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VOORWOORD
Beste lezer,
4de editie van de Voskrant sportjaar 2018-2019.
De Special Olympics Spelen te St Niklaas en Beveren zijn voorbij. Er was blijdschap en
ontgoocheling, maar ook groepsgeest en een gezellige sfeer op camping De Vogel waar
sommigen nog nagenoten hebben tot zondag of maandag ochtend en dat allemaal onder mooie
meidagen. De resultaten van het mooie werk gepresteerd door de atleten en coaches, zullen
jullie terugvinden in de Voskrant van de maand september. Wij kijken al uit naar de
volgende S.O. die zullen doorgaan te Antwerpen. Wij zijn al op zoek naar een
huisvestingsplaats en trachten dit zo snel mogelijk vast te leggen.
Niettegenstaande de moeilijke werkomstandigheden door de renovaties van de atletiekpiste,
school De Letterboom en de tijdelijke sluiting van het zwembad ’t Zeepaardje, blikken we
alvast terug op een gevuld en mooi sportjaar, dankzij onze enthousiaste coaches, vrijwilligers,
bestuursleden en studenten van de VUB. Allen hartelijk dank voor jullie inzet en goede
samenwerking! Alsook dank aan onze sponsors.
Zoals al eerder in de Voskrant aangekondigd vragen wij mensen die interesse hebben om het
secretariaat en/of het beheer van de website op zich te nemen. Gelieve je kandidatuurstelling
kenbaar te maken door contact op te nemen met de voorzitter.
Tevens zijn we - om het aanbod en de werking van de club te verbeteren - ook nog steeds op
zoek naar vrijwilligers. Mensen die hiervoor interesse hebben, of iemand kennen, graag een
seintje.
Zaterdag 29 juni sporten wij voor het laatst dit seizoen. We verwachten iedereen graag terug
op zaterdag 7 september om 9.15 uur op de vernieuwde atletiekpiste “Drie Fonteinen”. Deze
zal officieel ingehuldigd worden op zondag 8 september tussen 14 en 17 uur met allerlei sport
en andere activiteiten waar ’t Vosje en onze dansers (in de sportzaal van school "OASE") aan
zullen meewerken. Houd alvast deze namiddag vrij!
Voor sommige disciplines zal de sport eind augustus starten daar er begin september al een
voetbal tornooi, optreden en zwemmeeting te Koksijde gepland zijn. Dit wordt de start van
een druk en veel belovend seizoen 2019-2020.
Verder wens ik, mede namens het voltallige bestuur, iedereen een prettige en zonovergoten
vakantie.
Luc Aelaerts
Voorzitter.
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Activiteitenkalender 't Vosje sportjaar 2018/2019

Activiteitenkalender ’t Vosje sportjaar 2018/2019
Attentie! Er is in 2019 GÉÉN sporttraining op:
- zaterdag 8 juni (zondag Pinksteren)
- van zaterdag 6 juli tot zaterdag 31 augustus* (zomervakantie)
- van zaterdag 21 december t/m zaterdag 28 december (kerstperiode)
Komende activiteiten (voor zover bekend):
in 2019:
Zaterdag 31 augustus
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
Zondag 8 september
Zaterdag 5 oktober
Maandag 11 november
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zaterdag 14 december

Zwemmeeting Koksijde
Start trainingsseizoen
Van 14 tot 17 uur feestelijke opening vernieuwde
atletiekpiste Drie Fonteinen, Vilvoorde
Voetbal tornooi Beauring Kick off
Metalyralympics, Lier
6de voetbal G-cup stad Deinze
Zwemmeeting 't Vosje, Vilvoorde
Bowlingtornooi 't Vosje, Jette
Kerstfeestje 't Vosje (nà de sport)

in 2020:
vrijdag 1 mei - atletiekmeeting 't Vosje Vilvoorde
van woe 20 mei t/m za 23 mei - Special Olympics Antwerpen

Kijk voor al onze activiteiten op onze website: www.tvosje.be/agenda
Ook onze trainingsuren staan hierbij genoteerd!
* voor sommigen is er op 31 aug. wel training; zij krijgen nog bericht hierover
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Waardevolle voorwerpen.
Samen op de foto!
Tijdens de sportactiviteiten of dans worden er soms
foto’s gemaakt die wij gebruiken in onze voskrant of
voor facebook of
op
onze website
van ’t
Vosje of voor
een
fotomontage op
feesten of
andere
bijeenkomsten.
Iedere atleet staat graag mee op de foto!

Belangrijk bericht!
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

UITNODIGINGEN!

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

Geef het aan je coach of een ouder die het
veilig voor jou kan bijhouden.

ADRESVERANDERING
Indien je verandert van adres,
laat het 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

Gelieve, op alle mails, berichten -en of
brieven van uitnodigingen zoals: atletiekbowling-bocce-dansen-zwemmeetingsvoetbaltornooi- joggings en wandelingen zo
vlug mogelijk te antwoorden. Zelfs als je niet
kan deelnemen.
Dan moeten we niet wachten en kunnen de
inschrijvingen vlugger verlopen.
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Gevonden !!!
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 of van de
sportzak terug te vinden zou het handig zijn om
de kledingstukken te labelen.
Naai, plak of schrijf de naam van de atleet in
de sportkledij zodat wij verloren of vergeten
voorwerpen kunnen terug bezorgen.
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!

