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DRIEMAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD 

Van 
 

't VOSJE v.z.w. - Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking 
 
 

 
Zetel    ‘t Vosje 
    Luxemburglaan 4 
    1800 Vilvoorde 
                                                         Tel. 02/251.82.26 
 
Voorzitter   Luc Aelaerts 
    Kon. Fabiolalaan 32 
    1830 Machelen 
    Tel. 02/251.82.26 
    e-mail: vansteen_aelaerts@hotmail.com 
     luc.aelaerts@tvosje.be  
 
Algemeen secretariaat               Sylvia Boonstoppel 
    Watermolenplein 18 
    3090 Overijse 
    Tel: 02/767.75.57  
    e-mail: secretariaat@tvosje.be 
 
Sportsecretariaat  Andrea Vermeiren 
    Romeinsesteenweg 525B 
    1020 Brussel     
     
Penningmeester  Freddy Verbinnen  
    Chartreuzenberg, 49 
    3320 Holsbeek  
    rekeningnr. ‘t Vosje:  BE46 7441 9607 0436  

                    Bic: KREDBEBB 
De Voskrant   Eindredactie: Suzanne Jans en Josée Vanoudenhoven 
    Tel.:  Suzy  0498 200 405 
                  e-mail: suzy@tvosje.be  

 Verantw. uitgever:  Suzanne Jans  
                  e-mail: suzanne.jans@telenet.be  
 
Lidgeld atleten                 85 euro per jaar 
(inclusief verzekering) 
  
Donateurs Voor een “Gift” vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest 

 
 
                                                      Een lidmaatschap loopt altijd van begin september tot eind augustus. 
    Website: www.tvosje.be   
 
 
 

mailto:vansteen_aelaerts@hotmail.com
mailto:luc.aelaerts@tvosje.be
mailto:secretariaat@tvosje.be
mailto:suzy@tvosje.be
mailto:suzanne.jans@telenet.be
http://www.tvosje.be/
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VOORWOORD 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

 

 

Het etentje van 2 maart ligt achter ons. Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft ons jaarlijks 

eetfestijn weer tot een succes te maken en eveneens dank aan degenen die van het lekkere eten  en 

de gezellige sfeer zijn komen genieten. 

 

Door de complexe situatie, namelijk de vernieuwing van de atletiekpiste “Drie Fonteinen” en de 

renovatie van de sporthal “De Letterboom” hebben we de volgende maatregelen genomen: 

 

1) met groep 1 en 2 wijken we tot het einde van het sportjaar uit naar de atletiekpiste, 

Nachtegalenlaan, 1851 Humbeek. 

 

2) Groepen 3 en 4 blijven trainen op de terreinen van “De Letterboom” en in het 

Hansenspark. 

 

 

3) Bocce zal wekelijks doorgaan tot eind mei in plaats van tweewekelijks. 

 

4) Het wekelijks zwemmen gaat vanaf heden terug door in het zwembad  

“t Zeepaardje”. 

 

5) Onze atletiekmeeting van 1 mei zal doorgaan op sportpiste Bosveld, Heidebaan 8, 

Machelen. 

 

Met veel enthousiasme bereiden we ons voor op de komende meetings en de Special Olympics van 

eind mei in St,Niklaas en Beveren.  

 

Tevens duimen we voor de twee atleten Jozef en Evy tijdens de S.O. spelen in Abu Dhabi. 

 

Nog veel sportplezier op de komende zaterdagen en de geplande activiteiten. 

 

 

 

Luc Aelaerts 
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Activiteitenkalender 't Vosje  

sportjaar 2018/2019 
 

Attentie! Er is  GÉÉN sporttraining op: 

 

- zaterdag 2 maart 2019 (etentje 't Vosje) 

- zaterdag 20 april 2019 (zondag Pasen) 

- zaterdag 1 juni 2019 ( Special Olympics) 

- zaterdag 8 juni (zondag Pinksteren) 

 

Komende activiteiten (voor zover bekend): 

 

Zaterdag 2 maart Etentje 't Vosje, Steenokkerzeel 

Zondag 3 maart Zwemmeeting Geel 

14 t/m 21 maart  S.O. Wereldspelen Abu Dhabi 

Za 23 maart Unified Bowling, Deurne 

Za 30 maart Lenteloop, Reet 

Zondag 31 maart Lions Zwemmarathon Splash, Neder-Over-Heembeek 

Zaterdag 27 april Bowlingtornooi Ludentia 

Zondag 28 april 27ste atletiekmeeting, Tessenderlo 

Woensdag 1 mei 14de atletiekmeeting “Memorial Erik Vermeiren” 

Zondag 19 mei Atletiekmeeting Betekom 

Woe 29 mei t/m za 1 juni Special Olympics, St.Niklaas en Beveren 

Zondag 23 juni Zwemmeeting Leuven 

Zaterdag 5 oktober Metalyralympics, Lier 

Maandag 11 november  6de voetbal G-cup stad Deinze 

Zondag 17 november Zwemmeeting 't Vosje, Vilvoorde 

Zondag 24 november  Bowlingtornooi 't Vosje, Jette 

 

Kijk voor al onze activiteiten op onze website: www.tvosje.be/agenda  

Ook onze trainingsuren staan hierbij genoteerd! 
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Samen op de foto! 
Tijdens de sportactiviteiten of dans worden er soms foto’s 

gemaakt die wij gebruiken in onze Voskrant of voor een 
fotomontage op feesten of andere bijeenkomsten. 

 
                                       Iedere atleet staat graag mee op de foto! 

 

Indien je niet op de foto 
wil of mag, moet je het 

ons schriftelijk laten 
weten op volgend adres: 

’t Vosje                                         
Luxemburglaan 4 

                                          1800 Vilvoorde 
 

 

WAARDEVOLLE VOORWERPEN! 
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de trainingen, atletiek-en zwemmeetings, 
voetbaltornooien, Bocce trainingen en dans. 
Laat geen GSM, uurwerk, Ipod of portefeuille met veel geld in de kleedkamers achter, want er 
verdwijnt soms wel iets. 

                     
 

We proberen attent te zijn en vragen aan de atleten om belangrijke bezittingen op te bergen in de 
zwem kastjes en voor diegenen die niet graag met sleutels werken op het tafeltje in het zwembad te 
leggen! 
Op de atletiekpiste en voetbaltraining, geef het aan de coach of een ouder die het voor jou bijhoud! 

