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TEN GELEIDE
Het is elk jaar opnieuw een enige gewaarwording als de lente voor het
eerst om de hoek komt kijken. Je voelt je herleven.
Overal bij het lopen of wandelen zie je nieuwe dingen. De bomen
beginnen plotseling weer te leven, de weiden worden fris en groen, er
zijn weer bloemen. Je hoort de vogels zingen. En als ’s morgens de
zon ook nog van de partij is, stap je zingend je bed uit. Het leven ziet
er heel anders uit. De mensen kunnen weer lachen.
Hoera ’t Is lente. Bij ons begint het te kriebelen, we maken zelfs grote
plannen. Ons criterium geeft al een ruim aanbod en sommigen gaan
weeral aan het dromen om een marathon te lopen.
19 maart starten we onze 25ste sessie free to run en 6de Start to walk
terug vanaf het domein Verbrugghen, waar we terug de natuur zullen
zien ontluiken.
Bosanemonen, Salomonzegel, speenkruid, daslook en sleutelbloemen zullen ons verwelkomen.
Wie weet vinden we
terug de zeldzame blauwe rapunzel ? Mocht
jullie
nog een roze
sneeuwklokje vinden(zie
artikel) dan weten we
dat dit geluk brengt en
dat gunnen we aan al
ons lopers en wandelaars.
Leo
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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
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Ter info voor onze wandelaars.
EEN RUIKERTJE ROZE SNEEUWKLOKJES.
Onze eerste humanitaire jaren in Roemenië hadden
wij nu niet bepaald zoveel aandacht voor het land en
zijn natuur.
Het ging hem toen om het lenigen van miserie bij de
mensen.
Pas later beseften we wat een mooi land Roemenië
wel was en ook de natuur boeide ons.
Bij een Paaskonvooi in de beginjaren ’90 keek ik
vooral in de provincie Maramures vol bewondering
naar paarse bloemetjes in de bosjes, de heuvels en
ook langsheen de wegen.
Aanvankelijk dacht ik dat het vroege krokusjes waren, maar bij nader toezien waren het sneeuwklokjes,
maar dan getooid met paarse tint en niet in witte kleur zoals bij ons. Zouden dit wel sneeuwklokjes zijn?
Om alle twijfel weg te nemen was het mij aangeraden contact te nemen met Galanthofielen.
Immers om geleerd te doen het sneeuwklokje heeft als Latijnse benaming “Galanthus Nivalis”. En Galanthofielen hebben zich in heel wat landen verenigd en weten alles over sneeuwklokjes.
Zij verzekerden mij dat ik wel degelijk sneeuwklokjes in Roemenië gezien had en zij zelf zoektochten organiseren in Bulgarije, Roemenië en Turkije om er sneeuwklokjes in het wild te zien.
Zoals een mohammedaan minstens één keer naar Mekka moet, zo moet elk rechtgeaard Galanthofiel minstens één keer in zijn leven sneeuwklokjes in het wild hebben zien bloeien.
De geleerde Galanthofielen wisten mij te vertellen dat in Roemenië, in en rond Turkije en in de vroegere
Sovjet-Unie nog wel meer onbekende sneeuwklokjes groeien. Zelfs zoeken deze plantenjagers naar een
zeer zeldzaam roze sneeuwklokje.
En volgende boodschap werd mij hierover meegegeven: “Wie ooit het roze sneeuwklokje ontdekt, wacht
alleszins eeuwige roem en is op zijn minst verzekerd van een plaatsje in de sneeuwklokjeshemel”.
Beste Roemeniëreizigers, de volgende reis zoeken maar…je kunt er immers uw hemel mee verdienen.

