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Inleiding 
 

Zoals in de vorige editie van ”Ons Loperke” reeds beschreven, zijn wan-
delen en lopen zeer ontspannende bezigheden. Velen zijn 2018 goed 
gestart: zij vinden ook dit jaar een uitlaatklep in de loop- of wandelsport. 
Lopen of wandelen kan namelijk helpen om de druk van ons bestaan 
even te vergeten. 
 

Voor sommigen is het nieuwe jaar echter niet zo goed begonnen. We 
denken hierbij aan onze ARS-voorzitter Leo en onze trouwe ARS-loper, 
Noël, die vechten tegen een ernstige ziekte. Langs deze weg willen wij 
hen en hun familie heel veel sterkte wensen. 
 

Het begin van de lente is het uitgelezen moment om opnieuw je loop- of 
wandelschoenen aan te binden. Zondag 18 maart 2018 zijn we dan ook 
met een nieuwe sessie Free to Walk en Free to Run gestart. Ondanks 
het gure weer was er een grote opkomst. Onder de deskundigheid van 
de begeleiders zullen we er opnieuw voor zorgen dat heel wat deelne-
mers begin juni hun jogdiploma van 5 km zullen halen. Voor degenen die 
reeds 5 km en meer kunnen lopen, zal deze sessie een uitdaging zijn om 
het aantal loopkilometers op te drijven.  
 

Ook onze wandelaars zullen tegen de zomer reeds prachtige wandelrou-
tes achter de kiezen hebben. 
Kortom, we zijn er klaar voor om dit voorjaar te vullen met memorabele 
loop- en wandelmomenten.  
Verder kunnen we u nog vertellen dat onze 9de Affligemloop doorgaat op 
zaterdag 9 juni 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Tot slot willen we u graag nog volgende inspirerende quotes meegeven: 
“Bijna alle weer is loop- en wandelweer.“ 
“Bewegen, bewegen,... niet blijven stilstaan, want stilstaan is achteruit-
gaan.“                                                                                             Johan  
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Weetje 1: In Dilbeek heeft het zoontje van Andre zijn record verbroken tijdens een wedstrijd.  
Op 33 min. was hij binnen bij een afstand van 5 km.  
 

Weetje 2: Luc is weergekeerd na lang weggeweest te zijn. Hij is terug in vorm als loopbegeleider.  
 

Weetje 3: We hebben ook wat minder goed nieuws. Bjorn is al een tijdje uit door een blessure. Mogelijke 
oorzaken: te hard lopen, te veel cola drinken, 4x in de week lopen, verkeerde loopmanier, niet luisteren naar 
zijn lichaam, ...  
 

Weetje 4: Marijke en Sylvia hebben de loopmicrobe te pakken gekregen. Ze komen met veel plezier lopen 
en genieten van de inspanning. De endorfine doet eindelijk zijn werk bij hen. 
 

Weetje 5 : Hans weet binnenkort of zijn bouwplan van zijn huis goedgekeurd is. Heel goed bezig. Veel suc-
ces met het bouwproces! 
 

Weetje 6: We hebben bij onze lopers iemand die in de gevangenis werkt? Ra ra, wie zou dit zijn? Ik zal het 
jullie verklappen in het volgende boekje. 
 

Weetje 7: Betty verbreekt het record met om ter meest naar toilet gaan tijdens de loopsessies over een heel 
jaar. Misschien krijg je ook een prijs hiervoor. Een abonnement op wc papier? 
 

Weetje 8: Tom is heel competitief geworden. Na zijn marathon en andere actieve projecten blijft hij bezig. 
Fantastisch! Probeer dit goede voornemen vol te houden! 
 

Weetje 9: Op dit moment is onze loopclub het  nieuwe autolicht. Hiermee bedoel ik dat bijna iedereen vol-
doende lichtjes aan doet tijdens het lopen om veilig te bewegen in het verkeer. 
 

Weetje 10: In het jaar 2017 hebben we geen fakkeltocht of pillampentocht georganiseerd.  
Misschien is het ons goede voornemen om dit in 2018 terug te laten doorgaan.  
 