 
 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.juwelenkimberly.be/assets/images/dames-uurwerk-b80753383-2034501.jpg&imgrefurl=https://www.juwelenkimberly.be/horloges/pierre-balmain/haute-elegance-4&docid=awfPDI87saObkM&tbnid=e3KUj3qRFliCNM:&vet=10ahUKEwjDxeWT4vfeAhUCqaQKHe43CzUQMwiUAShKMEo..i&w=423&h=599&itg=1&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=uurwerk%20tekening&ved=0ahUKEwjDxeWT4vfeAhUCqaQKHe43CzUQMwiUAShKMEo&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://cdn.prod.elseone.nl/uploads/2017/02/portemonneemetgeld-1-1200x800.jpg?1&imgrefurl=https://www.elsevierweekblad.nl/domein/belasting/belasting/achtergrond/2018/07/632447-632447/&docid=YJaX8dUc3_b8jM&tbnid=IxzBhtjWL0gUBM:&vet=10ahUKEwiUjLjj4vfeAhUKMewKHfsSDJAQMwjSASgcMBw..i&w=1200&h=800&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=portefeuille%20met%20veel%20geld%20in&ved=0ahUKEwiUjLjj4vfeAhUKMewKHfsSDJAQMwjSASgcMBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://blogimages.bloggen.be/jufgregoir/2082924-6ae58f1fb5638d8aff74d966c1bb3c4c.jpg&imgrefurl=https://www.bloggen.be/jufgregoir/archief.php?ID%3D2082924&docid=JrTIyS7gVOmVdM&tbnid=gyHRdFKev4i-QM:&vet=10ahUKEwiPkfKr2ffeAhUNyqQKHUxZDpkQMwiNAShDMEM..i&w=448&h=310&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=fototoestel%20tekening&ved=0ahUKEwiPkfKr2ffeAhUNyqQKHUxZDpkQMwiNAShDMEM&iact=mrc&uact=8
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Indien je veranderd van adres, laat het ons dan 
zo vlug mogelijk weten en geef het door aan ons 
secretariaat: 
Per brief:   Secretariaat ’t Vosje 
Watermolenplein 18 
3090 Overijse 
Per mail:     secretariaat@tvosje.be  

UITNODIGINGEN! 
 

Gelieve, op alle mails, berichten-en of brieven 
van uitnodigingen zoals: atletiek-bowling-
boccee-dansen-zwemmeetings-voetbaltornoois-
jogging en wandelingen zo vlug mogelijk te 
antwoorden. Zelfs als je  niet kan deelnemen. 
Dan moeten we niet wachten en kunnen de 
inschrijvingen vlugger verlopen. 

 

 

 

 
Soms vergeet iemand wel eens wat in de 
kleedkamers van  het zwembad, op de 
atletiekpiste of in de sportzaal. 
 

SOMS ZONDER NAAM! 
 

Om de eigenaar van het kledingstuk terug te 
vinden zou het handig zijn om de 
kledingstukken te labelen. 
NAAI, PLAK OF SCHRIJF DE NAAM IN DE 
SPORTKLEDIJ! 
 
Ook sportzakken worden veel verwisseld, al 
staat er de naam wel in. 
Misschien is het beter om de naam van 
buiten te zetten of er iets aan te hangen dat 
de atleten heel goed herkennen! 

 

NAAR DE ATLETIEKTRAINING 
Sommige atleten komen nog teveel in jeansbroek en 
slechte schoenen naar de sport. Dit maakt het hen 
moeilijk om sommige disciplines goed aan te leren. 
WE DRAGEN GEEN: 

  Wandelschoenen of jeansbroeken                                                             
 
Een goede training doen we wel bij goed weer:  

         sjort en T-shirt  
 

  Bij slecht weer: training/joggingpak  
 

 En altijd goede sportschoenen!  
 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@tvosje.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://teamfashion.be/933-home_default/emotion-short-women-green.jpg&imgrefurl=http://teamfashion.be/nl/kempa/team-shorts/emotion-short-women-green.html&docid=THgDbTe77_2WUM&tbnid=5PWcKUCRt8mOhM:&vet=12ahUKEwjSw8ip7ffeAhXQy6QKHWB6Cok4ZBAzKAswC3oECAEQDA..i&w=250&h=250&itg=1&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=sjort&ved=2ahUKEwjSw8ip7ffeAhXQy6QKHWB6Cok4ZBAzKAswC3oECAEQDA&iact=mrc&uact=8
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Als je lid bent van een sportvereniging, kan je 
een aanvraag voor tegemoetkoming indienen 
bij je mutualiteit! 
Bij de meeste ziekenfondsen is de 
tegemoetkoming maximaal 15€ per jaar. Je kan 
een formulier hiervoor aanvragen bij je 
ziekenbond, het door ons laten invullen, en 
vervolgens doorsturen naar je mutualiteit. 

Indien je nog geen training of T-shirt van ’t Vosje 
hebt. Geef je maten door aan Sylvia op de 
atletiek of per mail: secretariaat@tvosje.be  
 
Oh, ja, en niet te vergeten, de training begint 
om 9u15. 

WEES OP TIJD! 
 

 

AANDACHT, AANDACHT,AANDACHT! 

 
Wil je iemand van je familie/vrienden enz…in de bloemetjes zetten omdat… 

 

- hij/zij een speciale verjaardag viert             
 

- hun eerste of plechtige communie doet       
 

- gaat trouwen       

- een huwelijksverjaardag viert       
 

- een baby’tje is geboren        
 

Alles is welkom, en het mag geweten worden!!! 
Geef dan de naam, een foto en een klein woordje door aan coach Suzy: suzy@tvosje.be  

Zij zet het dan in de Voskrant! 
 

 

 

   De coaches en het Bestuur van ’t Vosje bedanken u! 

 

