dit is duidelijk een extreem arme regio van Bolivia. Bij de koffie-
pauze kwamen we terrecht in een dorpje waar bijna iedereen 
gehandicapt was en in onhygiënische omstandigheden leefde. 
Voor de luch een paar uur later ik heb dan ook bedankt. 
Het hotel in Mizque was in orde en van de barbeque 's avonds heb 
ik me dan ook goed bediend. 

Wordt vervolgd 
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Stand regelmatigheidscriterium 

Plaats Naam Score 

1 Ponnet Sabine 29 

2 Van Der Borhght Marc 28 

3 Vermeiren Hugo  26 

3 Beeckman Anita 26 

4 Van Bellingen Stefan 24 

5 Van Hemelrijck An 23 

6 Verpaelt Betty 21 

6 De Graeve Nathalie 21 

6 Crabbé Noël 21 

7 Huybens Marleen 20 

8 Jacobs Stephanie 15 

9 Pessemier Johan 11 

10 De Nil André 10 

11 Van Den Brande Eric 9 

12 Goetvinck Stefaan 8 

13 Van Nieuwenhove Bea 7 

13 De Nil Mara 7 

14 De Waele Els 5 

14 De Roo Glenn 5 

14 Raes Francis 5 

15 Van Holsbeeck An 4 

15 Bellemans Riet 4 

15 De Nil Daan 4 

15 de Laat Stefanie 4 

15 De Schrijver Christiane 4 

16 Crabbe Tom 3 

16 Van Vaerenbergh Eva 3 

16 Vermeiren Geert 3 

16 De Croes Marijke 2 

16 Stassijns Hans 2 

16 Follet Erik 2 

16 Neckebroeck Anita 2 

16 d' Hoe Luc 2 

17 't Kint Peter 1 