Weetje 11: Hugo heeft een grote fout gemaakt omtrent wie met wie is. Hij dacht dat Marina getrouwd was 
met Thomas. Heel grappig! Marina is getrouwd met Tom en Thomas is getrouwd met Ina. Een geluk dat 
deze miscommunicatie na een tijdje opgelost is. 
 

Weetje 12: Sabine heeft in de maand februari last gehad van de winterziektes. Veel beterschap. Laat je 
goed soigneren door je man! 
 

Weetje 13: De wandelclub blijft ook in de winter actief en staat elke zondag paraat om een grote wandeling 
te doen. Proficiat! 
 

Weetje 14: Riet is momenteel aan het genieten van een vakantiebezoek aan haar zoon in Australië. Ze 
geniet volop van de zon en de veelzijdigheid aan landschappen en spotte reeds koalabeertjes. 
 

Weetje 15: Onze website doet het goed met onze Hugo Van steenbergen als webmaster en we ontvingen 

sedert 2008 reeds meer dan 100.000 bezoekers. 

                             Bedanking 

Lea en Noël wensen langs deze weg iedereen 
te bedanken voor al de goede zorgen en voor 
de steun en kracht die zij mochten ontvangen 

van de vrienden ARS's.  

 

Bedankt iedereen uit het diepste van ons hart.  

Lea en Noël.  Marleen  
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MASTELLEN 

 

Gebruiken en specialiteiten die eeuwig stand hielden zijn helaas verdwenen. 
 
Door onze moderne kookkunst gaat dikwijls  het eigene 
van de gebruiken van elke streek teloor.  
Vroeger kon elke streek prat gaan op haar eigen specia-
liteiten. 
 
Zo kende men in ons gul Brabantse land tal van speciali-
teiten  in het bakkers- of pasteibakkervak tot alle eer en 
glorie van Breugel.  
 
Men spreekt van pepernoen of boerentenen van Scher-
penheuvel, kranskens van Halle, taartjes van St. Genesi-
us-Rode (taarten van Ro) e.a.  
 

Mastellen vroeger alom gekend zijn ook stilaan aan het verdwijnen.  
 
Oude keukenboeken vertellen over mastellen het volgende: “ 
Gebakken uit gewone bloem, met siroop voor de zoetigheid, kaneel voor de goede smaak en op de boven-
korst een diep putteke voor het schone oog.”  
 
Volksspelen 
 
Ook in volkssporten komen mastellen aan bod. Zo kende 
men in het Pajottenland het “mastellen bijten”. Hier wer-
den de mastellen bestreken met siroop en met een garen-
draad aan een lat vastgehecht.  
 
Alles moest verdwijnen  zonder dat men er met de han-
den aankomt, terwijl iemand de lat gedurig in beweging 
houdt. In elk geval een leuk spelletje. 
 
Over de trouwfeesten onder het straatjesvolk van Aalst 
wordt verteld dat de feestvierders mastellen met siroop 
kregen. 
 
In de late namiddag  reed het gezelschap onder het spelen van de lustige deuntjes van een manke en sche-
le harmonicaspeler, met een char-à-bancs van het Keizershof naar Hekelgem en naar het Zandtapijt. 

 
Daar wisten de naburige  winkeliers dat ze tegen de 
maandag, de trouwersdag van het kleinvolk, een goe-
de voorraad mastellen moesten liggen hebben en 
enige liters siroop meer moesten indoen. 
  

 

                                                                                                                             

(tekst: LeoDe Ryck) 



  VALENTIJN 
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O mijn, 

t is Valentijn. 
Wij die elkaar zolang kennen, 

met wat zal ik je deze keer verwennen? 
We kennen elkaar al zolang 
het maakt me soms bang. 
Want voor het goed fatsoen 
moeten we zoveel doen. 

We komen buiten hand in hand, 
bij ruzie houden we afstand. 

We lachen vriendelijk naar elkaar 
zoals het ideale paar. 
Samen ontbijtje eten, 

ook het kusje niet vergeten. 
Ach de spanning van het jonge leven, 

dat duurt toch maar even. 
Maar na een paar jaar, 

wordt je iets anders gewaar. 
Verliefdheid op hoge benen, 
is dan al lang verdwenen. 