mailto:secretariaat@tvosje.be
mailto:suzy@tvosje.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://engadine.info/wp-content/uploads/2018/05/versiering-18e-verjaardag-heerlijk-18e-verjaardag-of-versiering-18e-verjaardag.jpg&imgrefurl=https://engadine.info/versiering-18e-verjaardag/versiering-18e-verjaardag-heerlijk-18e-verjaardag/&docid=f6x3vzqBpEaX1M&tbnid=NWRe5hSBBGl6aM:&vet=10ahUKEwjzhcC_8_feAhXE2KQKHbkRB14QMwiEASg6MDo..i&w=600&h=600&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=18%20verjaardag%20grappig&ved=0ahUKEwjzhcC_8_feAhXE2KQKHbkRB14QMwiEASg6MDo&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.jouwfeestwinkel.nl/media/catalog/product/cache/7/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/9/991417_/60-jaar-verjaardag-servetten-radiant-birthday-16-stuks-10.jpg&imgrefurl=https://www.jouwfeestwinkel.nl/60-jaar-verjaardag-servetten-radiant-birthday-16-stuks.html&docid=2GedDNNC3GNLSM&tbnid=BQrtGlhzaLvZ2M:&vet=12ahUKEwj_hfCH8_feAhXHsqQKHQQSDU44ZBAzKFYwVnoECAEQVw..i&w=800&h=815&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=speciale%20verjaardagen&ved=2ahUKEwj_hfCH8_feAhXHsqQKHQQSDU44ZBAzKFYwVnoECAEQVw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://images.partycity.nl/PCEL/NA/PK80/front/v1/pop/1.jpg&imgrefurl=https://www.partycity.nl/Product-Detail.aspx?ProductID%3DPCELNAPK80&docid=KN_18rF5sLTd4M&tbnid=8Jv_Dol-c6P0SM:&vet=12ahUKEwj_hfCH8_feAhXHsqQKHQQSDU44ZBAzKCQwJHoECAEQJQ..i&w=300&h=300&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=speciale%20verjaardagen&ved=2ahUKEwj_hfCH8_feAhXHsqQKHQQSDU44ZBAzKCQwJHoECAEQJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.kerknet.be/sites/default/files/eerste%20communie_4.jpg&imgrefurl=https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-emma%C3%BCs/artikel/eerste-en-plechtige-communie-en-het-vormsel-ontvangen&docid=uRZ4PQCmVJCUHM&tbnid=hY8ew1Q8zsAAsM:&vet=10ahUKEwiKgLmC9PfeAhXF3KQKHSj8B8EQMwhnKCswKw..i&w=650&h=330&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=eerste%20en%20plechtige%20communie&ved=0ahUKEwiKgLmC9PfeAhXF3KQKHSj8B8EQMwhnKCswKw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://st2.depositphotos.com/3934335/7593/i/950/depositphotos_75934925-stockafbeelding-huwelijk-huwelijk-trouwen-ring-ringen.jpg&imgrefurl=https://nl.depositphotos.com/75934925/stockafbeelding-huwelijk-huwelijk-trouwen-ring-ringen.html&docid=AwAVr6tNDkGyoM&tbnid=QT9n3h7T7dbU5M:&vet=10ahUKEwjwq7Tb9PfeAhUO66QKHTCjAyEQMwh9KDcwNw..i&w=1024&h=768&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=huwelijk&ved=0ahUKEwjwq7Tb9PfeAhUO66QKHTCjAyEQMwh9KDcwNw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vrije-vector/vector-huwelijksverjaardag-badges-illustratie_1340-6778.jpg&imgrefurl=https://nl.freepik.com/vrije-vector/vector-huwelijksverjaardag-badges-illustratie_2011006.htm&docid=g8g_9JN0-OnWoM&tbnid=tPymEk1oIBh-nM:&vet=10ahUKEwjziJin9ffeAhWFyqQKHUs9BpgQMwhtKCMwIw..i&w=626&h=626&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=huwelijksverjaardag&ved=0ahUKEwjziJin9ffeAhWFyqQKHUs9BpgQMwhtKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vrije-vector/vector-huwelijksverjaardag-badges-illustratie_1340-6778.jpg&imgrefurl=https://nl.freepik.com/vrije-vector/vector-huwelijksverjaardag-badges-illustratie_2011006.htm&docid=g8g_9JN0-OnWoM&tbnid=tPymEk1oIBh-nM:&vet=10ahUKEwjziJin9ffeAhWFyqQKHUs9BpgQMwhtKCMwIw..i&w=626&h=626&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=huwelijksverjaardag&ved=0ahUKEwjziJin9ffeAhWFyqQKHUs9BpgQMwhtKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/speciale-dagen/geboorte/Geboorte_11.gif&imgrefurl=https://www.animaatjes.nl/kleurplaten/geboorte/speciale-dagen-geboorte-kleurplaten-265850&docid=lXdc-YfFW40UxM&tbnid=PBRghwra_Lyr9M:&vet=12ahUKEwjH8O7U9vfeAhVGjqQKHYUzBs44ZBAzKFIwUnoECAEQUw..i&w=600&h=800&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=geboorte&ved=2ahUKEwjH8O7U9vfeAhVGjqQKHYUzBs44ZBAzKFIwUnoECAEQUw&iact=mrc&uact=8
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Licht grijze handdoek, gevonden in het zwembad, geen naam! 

Je kan de handdoek bekomen bij coach Suzy op de atletiekpiste. Dank u 
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     ZWEMMEETING GENT 
                                                                                                             ZONDAG 2 DECEMBER 2018 

 
 
Met 6 atleten:  
Carinne De Vogelaere,  Marleen Borremans, Kurt Cnapelinckx, Nico Lepage, Berdien Pletinck 
                                                                                                                                    en Pieter Schram, 

      
reden we (in de file wegens ongeluk) naar het zwembad de Strop in Gent. 
 
17 sportclubs en 120 atleten zwommen vele baantjes en hadden er plezier in. 
 
Goed georganiseerd verliep alles rustig. In een fijne gezellige sfeer zagen we onze vrienden terug. 
 
Altijd fijn om te zien hoeveel atleten zo graag zwemmen en het beste van zichzelf geven en dit mede 
dankzij zovele vrijwilligers die week na week altijd klaarstaan om hen te helpen. 
 
 
 
 
 
Ook onze 2 nieuwe special Olympic atleten Berdien en Kurt vinden stilaan 
hun draai in heel het gebeuren. Ze zijn super gemotiveerd om te tonen wat ze kunnen. Tof dat ze het leuk 
vinden om samen met de 12 andere atleten een Vosjes zwemteam te vormen. 
 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fphotos.gograph.com%2Fthumbs%2FCSP%2FCSP407%2Fk4076558.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gograph.com%2Fstock-illustration%2Fgoggles.html&docid=Drp-OC1m2HWEkM&tbnid=Iz5iitvw9xhsXM&w=170&h=160&ei=bF-BVfqvK8TbUc__gqAO&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI-pXCktWWxgIVxG0UCh3PvwDk&iact=c
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Terugrijden was met ‘een dikke file en we hebben het weer zitten' zei Kurt. 
Nico laat het aan hem voorbijgaan die doet een dutje. 
Kurt luisterde aandachtig naar de voetbaluitslagen: Anderlecht was gewonnen dus zijn dag was meer dan 
goed. Berdien rustte uit. 
 
En nu verder blijven oefenen en verbeteren... 
 