Maar zeker deze rariteit niet plukken, neem als bewijs een kleurfoto .
Leo
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Weetjes
weetje 1:
Stefaan Goetvinck weigert zich aan te passen aan de verandering van de weersomstandigheden. Als een
trotse man in spee blijft hij in korte broek lopen met blote benen.
weetje 2:
Hubert is een trotse vader:
De oudste zoon heeft hem al twee kleinkinderen gegeven.
De jongste zoon van Hubert heeft een hoeve gekocht die hij stap voor stap gaat renoveren.
Chapeau en nog veel succes er mee.
weetje 3:
Noël heeft al een tijdje gezondheidsproblemen met zijn nieren.
We blijven aan je denken en wensen je een betere gezondheid toe.
weetje 4:
Dit jaar zijn er vele ARS-lopers aan het trainen voor een marathon.
Veel succes en blijven volhouden tot het laatste moment.
Houd ook rekening met jullie gezondheid.
Als je ergens pijn hebt, laat dit nakijken!
weetje 5:
De wandelaars zijn uitgekeken op de gemeente Affligem en verplaatsen hun bijna elke week
naar een verrassende gemeente in België.
weetje 6:
Tevens wil ik Luc feliciteren met zijn goede
begeleiding het afgelopen jaar 2016 en dit jaar
2017. Dat er nog vele jaren bij mogen komen.
weetje 7:
Een kwestievraag: Gaat Hugo eindelijk eens een marathon lopen of zal het weer mislukken?
Voor hem blijft het een mysterie!
weetje 8:
Ons Lien blijft zich verzetten tegen het advies van de gyneacologe om te stoppen met lopen tijdens haar
zwangerschap.
We wensen Philip en Lien een gezond kindeke.
weetje 9:
Robert krijgt allures! Marleen moet meneer
eerst bij de groep afzetten en nadien moet
zij haar auto maar parkeren waar er nog
plek is.
Wie heeft de broek aan in het huishouden?
weetje 10:
Sabine en Hugo zijn heel opgetogen over
de nieuwe spruit(kleinzoon) in de familie.
Het is een heel braaf manneke!
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ONZE AFFLIGEMSE RECREATIESPORTERS LOPEN ZILVEREN FREE TO RUN
Zondag 19 maart vieren wij onze 25ste Affligemse free to run, dus zilveren jubileum.
Het recept van deze opbouwmethode hebben wij in al die jaren bij iedereen bekend gemaakt. Meer dan duizend sportievelingen namen dit aanbod aan.
We keren nu terug voor onze zondag trainingen naar onze vertrouwde stek, het domein
Verbrugghen. Wens je dit op een plezierige manier te beleven, aarzel dan niet, trek uw
sportschoenen aan en start op zondag 19 maart om 9.30 uur op het domein
“Verbrugghen”, Brusselbaan 2 Hekelgem en we openen officieel de vernieuwde looppiste.
Vooraf inschrijven kan via onze site of ter plaatse. Ook de daaropvolgende zondagen
kan men aansluiten op hetzelfde uur en plaats.
Op dinsdag- en donderdagavond kan men verder onder begeleiding zijn conditie opbouwen en is er afspraak om 19.30 aan de Finse piste op de Bellekouter en later beurtelings
in de woonwijken van Affligem of op de in de winteruren verlichte Finse piste.
Het programma duurt 10 weken en dan kan men met gemak een half uurtje zalig joggen
of 5000 m lopen. Ook is er gelegenheid voor gevorderden om zelfs nog verder op te
bouwen tot 10.000 en meer.
De geslaagden ontvangen later van de sportdienst hun verdiend diploma. Deze “Free to
run” wordt gratis aangeboden en er is ook een verzekering voor alle deelnemers.
Mits op voorhand te verwittigen is er ook sportieve kinderopvang vanaf 4 jaar.
Deze organisatie van de Affligemse recreatiesporters krijgt nu een meerwaarde met de
inrichting van de 6de “Start to walk” onder leiding van Leo De Ryck en Hugo Van
Steenbergen voor mensen met weinig beweging of mensen die revalideren. Het beoogde
doel is om na 10 weken tijd vlot 10 km te kunnen wandelen. De georganiseerde wandelingen vinden telkens plaats op zondag en starten eveneens om 9.30 uur vanaf het
domein “Verbrugghen”, tenzij er andere afspraken gemaakt worden.
Raadpleeg daarom ook wekelijks de website: www.a-r-s.eu
Meer info: sportdienst 053 68 57 91.