Werd vervangen door iets puur, 
iets dat echt was en nog duurt. 
Als je bent heen gegaan, 

en ik alleen blijf in dit bestaan. 
Weet dat ik van jou, 
Nog steeds hou. 

Onder de sterren en de maan, 
zijn we onze eigen weg gegaan. 
Niets bracht ons van de wijs, 
We bouwden ons eigen paradijs. 

Maar ‘k was er niet voor jou exclusief, 
want vele anderen heb ik lief. 

Mijn moeder 
Mijn vader 

Mijn broers en zussen 
Onze kinderen 
Kleinkinderen. 

Kortom, van ver of nabij, 
ook familie hoort er bij. 

‘k vergeet niet onze vrienden, 
die we eigenlijk zelf verdienden. 
Dus laat ons vieren, die Valentijn 

’t hoeft niet alleen met jouw man of vrouw te zijn. 
Het kan met o zovelen, 

               met diegenen die alles met jou delen. Marleen 
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Filatelistisch hoekje  
 

SPORTPOSTZEGELS VERZAMELEN 
 

Wie verzamelt er nu nog postzegels? Er worden nog amper brieven verstuurd. Toch blijft het verzamelen 
van postzegels in en verschijnen er regelmatig nieuwe kleurrijke reeksen. 
 

Opvallend is dat tal van gewezen sportmannen zich nog een hobby aanschaffen.  
Albien Van Holsbeeck verzamelde aldus fossielen en oude munten.  
Gaston Roelants zag zich als kunstschilder een nieuwe carrière beginnen.  
 

Paul Wauterecht heeft een boontje over voor Toon Hermans en heeft 
nauwe contacten met zijn fans. 
 

En dan zijn er  die verliefd geraken op postzegels. Dit laatste wordt vooral 
gestimuleerd door hun veelvuldig contact met buitenland, want sport is nu 
eenmaal universeel. 
 

Gedurende de lange winteravonden worden na de training als een heerlij-
ke verpozing de sigarenkasten vol met postzegels en de albums tevoor-
schijn gehaald om die kleurrijke kleinoden te schikken en te ontleden.  
Heel leerrijk is het verzamelen van postzegels volgens motief.  
 

Er zijn weinig motieven die zo omvangrijk zijn als die ontleend aan de 
sport.  
Dit is niet zo vreemd, want de sport neemt nu eenmaal een grote plaats in, 
in het hedendaags leven. 
 

Bovendien waren de Olympische Spelen telkens opnieuw aanleiding voor de gastlanden tot uitgifte van een 
sportreeks..  
Maar ook van vele deelnemende landen om met toeslagzegels de uitzending van zoveel mogelijk deelne-
mers te bevorderen.  
 

Vooral de Olympische Spelen van 1972 te München brachten een ware toevloed van Olympische zegels 
teweeg. Alle takken worden op artistieke wijze afgebeeld op de zegels.  
 

De sportfilatelist kan zijn verzameling dus indelen per sporttak. Andere verstokte verzamelaars hebben een 
landsgewijze indeling. 
 

Er zijn landen o.a.  de Oosteuropese en de Zuid-Amerikaanse Staten, die overdreven veel sportvoorstellin-
gen geven en andere landen zoals Israël, Gibraltar en Ierland zijn gierig met hun sportuitgiften. 
 

Terecht is baron de Coubertin, de initiatiefnemer tot de hernieuwing der Olympische Spelen herhaaldelijk op 
postzegels afgebeeld.  

De eerste zegels over de Olympische Spelen in 
1896 te Athene waren een weerspiegeling van 
de oude klassieke spelen.  
 
België kreeg zijn eerste sportzegels in 1920 ter 
gelegenheid van de Olympische Spelen te Ant-
werpen.  
Ook dienen de verzamelaars uit te kijken naar 
velletjes over de Olympische Spelen te Antwer-
pen.  
 