 
 

Fiere coaches lieve en Mito 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 Uitslagen: 
 

Nico  25m VS   27.88 25m SS   32.55 25m RS   59.66 

Kurt 25m VS   32.81 25m SS   42.30 25m RS   59.66 

Berdien 25m VS   35.37 25m SS   38.70 25m RS   59.66 

Marleen 25m VS   47.52 25m SS   1:04.64 25m RS   59.66 

Carinne 25m VS   48.29 25m SS   53.95 50m SS   2:01.95 

Pieter 100m VS   1:25.18 25m vlinder   20.89 200m VS   3:19.94 50m VS   36.40    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s1.uploadstars.com/api/files/photos/2017/03/06/14888174821bbc8e_l.png&imgrefurl=https://uploadstars.com/photo/O2OAGMAB9WO6&docid=l59E2au_jXT0jM&tbnid=jQyCpeB0WXO3rM:&vet=12ahUKEwj-5Lzm-4PfAhXIZVAKHczKBWg4ZBAzKEEwQXoECAEQQg..i&w=305&h=231&itg=1&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=dolfijntje&ved=2ahUKEwj-5Lzm-4PfAhXIZVAKHczKBWg4ZBAzKEEwQXoECAEQQg&iact=mrc&uact=8
http://www.vilvoorde.be/
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Zwemgala British School Brussel (BSB) in Tervuren. 
8/12/2018 

 
Met de bus vertrokken Vosjes zwemmers en dansers, ouders en coaches zaterdagnamiddag naar de BSB. 

Voor de 2e x werden we uitgenodigd door een groepje studenten die voor ons een gezellige sport namiddag 

hadden voorbereid. We werden goed ontvangen en begeleid in de grote school. Er stond een lekker 

verzorgd buffet voor ons klaar. Iedereen had honger want vele atleten hadden al goed gesport en gedanst 

in de voormiddag. Het smaakte! 

        

       

 

Tijdens de openingsceremonie werden alle zwematleten, ook de G-

zwemmers van de Druivenstreek, hartelijk verwelkomd. Al 25 jaar heeft de 

school een samenwerking met Special Olympics. 

 

 

Na het lekkere eten, drinken, mandarijntje, speculaas en cakejes als dessert stapten de zwemmers met veel 

zin naar het warme zwembad. De zwemploegen werden unified samengesteld: leerlingen van de school, 

Vosjeszwemmers en zwemmers van de Druivenstreek zwommen samen aflossing. 
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 Onze Vosjeszwemmers zwommen schitterend… er waren zeker spannende momenten! Er werden heel wat 

foto’s genomen en onze Vosjesfotograaf Suzy was zeer actief en overal bij. Het zwemmen was leuk. Vele 

atleten zwommen zo goed en zo snel dat ze’r nog extra baantjes bij zwommen. De begeleiders van de 

school waren zeer vriendelijk en probeerden zelf enkele woordjes Nederlands te spreken. 

Na het zwemmen trokken we naar de grote 

sporthal waar de slotceremonie plaats vond. We 

zagen onze Vosjesdansgroep verschillende keren 

met plezier, discipline op toffe ritmische muziek 

optreden. Wat waren de dansers   fier op hun 

prestatie na zovele weken repeteren.  En wat 

een ambiance op de tribune!  

 

 

 
 
 
 

Na enkele toespraakjes, optreden van de 
jonge dansers van de school kregen alle 
dansers en zwemmers een mooi 
aandenken: een zwem zak en badmuts met 
een speculaas erbij.  De coaches kregen een 
mooie kerstroos. We reden voldaan en nog 
nagenietend vlot met de 
bus terug naar Vilvoorde. 

 

   

Aan alle atleten: proficiat voor jullie inzet. 
Aan alle dansers: gefeliciteerd voor jullie prachtig optreden 

 
Aan alle ouders/begeleiders/sympathisanten: fijn dat jullie erbij waren                                                          
Aan onze fotograaf Suzy: bedankt voor de vele ,mooie sfeerfoto’s                                                                   
Aan de zwemcoaches : Anouk, Marleen, Mito en Lieve: dank zij jullie hulp waren de atleten in topvorm                                                                                                                                                                         
Aan de dansdocenten : we hebben genoten van het sfeervolle dansen                                                                       
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Aan Mito(lesdocent BSB) en Jef (ouders Pieter) :hartelijk dank voor het  vele 
voorbereidingswerk  en zeker een ‘thanks very much’ aan de studenten 
van de British school. 
We hopen volgend jaar terug uitgenodigd te worden. 
 
Zwemcoach Lieve 

 
 

 
 
Dear students, Dear Sarah, 
 
 (Please forward to the other CAS students and members of the  
Enrichment team). 
 In the name of our club I would like to express the thanks of our  
 athletes, coaches and the board for the very successful second  
 edition of the swimming gala. 
 
 From our head coach I received an email praising the organisation (by  
 the students) and the warm welcome we once again received from  
 everybody at BSB. The athletes really enjoyed the swimming and the  
 buffet. They really appreciated the welcome from Anne, in Lieve’s  
 words “de Nederlandstalige dame die ons begeleidde van en naar de  
 bus”, the sports teacher who spoke Dutch with them (Sarah) and the  
 “starter” who had a successful crash course on how to start the races  
 in Dutch (Amanda). The bags with gifts and the idea of the swimming  
 caps were most welcome and the medals were really nice and in the  
 spirit of the season. 
 
 Thank you also for the beautiful Poinsettias the coaches received. 
 
 We have jotted down some suggestions for the future and would like to  
 pass them on while they are fresh in our minds: 
 
 - the dancers would like to perform a dance during the opening  
 ceremony and do the rest at the end 
 
 - we have noted that swimming caps are compulsory (and now they all  
 have them anyway, so no excuses) 
 
 - the swimming can take a bit longer with each athlete entered for  
 three races 
 
 Thank you to all those involved in the organisation of this event.  
 The athletes and coaches of ‘t Vosje and their families really  
 enjoyed the day and are already looking forward to next year’s  
swimming gala. 
 Best wishes, 
 
 Maria 
 
 

http://www.google.be/url?url=http://www.jappie.eu/raamstickers-kinderkamer-raamsticker-raamdecoratie-dolfijn-p-13579.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNODhv3PAhUlKMAKHcwxCKUQwW4IPDAT&usg=AFQjCNG4rdDHCHTccLEXq1lhusn7P7YJPg
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Kerstfeest bij ‘t vosje 

 
 

Op 15 december 2018, zijn we allen na de sport naar het kerstfeest van ’t Vosje gegaan. 

Eerst hebben onze dansers hun danspasjes laten zien. 

       

 

 

                                              Pieter speelde de muziek! 

 

Dan hebben we lekkere broodjes gekregen, mmmmmmmmmmmmm! 

      

      

                  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi80se5hsjJAhUB6RQKHTJ-CFwQjRwIBw&url=http://kerstmutsen.com/&psig=AFQjCNHVTzr64nJhr4uBcQX8945uO6HmsQ&ust=1449518954067537
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En dan vlogen we uit den bol! Wat een plezier! 

     

     

     

   

                   Er waren ook lekkere taarten, en dat heeft Alfia graag, 
                                                       zij is een zoetebek! 
 