Feest

Feest

Feest

Feest

feest

feest

Jubileum editie 25 x Free to run
Opening van de nieuwe looppiste
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DE BEST GESLAAGDE APRILGRAP TE HEKELGEM
1973 is één van de belangrijkste jaargetallen in de Hekelgemse geschiedenis geweest en zelfs een mijlpaal.
Het werd immers een luisterrijke viering “100 jaar zandtapijten en 60 jaar snijbloementeelt”.
Grappenmakers lieten dat ook niet onverlet en zagen hun
kans schoon met 1 april. Zij wensten de traditie waarbij
mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden
verder te zetten.
1 april viel toen op een zondag. Vrijdagmorgen kregen de
bewoners van de Brusselbaan één net schrijven in een dito omslag in hun brievenbus gestopt als blijkbaar
officieel schrijven van het gemeentebestuur.
Aan de geachte bewoners werd het volgende medegedeeld: “Zonder
twijfel is het u bekend, dat in onze gemeente dit jaar enkele belangrijke
jubilea gevierd worden o.a. de zandtapijten bestaan honderd jaar. Aan
deze heel bijzondere kunst, heeft onze gemeente zonder enige twijfel het
grootste deel van haar vermaardheid en toeristische belangrijkheid te
danken.
Na verschillende overlegvergaderingen met de stimulators van dit initiatief , nl. de heemkundige vereniging “Hekelhop” heeft het gemeentebestuur van Hekelgem besloten, de zandkunstenaars van onze gemeente
een blijvende hulde te brengen.
Rekening houdend met de opmerking van raadslid De Schrijver, ook bij
ons de invloed van Brussel te moeten beperken, heeft een gemeenteraad
met eenparigheid van stemmen besloten in onze gemeente de straatnaam “Brusselbaan” vanaf heden te veranderen in “Zandtapijtstraat”.
Met de dienst der posterijen werd overeengekomen dat tot uiterlijk 1 januari 1974 poststukken op oude en
nieuwe straatnaam zullen besteld worden.
De diensten Postcheck, P.T.T., het bankwezen en de maatschappijen voor water- en elektriciteit bedeling
zijn door ons van voormelde wijzigingen op de hoogte gesteld. Gelief er dus ook rekening mee te houden als
u nieuwe adreskaarten en dergelijke laat drukken.
Om de inwoners langs de Brusselbaan de gelegenheid te bieden, zo snel mogelijk hun paspoorten aan te
passen aan deze adreswijziging, zal het gemeentehuis zondag a.s. tijdens de ganse voormiddag geopend
blijven. We verzoeken de bevolking stipt aan de onderstaande uurregeling te houden, ten einde de werkzaamheden een vlot verloop te verzekeren.
En of er gelachen werd zondagvoormiddag 1 april met de
Hekelgemnaren die uit oprechte burgerzin zich kwamen
aanmelden voor een gesloten deur.
De prominenten hadden eveneens een speciaal briefje
gekregen voor een receptie dat hen aangeboden werd ter
deze gelegenheid. Maar ook zij werden bij de neus genomen toen zij zich gingen aanbieden Brusselbaan 130
(een oud pachthof met een folkloristische jonggezel).
5

Lentetips om goed te slapen
Wie aan sport doet moet zijn rust hebben en een goede
nachtrust hoort daarbij.
Nochtans schijnt dat bij velen een probleem te zijn, daarom hier een paar wenken.
Voor je gaat slapen, kunt u beter geen moeilijk telefoongesprek voeren of straffe oefeningen doen.
Probeer juist ontspannende dingen te doen.
Maak van je slaapkamer echt een plaats om te slapen.
En dus niet om te schrijven, te lezen of TV te kijken.
Je lichaam geeft zelf aan wanneer het moe is.
Probeer rekening te houden met je biologisch ritme.
Koffie en alcohol houden je wakker.
Drink voor het slapengaan liever warme melk.
Probeer zoveel mogelijk op een vast tijdstip
naar bed te gaan.
In het weekend is het verleidelijk om uit te
slapen.
Niet doen, want daarmee breng je uw doordeweekse slaappatroon in de war.

Houd daarom ook op vrije dagen je vast slaapritme aan.
Hoe moeilijk het ook is: probeer niet te piekeren over het feit dat je
niet kunt slapen. Dat houdt je alleen maar langer wakker.
Kun je niet slapen? Blijf dan niet woelen, maar sta liever op.
Na een half uurtje kun je dan nog eens proberen.
Een heet bad werkt ontspannend en maakt je loom.