De postzegels van 1948 te St.- Moritz zijn prach-
tig en een streling voor het oog. 
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SPORTMANNEN EET MEER VLIERBESSEN 

Sportgeschiedenis 
 

Tussen de gevarieerde illustraties vinden we naast de verschillende sportvoor-
stellingen en stadions ook de symbolen: de vijf ringen; de fakkel, de Olympische 
eed en zelfs kampioenen kregen hun eerbetoon op op zegels. 
Wanneer men er een historische volgorde wil op nahouden krijgen we werkelijk 
een levendige sportgeschiedenis voor ogen. 
 

Aldus stelt men vast dat postzegels onze beste sportreclame zijn en voor sport-
mannen is het een heerlijke hobby. 
Jeugd en volwassenen steken er heel wat wetenswaardigheden mee op. Voor 
ons land betreuren wij dat wij over niet zoveel sportpostzegels beschikken in 
vergelijking met de voorname plaats die de sport in ons ontspanningsleven in-
neemt.  
 

Genoeg wijsheid en laat ons pincet en vergrootglas maar opbergen en een andere keer bovenhalen.  
Misschien eens met een autovrije zondag en voor dit jaar kunnen we al ene aankondigen  voor zondag 16 
september 2018. 
                                                                                                                                               (tekst: Leo De Ryck) 

Geen enkele oude hofstede of achteraan in de moestuin prijkt een 
vlierboom vergezeld van een palmstruik. 
Wanneer men aan de vlier zijn herkomst vraagt dan vertelt hij dat hij 
een oeroude heilige pant is, gewijd aan de aardgoding, vrouwe Holle 
of Holda. 
De godin gaf aan de vlier bijzondere genezende krachten. Schors, 
bloem en bes van de vlierboom zijn een geneesmiddel dat door de 
meeste van onze buitenmensen gekend en gebruikt wordt, als water-
afdrijvend of purgeermiddel en aangewend tegen zenuwpijnen. 

Het boek “Instructie en Oeffeninge die den Verstandigen Hovenier zal in acht nemen”. Anno 1665 meldt 
volgend historiekje, geschreven in mooi gotisch geschrift: Een vorst was tijdens een jachtpartij verdoold in 
een “Bossschagie”  
Plots kwam hij voor een oude boerenhut te staan, waar een even oude grijze man aan ’t schreien was. De 
vorst vroeg wat hem deerde. 
Toen vertelde  de grijsaard dat hij een pak slagen gekregen had van zijn vader. De edelman was verwon-
derd dt deze bejaarde nog een vader in leven had., die bovendien nog krachtig moet gewezen zijn om zijn 
zoon tot schreiens toe te slaan. Daarom vroeg de vorstnaar de oorzaak van zo een hardhandig optreden. 
De grijsaard vertelde tussen twee schreibuien in, als dat hij geprobeerd had zijn overgrootvader of zijn va-
dersvader in zijn stoel te verzetten, maar dat deze hem ontvallen was, vandaar dan het optreden van de 
vader. 
Nu was zijn hoogheid nog meer verwonderd, maar even later kon hij de bejaarden in levende lijve ontmoe-
ten. Meteen polste deze vorstelijke persoon even hoe het mogelijk was dat zij zo lang gezond bleven. 
 

En hun geheim: “dat einighste datse voor haer Medecijn en 
gezondheidt onderhielden was datse alle Jaeren rijpe Vlier-
Bessen vergaederden, daer van sij het roode sap afpersten 
en dit sap kppckten sij en aten dat op haer broodt en de wijl 
sij dit onderhielden waern sij dus lange gesondt gebleven en 
to soo hoogen ouderdom gekomen”. 
 

U die gezond wil blijven en lang leven op wat wacht u 

nog: eet meer vlierbessen. 
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Pas is ons jogcriterium afgelopen of onze agenda kondigt voor 2018 al een nieuwe uitgave aan.    
In totaal namen 42 lopers deel aan ons criterium 2017 alwaar Sabine Ponnet, Anita Beeckman en Marc Van 
Der Borght de uiteindelijke winnaars  werden met een deelname aan alle 31 jogging’s.     
 

Winnaar in het klassement voor de meest gelopen kilometers tijdens ons criterium 2017 werd zoals vorig 
jaar Marc Van Der Borght met 328,1 km. Doen ze het dit jaar opnieuw of krijgen ze concurrentie?  
 