 

Het was een heel leuke namiddag. Voor herhaling vatbaar. Dikke dank u aan ’t Vosje! 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-nPs8LMCeaIQ%2FUNmDq2GDOqI%2FAAAAAAAADrQ%2F0XL07q2WkVY%2Fs1600%2Fvos.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkluifjes.blogspot.com%2F2012_12_01_archive.html&docid=CP851Hf4x5SARM&tbnid=LgMS_8dk5gwclM%3A&w=345&h=244&ei=nrOMUsXGL-Oe0QXTy4D4DQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Deelname aan het openingsweekend van Olympisch Zwemcentrum Wezenberg! 
 
Op uitnodiging van Special Olympics Belgium mochten enkele zwemmers van ‘t Vosje deelnemen aan de 
Unified Cup op zondagnamiddag 16 december in het vernieuwde Wezenberg zwembad in Antwerpen. Dit 
gebeurde in het kader van de Warmste Week en om de heropening van het zwembad te vieren.  
 
Tijdens het openingsweekend op 15 en 16 december 2018 was het zwembad 24 uur toegankelijk voor het 
publiek met veel ludieke activiteiten. Er mocht gezwommen, gespeeld en gedoken worden en ’s avonds 
was er zelfs een disco. De opbrengst is geschonken aan Special Olympics Belgium.  
 

           
                    Pieter   

                                                                  
                                                                          Jarno  

                                                                                                                 
                                                                                                                             en Immeke  
 
hebben aan de Unified Cup meegedaan. Samen met topsporters en BV’s vormden zij teams voor de 4 x 
50m aflossing. Zij zwommen samen met Kimberly Buys, Sofie Goos, de Antwerpse rapper Halve Neuro, de 
broers Dominique en Philippe Dopchie en de Antwerpse schepen van sport, Ludo Van Campenhout.  
 
Na de wedstrijd overhandigde de schepen een medaille en enkele aandenkens aan iedere zwemmer en een 
cheque van €5000  aan Special Olympics Belgium. 
 
Pieter, Immeke en Jarno vonden het heel leuk en hebben genoten van hun namiddag.  
 

Coach Mito   
 

 
 

http://www.google.be/url?url=http://www.jappie.eu/raamstickers-kinderkamer-raamsticker-raamdecoratie-dolfijn-p-13579.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNODhv3PAhUlKMAKHcwxCKUQwW4IPDAT&usg=AFQjCNG4rdDHCHTccLEXq1lhusn7P7YJPg
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Bezoek van (ex) coach Driss Cherkaoui 
aan de familie Schram in Portugal 

 

 
 

 
Driss is tot grote spijt van de zwemmers vertrokken naar het buitenland.  
 
Hij is voor 6 weken naar Portugal gegaan om als vrijwilliger in een jeugdherberg in Lissabon te werken, als 
voorbereiding voor zijn eerste job als vakantiegids in het buitenland.  
 
Tijdens de kerstvakantie kwam hij op bezoek bij de familie Schram in Alcobaça, zo’n 100 kilometer ten 
noorden van Lissabon.  
Samen hebben ze de omgeving verkend zodat Driss een beetje meer van Portugal kon ontdekken.  
 
Het was heel leuk voor Pieter en Driss was een leuke gast.  
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22 

Voetbalteam ’t Vosje nodigt uit! 

 
                                       ’t Vosje                                                                     De Druivenstreek 

Enige tijd geleden werd coach Suzy door de Druivenstreek gecontacteerd met de vraag of ik 2 atleten van 
mijn ploeg wilde uitlenen daar zij er te weinig spelers hadden om deel te nemen aan de Special Olympics. 
Met veel plezier heb ik toen Dario Mostinckx en Jimmy Weets voorgesteld en deze 2 voetballers waren zeer 
tevreden deel te mogen nemen aan de S/O. Zij gaan iedere woensdag bij de Druivenstreek oefenen en 
coach Yves vergezeld hen dan mee. Natuurlijk blijven ze nog bij ons trainen. Zo zijn we op de gedachte 
gekomen om de Druivenstreek uit te nodigen voor een vriendenmatch.                        
Samenkomst op zaterdag 19 januari om 10u, het was een droge dag maar wel -2 graden, brrrrr koud!       
Hier onze mannen in volle actie! 

           

      

Na de wedstrijden nog even penalty’s sjotten! 
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Terwijl onze atleten onder een warme 

douche stonden is coach Suzy met Regina 

(mama van Jozef), de tafels gaan 

klaarzetten. Dank u Regina voor de hulp!    

Iedereen vond het heel plezant, leerrijk en 

vinden dit voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 

 

Samen met de supporters! 

 

 

 

 

En dan lekkere koeken    gaan eten.  

We zijn ook getrakteerd op een drankje door de Druivenstreek, DANK U DRUIFJES! 

 

Coaches Yves en Suzy 
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Met 8 bowlers reden we op 19 januari naar Herentals om deel te nemen aan hun 23ste tornooi. We 

speelden op baan 6 en 7.  

 

Voor het eerst speelden wij met onze nieuwe outfit. Iedereen zit klaar om te beginnen . Eerst 10 

minuten opwarmen met proefballen.  

Dan begint de echte wedstrijd . Al van bij het begin werden er strikes gegooid !Samen hebben ze 

21 strikes gegooid , waarvan er twee spelers  zijn( Bart P en Kris)  die een turkey (= kalkoen) 

gegooid hebben . Dat zijn drie strikes na elkaar. Er werden 48 spares gespeeld. Dat wil zeggen dat 

ze alle kegels omgooiden met twee worpen  na elkaar.   
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Rond drie uur waren alle games gespeeld en kon het tellen beginnen . De bekers werden klaar 

gezet ! De spelers werden verdeeld in 5 groepen voor de prijsuitreiking. Groep 5 waren de spelers 

die met hulpstukken gespeeld hebben .  

Twee atleten van ’t Vosje behaalden een ereplaats: Sara kreeg de beker voor de 2de plaats in 

reeks 4 dames en Bart Paps eindigde op de 1ste plaats in reeks 2 heren . Al de anderen kregen een 

deelnemersmedaille.  

 

 

 

 

 

 

 

De spelers hebben er vandaag weer van genoten en waren blij met hun resultaten. 

En hun coach ook natuurlijk ! 

 

 

       

Naam Game1 Game2 Game3 Totaal Rangschikking 

Kristof 166 121 117 404 Reeks1 

Werner 123 109 123 355 Reeks2 

Jerry 88 92 108 288 Reeks3 

Bart Paps 118 92 164 374 1ste reeks 2 

Sara 69 75 57 201 2de reeks 4 

Kim 63 74 91 228 Reeks4 

Fried 107 117 126 350 Reeks2 

Bart W 47 62 72 181 Reeks4 

Sara Bart 
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   Zwemmeeting Avali in Lummen  
zondag 27 januari 2019 

 
 
 
Met 13 atleten: 
                        Marleen,      Ellen,  Carine,    Immeke,            Berdien              en Evy 

 
 
 David, Pieter, Nico, Pascal, Jarno, Kurt en Dennis reden we vlot naar de zwemmeeting in Lummen. 
 
