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Ten Geleide
Beste ARS’er, beste loper, beste wandelaar,
De prachtige en mooie zomer van 2019 ging weer snel voorbij en
heeft plaats gemaakt voor een tot nu toe, min of meer normale herfstperiode. Een volkswijsheid van wijlen mijn eigen grootvader Louis : ‘
De oogst geschoren , de winter geboren ‘.
De voorbije zomer was weer een drukke periode. Na de Affligemloop
gingen de loopwedstrijden in het ARS criterium verder door.
Voor velen was deze zomerperiode een tijd van groot verlof of het
even tot rust komen. Voor anderen was het een periode van toeleven
naar het lopen van een marathon of een 100 km loop. In deze periode
gingen we ook op weekend met de medewerkers van de Affligemloop.
Kortweg een vruchtbare zomer, waarop we met veel plezier naar omkijken.
We hadden in de periode ook zowel blije als droevige momenten.
Zo overleed in deze periode o.a. de moeder van onze penningmeester, Riet Bellemans. Er was in deze periode ook het 50 jarig huwelijk
van ons bestuurslid, Van Droogenbroeck Christiane.
In deze editie van Ons Loperke komen we dan ook terug op een aantal
events van de voorbije zomer.
We willen ook alvast kijken naar het vervolg van ons loop- en wandeljaar. Welke activiteiten kunnen en mogen we nog verwachten… met
centraal één idee: ‘Waar je gaat of staat langs Gods wegen kom je
een ARS-wandelaar of -jogger tegen.’
Johan ARS
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Weetjes
Een dikke proficiat voor de marathonlopers (Johan, Marc, Marleen, Olivier) van de marathon van Diksmuide tot in Ieper. Ze zijn allemaal voor de vijf uur binnen. Ze vergaten enkel te stretchen na het uitlopen en
hierdoor waren er lopers die vanaf maandag stapten met veel spierpijn.
Luc heeft de laatste tijd veel last van fysieke klachten(knieletsel, liesletsel, oogletsel. Is het van de ouderdom of neemt hij te grote risico's?
Marleen en Robert wachten met veel spanning af naar de bevalling van de tweeling van hun zoon en
schoondochter. Intussen werden ze Opa en Oma van Noor en Renée
Na zo vaak op weekend te gaan naar de Ardennen en de zee, hebben ze eindelijk een andere streek gevonden namelijk Limburg. Ze hadden niet verwacht dat er andere mooie streken in ons klein landje België
zijn.
Marcel beklaagt zich wel dat hij geen computer in huis heeft. Nu moet hij zijn neusorgaan goed ontwikkelen
om na te gaan waar we deze dag lopen.
Norbert is een doorzetter ook al loopt hij veel met rugpijn door de hernia's.
Lien heeft iets ontdekt: Stefanie kan zwijgen als ze wil. Dat was een verrassing!
Hugo dacht tijdens het weekendje "Ik ga een kortere fietsroute nemen via bospaadjes. Dat was een grote
misser, want hierdoor is hij een tijdje de Free to Runners kwijt geraakt. Een geluk dat wij opvielen. Op het
einde heeft hij de Free to Runners gelukkig terug gevonden.
Via Luc zijn er veel geïnteresseerden om volgend jaar de uitdaging aan te gaan met de dodentocht. Ik hoop
dat er geen doden zullen vallen

Vergeet zeker niet te noteren
Op zondag 15 december 2019 zal ons jaarlijks KERSTFEEST doorgaan in café Onder den
Toren.
Na een korte loop/wandeling waarbij we verkleed door de Affligemse straten trekken volgt een
gezellig samenzijn, een ludieke quiz, de uitreiking van de
diploma’s Free 2 Run/ Start to Walk gevolgd door de prijsuitreiking van het joggingcriterium 2019;
Op zaterdag 15 februari 2020 zullen we voor de tweede keer
een SPAGHETTIFESTIJN organiseren in het patronaat te
Essene.
Van de opbrengst van dit eetfestijn zal een stuk naar een goed
doel gaan.
Op maandag 23 maart 2020 zullen we een infoavond organiseren met POLAR sporthorloges en ASICS in de Tistaertzaal.
Tot slot zal onze Free To Run / Free To Walk 2020 van start
gaan op zondag 8 maart om te eindigen op 17 mei 2020.
Dus aan degenen die lopen kunnen hun afstand vergroten. Degenen die nog niet lopen, doe ze gerust goesting … krijgen.
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In Flanders Fields Marathon
8 september 2019
Op zondag 8 september 2019 trokken 4 van onze
ARS lopers naar West-Vlaanderen om er deel te
nemen aan de 21ste IN FLANDERS FIELDS MARATHON.
Deze marathon heeft naast een sportief een heus
historisch karakter.
Het looptraject loopt langs Diksmuide , Wulpen,
Kaaskerke, Steenstraete, Boezinge om te eindigen
op de grote markt van Ieper.
Voor velen werd het een lang, doch vredelievend
gevecht tegen de afstand en de vermoeidheid! Een
voor een , lopend naar de eindstreep in een
tijdspanne van minder dan 5 uur. Allen haalden ze
de eindmeet, een prestatie om U te zeggen. En als
ik Marleen, Marc, Olivier en Johan mag geloven
komt er zeker nog een vervolg aan.
Op naar 2020 en Eindhoven, Rotterdam met heel de
ARS – familie
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Wandeling In de kijker

van "D'abdij naar Asse ter hei
De natuur laat zich momenteel van zijn mooiste kant zien met goudkleurige, gele en rood
gekleurde blaadjes op de bomen.
De herfst is weer in het land, het zonlicht schaarser en winterjassen uit de kast gehaald.
Afspraak om 09 u aan de Abdij voor een 8 km lange natuurwandeling met in totaal 40
wandelschoenen en daarin 20 gemotiveerde en geoefende wandelaars.
Gelukkig geen regen te bespeuren en de zon deed haar best om de temperatuur te verhogen.
Iedereen vond het fijn om nog eens door de modder te kunnen ploeteren en aangezien de
paadjes zeer smal waren leek de wandeling eigenlijk op een langgerekte polonaise maar dan
zonder muziek.
Dat wandelen ook niet zonder risico is bewijst de volgende foto.
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Gedicht

