
Anderlecht, donderdag 15 november 2018

PERSBERICHT
------------------------

1e Ladies Run in Anderlecht: de loopwedstrijd voor vrouwen

Zondag 18 november om 11u 

Na een uitzonderlijk jaar, worden de 11 Woman Races afgesloten met de editie in Anderlecht als 

hoogtepunt. Deze loopwedstrijd voor vrouwen wordt georganiseerd in het kader van de strijd 

tegen kanker. Deze 1e editie in Anderlecht wordt georganiseerd door Woman Race, op initiatief 

van  schepen  van  Sport  Sofia  Bennani  en  met  de  steun  van  het  Anderlechts  college  van 

burgemeester en schepenen. Nu al een niet te missen afspraak.

De gemeente Anderlecht, de schepen van Sport Sofia Bennani, de gemeentelijke Sportdienst en 

vzw “361 degrés” willen dit Brusselse evenement nieuw leven inblazen. De organisatoren zorgen 

voor  een  nieuwe  wedstrijd  op  een  verkeersvrij  parcours  en  in  een  volledig  groen  decor.  Het 

parcours is ook volledig plat, waardoor men gerust kan wandelen of lopen. 

We starten op zondag 18 november om 11u in het Vijverpark. De deelneemsters kunnen kiezen 

om 3, 6 of 9km te lopen. De winst gaat naar Pink Ribonettes, een liefdadigheidsorganisatie die  

vrouwen met kanker steunt.

De organisatoren zijn alvast zeer tevreden over de infrastructuur, het prachtige parcours en het 

onthaal door een ervaren, vriendelijk en enthousiast team.
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De deelneemsters krijgen geen medailles of bekers. De inspanning die ze leveren,  de grenzen die 

ze verleggen en de uitdaging die ze aangaan ten voordele van de solidariteit, schenken hun echter 

vast voldoening.

Verenigingen en bedrijven kunnen aan deze liefdadigheidsrace deelnemen. Motiveer gerust uw 

vrienden en collega’s om deel te nemen, stel een team samen en vergeet uw goede humeur niet.

Deelnemen kost 5, 7 of 8€ in voorverkoop (2 euro extra voor daginschrijvingen). Inschrijven kan 

via www.ultratiming.be of in de Decathlon in Anderlecht. 

Perscontacten:  

Robert Bosmans - Organisator: 0475 51 77 31

Matthias Baert - persattaché van de gemeente Anderlecht: 02 558 09 91 

http://www.ultratiming.be/
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