19 clubs met 123 zwematleten stonden klaar om het beste van zichzelf te geven. 
 
Aangezien de cafetaria reeds zeer vroeg volzet was hebben we een winter picknick buiten gehouden. Het 
was eens wat anders!  
                                                  Dennis                                                  David 

           
De Vosjes zwommen 25 m SS, 50m SS, 100m SS, 200m SS, 25m RS, 50m RS, 25m VS,   
50m VS, 100m VS en 200m VS gedreven en zeer goed. 
 
Alles verliep goed georganiseerd en rustig. Het was gezellig en een blij weerzien van atleten, coaches, 
begeleiders en scheidsrechters. 
In S/O normen zouden we naar huis gaan met 16 gouden, 4 zilveren en 9 bronzen medailles. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fphotos.gograph.com%2Fthumbs%2FCSP%2FCSP407%2Fk4076558.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gograph.com%2Fstock-illustration%2Fgoggles.html&docid=Drp-OC1m2HWEkM&tbnid=Iz5iitvw9xhsXM&w=170&h=160&ei=bF-BVfqvK8TbUc__gqAO&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI-pXCktWWxgIVxG0UCh3PvwDk&iact=c
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Iedereen kreeg een mooie  deelnemersmedaille, de zoveelste voor vele atleten die ze thuis zeer goed 
bijhouden. 
                     Nico, Kurt en Pascal 

           
 
Onze 2 nieuwe zwemmers Berdien en Kurt zwommen fier en blijgezind en weten nu, na enkele 
zwemmetingen, hoe het eraan toe gaat. 
Ze doen het heel graag en zijn heel gemotiveerd om te blijven trainen voor hun eerste nationale S/O in mei 
in Beveren. 
 
Hartelijk dank aan de chauffeurs en supporters Rikkie (Dennis), Fanny(Jarno), Mito en Jef (Pieter). 
Super bedankt aan zwemmer Pieter voor het rustig begeleiden van de atleten naar de af roeping plaats. 
Heel veel dank aan Mito voor het mee helpen coachen. 
 

coach Lieve    
 
 

Berdien  
25m VS 36.16, 50m SS 1:26.74, 25m SS 40.87             

David 
25m VS 30.71, 50m VS 1:16.97 

Carine 
25m VS 52.06, 50m SS 1:58.98, 25m SS 54.28 

Dennis 
25m VS 26.73, 50m SS 55.76, 25m SS 25.54 

Ellen 
25m VS 43.34, 50m SS 1:30.41, 25m SS 40.68 

Jarno 
25m VS 15.42, 50m VS 34.88 

Evy 
100m VS 2:03.12, 100m SS 2:55.18, 200m VS 4:27.64 

Kurt 
25m VS 34.49, 50m SS 1:33.73, 25m SS 44.59 

Immeke 
25m VS 24.77, 50m RS 1:03.16, 25m RS 27.43 

Nico 
25m VS26.92, 50m SS 1:12.86, 25m SS 32.96 

Marleen 
25m VS 46.26, 25m RS 55.46, 25mSS 1:09.00 

Pascal 
25m VS 22.47, 25m SS 32.25, 50m VS 1:01.02 

 Pieter 
100m VS 1:25.72, 200m VS 3:28.07, 50m VS 37.70 

 

Aflossing :      ’t Vosje 1:   1:16.05          ’t Vosje2 :   2:05.31 

 

 

http://www.google.be/url?url=http://www.jappie.eu/raamstickers-kinderkamer-raamsticker-raamdecoratie-dolfijn-p-13579.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNODhv3PAhUlKMAKHcwxCKUQwW4IPDAT&usg=AFQjCNG4rdDHCHTccLEXq1lhusn7P7YJPg
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                                         Mama fier, Papa blij, 

                                         Buikje weg, Ik erbij. 

 

                                                   Gaston, geboren op 20 januari 2019 

                                                                    

                                     Zoontje van mama Siska Vanderveken (grote zus van Esmee)  
                                                                             en papa Karel Vanhulle.  

                                                                       

                                                                            Dikke proficiat aan de fiere ouders 
                                                                            en grootouders.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Men liet ons weten, dat Rudy Dierickx in het gips ligt. 
We wensen hem een vlug herstel. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKpsdvyssgCFUa2GgodfnMFPQ&url=http://www.dreamstime.com/illustration/framework.html&bvm=bv.104615367,d.d2s&psig=AFQjCNFVTZzcU0gkf2rnh7O-AiOf6CwnWQ&ust=1444394406626968
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CbQUkXnUefgcCM&tbnid=J1lRUrQbHyTcNM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.openvldgooik.be/nieuws.php?id=20&titel=Wist%20je%20dat%20...&ei=ojo6VLeqOIXXPdysgegN&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNEoEDnU-wg1vVmIlWdWDbMcWud93Q&ust=1413188173278039
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2ZCZxurJAhUIbRQKHcUCAzAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnaomischrijft.wordpress.com%2F2013%2F07%2F15%2Fdoe-mij-maar-een-gebroken-arm%2F&psig=AFQjCNH6hM32GRl_LzcOSeGRdMXZdNbPMA&ust=1450704562562906
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Een vrouw komt in de keuken en ziet haar man met een vliegenmepper tekeer gaan. 
"Heb je er al een paar dood gemept?" vraagt ze lachend. 
"Ja hoor," antwoordt de man, "drie mannetjes en twee wijfjes." 
"Hoe weet jij nu welk geslacht ze hadden?" vraagt de vrouw. 
"Wel, dat is makkelijk," zegt hij, "er zaten er drie op mijn blik bier  
en twee op de telefoon!" 

 

 

                       

Een dom blondje en een brunette staan in Afrika plotseling tegenover een woedende leeuw.  
De brunette gooit een steen maar mist. Zij roept vervolgens: Lopen, zo hard als je kunt!,  
waarop het domme blondje reageert met: Waarom zou ik? Jij gooide toch die steen? 
 