Om deel te nemen aan het criterium 2018 volstaat het nu ook om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onder-
staande lijst deel te nemen.   
 

Elke deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op. De enige vereiste is dat men moet 
ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet uitgelopen worden.  Medewerkers op 
onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt.    
 

Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een 
beker. De lopers die deelnemen aan 20 wedstrijden ontvangen een prijs die we later nog zullen meedelen 
en de lopers die deelnemen aan 15 wedstrijden een looplichtje. 
 

Ook in 2018 nemen we met onze Affligemloop deel aan het Dendercriterium, nu de “Valckenier Running 
Tour”.  Hierbij zijn 15 wedstrijden aangesloten.  Meer info hierover is te vinden op de website 
www.dendercriterium.be  

Stand regelmatigheidscriterium 

Plaats Naam Score 

1 De Nil André 1 

1 De Nil Daan 1 

1 Ponnet Sabine 1 

1 Vermeiren Hugo 1 

1 Huybens Marleen 1 

1 De Geyseleer Robert 1 

1 Verpaelt Betty 1 

1 Van Den Brande Eric 1 

1 Van Hemelrijk An 1 

1 Jacobs Stephanie 1 

1 Crabbe Tom 1 

1 Sergeant Rik 1 

1 Van Vaerenbergh Eva 1 

1 Verpaelt Noëlla 1 

Datum om te onthouden  

9 de Affligemloop op 9 juni 2018 
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 2018 

Datum Jogging Plaats 

Zondag 14 januari 2018 Dirk Martens Corrida Aalst 

Zondag 25 maart 2018 SolidPharmaRun Essene 

Maandag 2 april 2018 13de Roosdaalse Molenjogging Roosdaal 

Zaterdag 7 april 2018 3de Abdijloop Affligem 

Zondag 8 april 2018 7de  “Den Bos Rond” Sint-Katherina-Lombeek 

Zaterdag 21 april 2018 37ste Hyacintenloop Hallerbos 

Zaterdag 5 mei 2018 Brassersrun Schepdaal 

Donderdag 10 mei 2018 25ste Denderloop Liedekerke 

Zondag 13 mei 2018 34ste Dwars door Ninove Ninove 

Zondag 20 mei 2018 5de Plantentuinjogging Meise 

Zondag  mei 2018 20ste Vredesboomprijzenjogging Lebbeke 

Zaterdag 2 juni 2018 Roadjogging Haaltert 

Zondag 3 juni 2018 Faluintjesjogging Moorsel 

ZATERDAG 9 JUNI 2018 9ste  AFFLIGEMLOOP AFFLIGEM 

Zondag 17 juni 2018 Kriebeljogging Lebbeke 

Zaterdag 23 juni 2018  Achilles Natuurloop Opwijk 

Zaterdag 30 juni 2018 20ste  ’t Hol op Wambeek Wambeek 

Zaterdag 7 juli 2018 21ste  Guldensporenjogging Opwijk 

Zaterdag 14 juli 2018 Droeshout Stadrun Opwijk 

Vrijdag  juli 2018 33ste Dender- en Scheldejogging Dendermonde 

Vrijdag 27 juli 2018 Solidariteitsjogging Welle 

Zaterdag juli 2018 19de “De Ulrikse 10” Sint-Ulriks-Kapelle 

Vrijdag 3 augustus 2018 Stratenloop Erondegem Erondegem 

Zondag 5 augustus 2018 Tovenaarsloop Iddergem 

Vrijdag 10 augustus 2018 8ste  Stratenloop Denderleeuw Denderleeuw 

Zaterdag 19 augustus 2018 Steenbergjogging Erpe-Mere 

Zondag 26 augustus 2018 16de Dwars door Oetingen Oetingen 

Zaterdag 1 september 2018  Chicken Run Meldert Meldert 

Zondag 2 september 2018 Muurchallenge Geraardsbergen 

Zondag 30 september 2018  Bosmarathon Buggenhoutbos 

Zondag 30 september 2018 Groenloop Aalst 

Zondag  7 oktober 2018 Jogging Dilbeek Dilbeek 

 Zondag 11 november 2018 Vredesloop Aalst 


