
De Ladies Run Anderlecht: jogging voor vrouwen 
op zondag 17 november om 11u – Vijverpark

Op intiatief van schepen van Sport Julien Milquet en in samenwerking met vzw "361 degrés"
ontvangt de gemeente Anderlecht op zondag een loopwedstrijd enkel voor vrouwen. Na een
uitzonderlijk jaar wordt de 10 NN Woman Race, een loopwedstrijd voor vrouwen waarvan de
opbrengsten naar  de strijd  tegen borstkanker  in  heel  ons  land gaan,  feestelijk  afgesloten in
Anderlecht.

Deze 2e editie in Anderlecht kent een spectaculaire innovatie. Voor het eerst sinds de oprichting
van de NN Woman Race 10 jaar geleden, zijn er 3 verschillende parcours, die niet enkel rond de
vijver liggen. Deelnemers kunnen kiezen tussen 3, 6 en 9 km. Om 10u is er ook een race voor
kinderen van 6 tot 12 jaar.

De gemeente Anderlecht, schepen van Sport Dhr.  Milquet, de sportdienst en vzw "361 degrés",
wilden  dit  Brusselse  evenement  vernieuwen.  De  organisatoren  bevestigen:  "het  gaat  om een
nieuwe race, met een bijna volledig groen parcours met 3 prachtige routes, waarbij deelnemers de
Luizenmolen, de Hall of Fame en de omgeving kunnen ontdekken door te wandelen, te joggen of te
lopen op sneakers of zelfs naaldhakken!"

De loopwedstrijd start aan het Vijverpark op zondag 17 november om 11u. Deelnemers kunnen
kiezen tussen 3, 6 of 9 km. Ze bepalen zelf het tempo en helpen zo "Vivre comme Avant", een
liefdadigheidsvereniging die vrouwen met borstkanker helpt.

De organisatoren zijn "tevreden om terug te zijn en te kunnen genieten van zulke infrastructuur en
prachtige parcours. Ook het onthaal in Anderlecht, met een vriendelijk, toegeweid en enthousiast
team mag er zijn. Schepen Julien Milquet ging er meteen voor en al zijn teams kwamen in actie om
van dit evenement een succes te maken." Ook Sporting Anderlecht helpt bij dit evenement, dat een
promotiefilmpje van de race maakte en via zijn kanalen uitzond.

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91



Op  zondag  17  november  worden  er  geen  medailles  of  bekers  uitgereikt.  De  persoonlijke
voldoening van de inspanning,  de uitdaging en de solidaritieit  van de deelnemers is  de  echte
beloning. Toch is er voor de deelnemers een verrassing voorzien aan de aankomst.

Zowel verenigingen als bedrijven kunnen deelnemen aan dit liefdadigheidsevenement. Praat er
gerust over, motiveer vrienden en collega's, stel een team samen en doe mee.

Deelnemen kost 5, 7 of 8€ (+ 2€ voor daginschrijvingen). Voorverkoop via www.ultratiming.be of
Decathlon Anderlecht. 

1€ voor kinderen (enkel ter plaatse).  

Info: contact@womanrace.be - www.womanrace.be 

Perscontact vzw "361 degrés" : Robert Bosmans – organisator: 0475 51 77 31

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91
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