                               

 

Welke salade helpt het beste tegen jeuk?                    Krabsalade  

 

 
 
 

     

Ze zei tegen haar man: 

"Ga ne kruiwagen halen uit de stal bij  ons ma aan de andere  
kant van het dorp, en breng dan ook ne zak meststoffen mee..."  
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/solgas/solgas1510/solgas151000031/47608748-cartoon-man-probeert-te-vangen-vliegen-met-vliegenmepper-vector-afbeelding-eps10.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/vliegenmepper.html&docid=uKAPFel0paP6YM&tbnid=kS7ZyUBH56vuCM:&vet=12ahUKEwihguWw05PfAhUOmbQKHZ0AD1k4rAIQMyg3MDd6BAgBEDk..i&w=369&h=450&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=vliegenmmepper&ved=2ahUKEwihguWw05PfAhUOmbQKHZ0AD1k4rAIQMyg3MDd6BAgBEDk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-JlKCWRBrlQ4/VCq8RexjkyI/AAAAAAAAASU/mgxtlf3OdBc/s1600/foto-van-een-leeuw-in-zijn-natuurlijke-omgeving-hd-leeuwen-wallpaper.jpg&imgrefurl=http://snelstedier.blogspot.com/p/leeuw.html&docid=ljQBc8TYITpzpM&tbnid=7Bz0AvnzS1OrvM:&vet=10ahUKEwjaifv01JPfAhXSIlAKHYpsAUoQMwhoKB4wHg..i&w=1600&h=1000&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=leeuw&ved=0ahUKEwjaifv01JPfAhXSIlAKHYpsAUoQMwhoKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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                                        14februari 

                                      Zonneschijn op St. Valentijn, 

                                      geeft goede wijn. 

 

  

 

 

       Februari is nooit zo fel, 

       of 't levert zijn drie zomerse dagen wel.  
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Uitnodiging van K. Rupel Boom 

Op 3 februari waren we uitgenodigd voor de match K.Rupel Boom tegen RFC Liege. 

 

 

Het was een heel spannende match. Vooral voor Andy V. , daar zijn papa Dany voor Luik was, houdt hij die 

ploeg goed in het oog. Hij had ook zijn sjaal van Boom aan één arm en aan de andere die van Luik. Hij riep 

ook voor de 2 ploegen wat natuurlijk niet zo gemakkelijk was.  

Tussen de rust, trakteerde coach Suzy op lekkere appelcake voor haar verjaardag die op maandag is. 

De match eindigde op  0-0 

Suzi, Christel en Dejan( oude atleet) waren ook aanwezig en zijn goede dag komen zeggen. 

      

Dit jaar konden we niet bij onze coach Marleen gaan eten omdat ze in de bouw zit. 

Dikke dank u aan Tom (zoon van coach Marleen) om ons ieder jaar gratis te trakteren op een match van 

boom. 

Het was een toffe dag, er werd weer veel gelachen, voor herhaling vatbaar! 

Coach Suzy 
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   Voetbalmatch in Dilbeek 

 

Op zaterdag 16 februari vertrokken we met 10 voetballers naar Dilbeek. 

                                               Andy V.,     Jimmy, Jos,   Patryk, Bert en coach Yves 

 

                                                  Benjamin, keeper Estelle, Bart,            Dario  

                                                                                      en Jonas 

Eerst nog wat bijpraten met de coach Yves en dan vlogen we erin. 

       
 
 
 

 G-Sport Pajottenland 3    –    ‘t Vosje 

Een heel spannende match, eerste minuut maakte onze Dario al 
de eerste goal gevolgd vijf minuten later door Patryk. 
Door heel goede verdediging en een doelvrouw in top vorm 
bleven we lang aan de leiding. Maar helaas in de tweede helft 
kwam de andere ploeg uit de hoek en werd het vlug 2-2. Spijtig 
in de laatste minuut konden ze nog eens scoren en zo werd het 
                                          3   -   2 
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Af en toe ons ook even de gedachten op iets anders zetten, tafeltennis! 

  Andy V. en Jos tegen  Estelle en Jonas 

           Bart en Jimmy tegen      Patryk en Jos 

 

    en benjamin tegen coach Yvves 

 

Dario vond het plezant in het luchtkasteel      

Fris Kids   -    ’t Vosje 

 

Hier is niet veel over te vertellen, wij 
waren de beste. 

1   -   5 
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Iets eten, en dan terug naar het serieuzer werk! 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nog een beetje rusten en wat drinken, en dan onze laatste match! 

 

Grasstuivers Hofstade Kids   -   ’t Vosje   

Deze ploeg was heel goed, te goed! 
                                             
                                             3   -   0 

 

Het was weer een geslaagde maar vermoeide dag. Dank u Willem om onze voetballers te komen 
aanmoedigen. 

Dikke proficiat aan deze spelers: Keepster Estelle, wat een vangsten ging je vandaag aan! 

Benjamin, Bart en Jonas, amaai wat een verdedigers! 

Maar ook onze middenvelders Andy V., Jimmy Bert en Jos niet vergeten, het zijn zij die soms de goede 

passen geven omdat onze  aanvallers Dario en Patryk konden scoren! 

 
Twee heel fiere coaches Yves en Suzy    

 

 

 

GeHasport Oudenaarde    -   ’t Vosje      

Heel spannende match, we bleven lang op 1-1 
staan maar  spijtig in de laatste seconden kon 
de andere ploeg nog scoren  
                                         2   -   1      

 
 

Hoge Kouter 4   -      ’t Vosje     

                        0   -   2   

Tatatatata he, tatatatata he! 
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Week van de vrijwilligers van 23/2-3/3/2019 

 

 

 

 

Als elke vrijwilliger een kreeg… 
Werd het nooit meer donker! 

 

 

 

  

Dank aan alle vrijwilligers van ‘t Vosje 
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Overlijdens 

Als het donker is, worden de sterren zichtbaar… 

                                             

        Overleden op 2 december 2018 

              De Heer Kurt Vandenbroeck   

                    
             Papa van Estelle Vandenbroeck                                                                                        

 

 

 

Wij wensen Estelle en de  

  familie sterkte toe bij dit verlies.                                                              

                              

         
                                                                                                   Overleden op 7 februari 2019 

 

                                                                                                     Mevrouw Julia Tastenhoye 
 

 

 

          

                                                           Meter van Micheline Van Hees.                                                                                                                                                      

                                                                                     

                                                                                      Wij wensen Micheline en de familie sterkte 

                                                                                       toe bij dit verlies. 

 

 

 

http://kollaarduitvaartzorg.nl/menu/rouwbrieven-en-teksten/
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Van  14 tot 21 maart 2019 gaan de Special Olympics Wereldspelen door in Abu Dhabi  

 
Op 8 maart 2019, vertrekken volgende atleten naar Abu Dhabi: 

 

 

 

   Jozef Van Impe  (atletiek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Evy Ploegaerts (fietsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Coach Marleen (begeleidster) 
 

 

 

 

Wij wensen deze twee atleten veel geluk en hopen op veel medailles! 
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Special Olympics Belgium 2019 
 

Deze spelen gaan door van 29 mei t/m 1 juni 2019 in Sint Niklaas en Beveren. 

