


Start vanaf dinsdag 20 april 2021
Atletiekpiste Warande -

Omer Van Audenhovenlaan Diest.

10 weken iedere dinsdag en donderdag

Aanvang : 19.00 uur 

Deelnameprijs : 

€ 25,00  leden SamAc-Sport

€ 28.00  leden SamAc

€ 30,00  niet leden

(sporttas en verzekering inbegrepen )

Het is algemeen geweten. Sporten is gezond voor

lichaam en geest.

Door voldoende te bewegen blijf je fit.

Daarom biedt SamAc-sport i.s.m atletiekclub ROBA

Diest het loopprogramma Start2Run aan.

Dit alles binnen de coronarichtlijnen.

Alle begin is natuurlijk moeilijk. Beginnen met lopen zal

wellicht gepaard gaan met zweten en zwoegen, maar het

resultaat mag gezien worden en je gaat je fitter voelen.

Je conditie en uithoudingsvermogen zullen sterk

verbeteren. Je lichaam wordt ook gestimuleerd om vet te

verbranden tijdens het sporten. In combinatie met een

goede, gevarieerde voeding is het verliezen van enkele

kilo’s zeker mogelijk.

Hou je lichaam fit en beweeg voldoende. 
Met ons loopschema onder begeleiding kan je langzaam
aan opbouwen en langere afstanden afleggen. De
boodschap is: just start to run!

Over een periode van 10 weken zal je 2 keer per week
gaan lopen. Na tien weken kan je zo'n 32 minuten
onafgebroken lopen.

i.s.m met atletiekclub ROBA Diest

SAMAC

START2RUN
SAMAC-SPORT

SPORT

Dit doet lopen met je lichaam

De gezondheid van je hart verbetert
Het bevordert gewichtsverlies
Het geeft je een mooier silhouet
Het verbetert je conditie
Het vermindert stress
Het bevordert je concentratievermogen
Je slaapt er beter door
Het is een remedie tegen diabetes type 2
Het vermindert astma
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Het weekend bestaat voornamelijk uit wandelen in de
buurt van La Roche. 

We stappen door de bossen, over de heuvels, langs
valleien en riviertjes, maar we genieten ook van lekker
eten gedurende 2 dagen. Ideaal dus voor leden die
houden van actief bewegen in de natuur, maar ook van
een gezellig weekendje weg met lekker eten. 
Natuurlijk met de gekende gezellige SamAc-sfeer. 
We wandelen op een gemiddeld tempo, zodat het zeker
voor iedereen aangenaam blijft. 
Voor de minder sportievelingen onder ons voorzien we op
zaterdagnamiddag een bezoek aan de grotten van Han.

Vervoer
Ontbijt - 2 x middagmaal -
avondmaal - drankje
Gidsen
Verzekering & taxen
Begeleiding
Drinkgeld chauffeur

 Inkom grotten van Han € 18
(vrijblijvend)

Inbegrepen :

 Niet inbegrepen 

Zaterdag 5 & zondag 6 juni 2021
Vertrekuur: meegedeeld bij
inschrijving |

Prijs: € 198 per persoon op basis van
een tweepersoonskamer | Supplement
single € 15 - Niet-leden € 25,00

Ga je mee een weekend  wandelen in de Ardennen? Dit
wandelweekend verblijven we in het kasteel Floréal te La Roche
en Ardennes.

SAMAC'S

WANDELWEEKEND

 

DATUM ONDER VOORBEHOUD CORONAREGELS

ZATERDAG 5 TOT ZONDAG 6 JUNI 2021

SPORT



SamAc-Sport is de sportafdeling van SamAc, een vereniging die zich richt
tot iedereen met pit en zijn vrije tijd op een actieve manier wil
doorbrengen.

Via SamAc-Sport organiseren we sportactiviteiten voor jong en oud. Voor
ons is sport meer dan een doel op zich.

Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te brengen en de
samenhorigheid in de maatschappij te vergroten.

INFO : www.samac.be 
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