Prima vlak voor je naar bed gaat.
Zet alle zorgen van de dag uit je hoofd met een
stemmig muziekje of een mooi boek.
Laat zorgen wegglijden en ga daarna slapen.
Kun je dan nog niet slapen en blijf je piekeren,
handig is dan alles opschrijven, waar je mee bezig
zijt.
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Trans Andes motor challenge (vervolg)
Dag 18, Mizque (2000 m) Cochabamba (2550m) 165 km
De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt men wel
eens. Daar we om reden van grondverschuivingen
een andere route genomen hadden welke bij onze
gids ook niet volledig bekend was was besloten om
een uur eerder te vertrekken. We moesten een laatste bergkam van zo'n 3650m over alvorens te kunnen afdalen naar de lager gelegen vallei waarin
Cochabamba, onze
eindbestemming, ligt. De eerste 10 km gingen goed
over asfalt. Daarna bleek de weg in heraanleg te
zijn. Alleen de breedte was op de meeste plaatsen al
aangepast zonder het wegdek te nivelleren waardoor er enkel putten en bulten overbleven. Op de koop toe
was het goed gemist en koud. De volgende 60 km werden een beproeving de "death road" waard. We klommen dikwijls in eerste of tweede versnelling tegen de gladde kinderkopjes en modderige hellingen op. Stijf
van de kou en nat van de regen en uitvallende mist. Dat allemaal langs stijle afgronden.
Gelukkig duren ook vervelende liedjes niet al te lang en na een paar uur waren we over de top, hield het op
met regenen en liet de zon zich af en opnieuw zien. Dit laatste was zeer welkom want ik begon het door en
door koud te kruigen. Wanneer de weg uiteindelijk vlak gemaakt was en opnieuw droog kon de snelheid
omhoog en bereikten we al vlug het laatste stuk, een nieuw geasfalteerde weg. De zon scheen opnieuw, ik
had het weer warm en het was nog een waar genoegen langs een leuk bochtig parcours te kunnen afdalen
in de mooie groene vallei waarin Cochabamba ligt.
Eind goed al goed. Dit was onze laatste motorrit. Tot slot werden wij tot afscheid bij Corry (onze Boliviaanse
gids) uitgenodigd voor de afscheidslunch. Morgen wacht ons enkel nog de lange weg naar huis.
Nawoord
De terugreis verliep voorspoedig via Santa Cruz, Buenos Aires (8 u wachttijd), Madrid, Brussel en uiteindelijk
met de trein naar Denderleeuw. We vertrokken om 6 uur 's morgens, plaatselijke tijd uit het hotel in Cochabamba en kwamen thuis om 20 uur de volgende dag. In Bolivia is het 5 uur
vroeger. Deze reis was relatief zwaar, af en toe gevaarlijk (het verkeer, niet de bevolking) en redelijk duur
maar absuluut de moeite, de risico's en de kosten waard. Ze zal voor altijd in mijn geheugen gegrift blijven
en moet zeker niet onderdoen voor een aantal voorgaande reizen in Azië, Centraal-Amerika, het Caraïbisch
gebied en Frans-Polynesië. Van de drie landen die we bezochten was Chili het modernst en Bolivia het
armst. In Peru kwam ik het best weg met het beetje Spaans dat ik ken. Iedereen sprak duidelijk en niet te
snel zodat een echt gesprek mogelijk werd. In Chili lag het spreektempo een heel stuk hoger en was het
moeilijker te volgen. In Bolivia ten
slotte spreekt men nogal stil en ongearticuleerd wat de communicatie
moeilijk maakte. Weinig mensen
spraken Engels zodat een paar
woorden Spaans heel goed van pas
kwamen. De ritten door het Andesgebergte waren spectaculair met
wisselende en altijd opnieuw verrassende panorama's. Een paar foto's
of een beschrijving kunnen onmogelijk de werkelijkheid weergeven. Je
moet het zelf beleefd hebben.
Einde verhaal
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Stand regelmatigheidscriterium
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Plaats

Naam

Score

1

Ponnet Sabine

1

1

Van Der Borght Marc

1

1

Vermeiren Hugo

1

1

Beeckman Anita

1

1

Van Bellingen Stefan

1

1

De Geyseleer Robert

1

1

Verpaelt Betty

1

1

De Graeve Nathalie

1

1

Carion Joeri

1

1

Huybens Marleen

1

1

De Nil André

1

1

De Nil Mara

1