Volgende atleten nemen hier aan deel,   

     

Voor zwemmen:                                                  

                                                           Marleen Borremans        Carinne De Vogelaere 

                               
   Immeke Deckers                  Ellen Jacobs            Berdien Pletinckx 

                               
                                 David Van Ael          Dennis Emerencia              Jarno Boulanger                  

                               
                               Kurt Cnapelinckx          Nico Lepage                  Olivier Cambron 

                               
       Paolo Labey                      Pascal Duquenne                 Pieter Schram 
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                            Coaches :                                

                                                                      Lieve Meurisse              Mito Guerra 

Voor bocce:     Zij spelen enkel spel                              

                                                                       Micheline Van Hees        Andy Vangindertaelen 

 

                              Zij spelen dubbel spel                       

                                                                               Fried De Doncker                 Franky Hofmans 

 

                                                   Coaches:                                

                                                                                                 Simonne                              Suzy 

 

 

 
 

Voor bowling :                          

 Jerry De Greef                 Kim Deschrijver 

 

                                                                               

                                                         Kristof De Baerdemaeker           Werner Herinckx 

 

                                                                         Coach:           
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                     Josée 

 
 

Voor atletiek :                                           

                                  Eline Catoor           Petra Van Mulders    Esmee Vanderveken      Alfia Vertommen 

                                        
      Jos Clerens                        Tom De Decker                  Bert Deschuytter                   Jonas Desquay 

                                        
     Rudy Dierickx                   Andy Garmendia                   Younes Khlale                        Tom Peeters

                                             
  Dave Van Camp                   Jozef Van Impe                     Vincent Verbist                 Erik Wenseleers 

                               Coach:                               

                                                                           Marleen 

 

Voor fietsen :                 

                                                                             Evy Ploegaerts           Bas Boonstoppel 

                                                                 Coach :                     

                                                                                                          David 



41 

 
 

Wij zullen overnachten in, Vogel, Vogelweg 4, 4585 PL Hengstdijk, Nederland. 
 
 
Dit zijn de adressen waar alles doorgaat: 
 
 
 
Openingsceremonie:     Grote Markt in Sint-Niklaas 
 
 
 
 
Zwemmen:          Sportzone Beveren, Pastoor Steensensstraat 108          9120 Beveren 
 
 
 
 
Bocce:          ’T Bau-huis, Slachthuisstraat 60          9100 Sint-Niklaas           
 
 
 
 
Bowling:         Bowlnigpaleis,  Plezantstraat 264          9100 Sint-Niklaas                        
 
 
 
 
Atletiek:         Sportzone Beveren, Pastoor Steensensstraat 108          9120 Beveren 
 
 
 
 
Fietsen:     Louis Francklaan 33          9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
 
Sluitingsceremonie:    Sportzone Beveren, Pastoor Steensensstraat 108          9120 Beveren 
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April 

                
   Jonas Desquay 3/4        Iris Holmens  6/4        Kurt Cnapelinckx 8/4 

 

                           
       Kris De Baerdemaeker 8/4      Marlies  Smets 8/4 

                                            
                             Jolien Smets 9/4        Tamara Doumont 13/4       Celien  Aelaerts 13/4     

                                                                                                               Dansdocent                

                                                                 
                                      Nico lepage 14/4     Yannick Van de Velde 21/4         Indra Bervoets 25/4 

                                     Dansdocent 

                                                         
                                                      Paolo Labey 28/4           Emily en Evelyne Severanckx 28/4 
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Mei 

      
                                                        Lotte Coen 2/5      Rayan Mbelu 10/5 

                                                                                                                                  
                               Michaël Bellemans 20/5    Joren Cruyberghs 23/5 

 

                                  
                             David Zaruk 24/5          Marleen Apers 25/5             Mito Guerra 26/5 

                                 Coach atletiek               Hoofdcoach atletiek      Coach zwemmen 

 

 

                                             
                         Dirk Geeraerts 27/5                                                                  Andy Garmendia 28/5 

 

 

                
                                Robrecht Met Den Ancxt 28/5 Patric Debeckker 31/5 

 

 



44 

 

 

Juni 

 

 

 

 

                                                         
                                            Lucien Moelants 4/6             Bas Boonstoppel 15/6 

 

 

 

                                                    
                           Ine Van Boxel 15/6                                   Len Hanssens 18/6 

 

 

 

 

                                                                              
                     Ellen Jacobs 22/6                    Giorgo De Ryck 23/6           David Van Ael 26/6 
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Apotheek Hemifar          HEMIKSEM 

 

Club Rotary     VILVOORDE 

 

Dhr. K. Cnapelinckx   WOLVERTEM 

Dhr. G. Schroeder     VILVOORDE 

Dhr. D. Severyns     ELEWIJT        

Dhr. G. Van Mulders      OPWIJK 

 

Dhr. F. Verbeke     BEERSEL 

Dhr. H. Vleminckx     VILVOORDE 

Dhr. en Mevr. Aelaerts-Van Steen     MACHELEN 

Dhr. en Mevr. Emerencia-Hilkhuysen     OVERIJSE 

Dhr. en Mevr. Smets-Dom     ELEWIJT 

Dhr. en Mevr. Van Aken-Van Beeck     LEUVEN 

Dhr. en Mevr. Van Steen-Heps     BIERBEEK 

Dhr. en Mevr. Zaruk     ZAVENTEM 

 

Fam. Huens-Deckers     HERENT 

Fam. Verschueren-Cocquereaux     RELEGEM 

 

Lions Heraldic     BRUSSEL 

 

Mevr. M. Coene     GRIMBERGEN 

Mevr. Daelmans     VILVOORDE 

Mevr. R. Debie     BRUSSEL 

Mevr. E. Jacquemin     LANDEN 

Mevr. S. Jans     ZAVENTEM 

Mevr. C. Kuhn     DE PANNE 

Mevr. C. Nevens   ELEWIJT 

Mevr. A. Nierinck   WOLVERTEM 

Mevr. V. Pertry   BRUSSEL 

Mevr. H. Vandeput     VILVOORDE 

Mevr. R. Vanneste-Marke     KORTRIJK 

Mevr. A. Vermeiren-Van Damme     BRUSSEL 

Mevr. M.P. Viteux     OVERIJSE 

 

Provincie Vlaams-Brabant     LEUVEN 

 

Sport Vlaanderen     BRUSSEL 

Stad Vilvoorde     VILVOORDE 

 

Vlaamse Gemeenschapscommissie     BRUSSEL 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.deventer-roemenie.nl/donateurs.jpg&imgrefurl=http://www.deventer-roemenie.nl/donateurs.htm&docid=_hthq1pnKknunM&tbnid=IREFwvtBQA2enM:&vet=10ahUKEwjalLCngv_eAhXDKVAKHUFyA-8QMwieAShYMFg..i&w=444&h=98&itg=1&hl=nl&bih=899&biw=1680&q=Donateurs&ved=0ahUKEwjalLCngv_eAhXDKVAKHUFyA-8QMwieAShYMFg&iact=mrc&uact=8