HERFST
De zomer is verdwenen,
de herfst al verschenen.
Alle kleuren worden gereset,
geel, rood, bruin op zijn best.
Dwarrelende bladeren in het rond,
paddenstoelen op de grond.
Het groen maakt plaats voor mos,
dieren lopen dieper in het bos.
Akelige visioenen,
in de hoofdrol de pompoenen.
Spinnen die binnen kruipen,
op onze muren kruipen.
Onder een dekentje met een boek,
smullend van een pannenkoek.
Toch gaan we naar buiten, heel gezwind,
Opboksend tegen de wind.
Ach er is niets aan te doen,
Je kan best houden van het herfstseizoen

Marleen Steppe
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3DE NIJPLICHTENTOCHT VOOR MUSIC FOR LIFE

21/12/2019 te 19:00
Voor de 5de keer op rij zullen de Affligemse Recreatiesporters een actie doen in het kader van De Warmste Week van
Studio Brussel.
Na de opname van een kerstsingel en een fakkeltocht zal dit
jaar een 3de NIJPLICHTENTOCHT georganiseerd worden.
De opbrengst van deze tocht gaat rechtstreeks naar KOM
OP TEGEN KANKER.
Spijtig genoeg is onze voorzitter en eerste schepen van Affligem, Leo De Ryck, vorig jaar aan deze aandoening overleden.
Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.
Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van
ver of van dichtbij.
Kom op tegen Kanker strijdt al jaren voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd, maar er is nog veel
werk aan de winkel.
Nog steeds krijgen 1 vrouw op de 4 en 1 man op de 3 met de ziekte te maken voor hun 75ste
verjaardag.
Draag je dit goed doel een warm hart toe, neem dan zeker zaterdag 21 december 2019 deel aan
dit event. De wandeling van ongeveer 4 km vertrekt op het Kerkplein van Essene om 19:00. Inschrijven kan alleen ter plaatse.
De kostprijs bedraagt 2 euro. Giften voor dit goede doel zijn eveneens meer dan welkom.
Breng zeker een nijplicht en een fluohesje mee.
Naast deze activiteit is er ook een kerstmarkt op het Kerkplein te Essene, waar je achteraf terechtkan voor een hapje en een drankje.
Voor meer info kan je terecht op www.a-r-s.eu of bij Dhr. Johan Pessemier 0496/871369.

6

Bestuurslid in de kijker

Van Droogenbroeck Christiane
Op 27 juni 2019 vierde Van Droogenbroeck Christiane en haar
echtgenoot Alfons hun 50 jarig huwelijk.
Christiane was sedert 1995 aktief binnen de ARS en reeds
vele jaren secretaris van onze loopvereniging.
Ze vertegenwoordigde ons ook steeds in de Affligemse Sportraad.
Momenteel verdeelt ze haar tijd met fietsen, onderhoudsgymnastiek, vrijwilliger voor verschillende Affligemse verenigingen
en uiteraard niet te vergeten het wandelen met ARS op zondag.
Christiane was steeds een bezige bij. Ze werkte als bediende
in een verzekeringsmaatschappij en als secretaresse in een
advocatenkantoor.
Haar echtgenoot Fons was jaren aktief als bediende bij brouwerij Wielemans. Momenteel genieten ze beiden van een
welverdiend pensioen.
Christiane (afkomstig uit Liedekerke) en Alfons (afkomstig uit
Teralfene) leerden mekaar ooit kennen op kermis Denderleeuw.
In 1969 huwden ze en in 1972 werd zoon Pascal geboren.
Als we aan Christiane vragen welke wensen ze nog heeft, antwoord ze zelfzeker:
Gezondheid is het allerbelangrijkste goed en het leven is soms veel te kort.
Ze hoopt alvast nog veel te reizen en blijven te zorgen voor haar enigen echten Alfons.
Vanuit het ARS bestuur wensen we hun alvast nog een dikken Proficiat en nog vele gezonde jaren.
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CRITERIUM 2019
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Plaats

Naam

Score

1

Van Hemelrijk An

22

2

Vermeiren Hugo

17

3

Ponnet Sabine

14

3

Van Der Borght Marc

14

4

Verpaelt Betty

13

5

Huybens Marleen

12

5

Jacobs Stephanie

12

6

Beeckman Anita

11

6

Pessemier Johan

11

7

De Geyseleer Robert

10

8

Van Den Bossche Sylvia

9

8

De Schrijver Marijke

9

9

Goubert Olivier

7

9

Van Cauter Ellen

7

10

Raes Francis

5

11

Bonte Bruno

4

11

Van Den Borre Ina

4

12

De Nil André

3

12

Van Den Brande Eric

3

12

Van Nieuwenhove Bea

3

12

De Nil Daan

3

12

Bellemans Riet

3

12

Boersma Veerle

3

13

De Cort Koen

2

13

Sergeant Rik

2

13

Verpaelt Noëlla

2

13

Goetvinck Stefaan

2

13

De Waele Els

2

14

Vermeiren Geert

1

14

De Baerdemaecker Thomas

1

14

Van Vaerenbergh Eva

1

14

De Witte Pol

1

14

De Cocker Geert

1

14

De Vylder Nick

1