Indien je nog geen training of Tshirt van ’t Vosje hebt of je wil
bijbestellen. Geef je maten door
aan Sylvia op de atletiek of per
mail: secretariaat@tvosje.be
Oh, ja, en niet te vergeten, de
atletiektraining begint om 9u15.
Wees dus op tijd!!!

Als je lid bent van een sportvereniging,
kan je een aanvraag voor een
tegemoetkoming indienen bij je
mutualiteit?
Bij de meeste ziekenfondsen is de
tegemoetkoming maximaal 15€ per jaar.
Je kan een formulier hiervoor aanvragen
bij je ziekenfonds, het door ons laten
invullen en ondertekenen, en vervolgens
doorsturen naar je mutualiteit.

Naar de atletiektraining
Sommige atleten komen nog teveel in
jeansbroek en slechte schoenen naar de
sport. Dit maakt het hen moeilijker om
sommige disciplines goed aan te leren.
We dragen geen:
Wandelschoenen,
sandalen of
jeansbroek
Een goede training doen we wel
in:
Bij goed weer : sjort en T-shirt,

Bij slecht weer :
training/joggingpak

De Coaches en het
bestuur van ’t Vosje bedanken u.

en altijd goede
sportschoenen
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Aandacht, aandacht, aandacht.
Wil je iemand van je familie eens speciaal in de bloemetjes zetten omdat….
 Hij/zij een speciale verjaardag viert


zijn 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 !
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Rode sweaters

Wie wil er nog een rode sweater?
Er zijn nog 7 stuks in de maat medium en 3 stuk in de maat small!

Je kan ze gratis bekomen bij Luc Aelaerts
Mailadres:

luc.aelaerts@tvosje.be

Wees vlug, op=op
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Bowlingtornooi Daïs , zondag 24 februari 2019
Op zondag , heel vroeg om 8u15, verzamelden we aan het station van Vilvoorde om naar Aalst te
rijden. Er waren 10 spelers ingeschreven. Eerst hadden we een chauffeur te weinig , maar er zijn
twee bowlers niet gekomen omdat ze het op een verkeerde datum genoteerd hadden. Dus nu
waren er plaatsen genoeg in de auto’s.
Door werken in Aalst zijn we een klein beetje verloren gereden, maar we hebben het toch nog snel
gevonden.

Alle bowlers konden om 10 u met de proefballen beginnen. De kegels vlogen overal in ’t rond. ’s
Morgens moesten ze 2 games spelen. Daarna werd er unified gespeeld . Sara speelde hier samen
met haar tante Linda.
Dit zijn hun resultaten:
Sara
Linda

69
89

51
85

= 120 kegels
=174 kegels

SAMEN
294

Hiermee eindigden zij op de .. plaats bij de unified.

De anderen konden ondertussen genieten van een lekkere spaghetti
broodje smos
of een croque.

of een
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Als de magen gevuld waren en de dorst gelest was, konden de bowlers aan hun derde en laatste
game beginnen. Rond drie uur waren alle spelers klaar en konden de kegels geteld worden.
De prijsuitreiking kon beginnen
bij de heren in de B-reeks

Bart behaalde de hoogste score
met 125 kegels. Proficiat Bart.

Al de anderen kregen een deelnemersmedaille

Naam
Kristof
Lucien
Jerry
Bart Paps
Sara
Kim
Fried
Immeke

Naam
Kristof
Werner
Jerry
Bart Paps
Sara
Kim
Fried
Bart W

Game1
117
75
114
82
76
95
95
130

Game1
166
123
88
118
69
63
107
47

Game2
141
85
143
125
91
103
94
118

Game2
121
109
92
92
75
74
117
62

Game3
95
72
97
105
71
46
99
112

Game3
117
123
108
164
57
91
126
72

Totaal
353
232
354
312
238
244
288
360

Totaal
404
355
288
374
201
228
350
181

Rangschikking
ReeksA
ReeksB
ReeksA
Reeks B
Reeks B
ReeksB
ReeksB
ReeksA

Rangschikking
Reeks1
Reeks2
Reeks3
1ste reeks 2
2de reeks 4
Reeks4
Reeks2
Reeks4
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8 maart 2019

21 maart dan begint de
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Jaarlijks etentje van ’t Vosje
2 maart 2019

Wonnen de weekends naar Grobbendonk:

Dhr. en Mevr. Wysmantel – Godts,
grootouders van Dario Mostinckx

en Maarten Aelaerts

Wedstrijd waarde ontbijtmand
De mand had een waarde van 34.70 EUR. Twee personen waren er op
0.05cent na het dichts bij.
Een onschuldige kinderhand heeft dan getrokken. De mand is uiteindelijk
gegaan naar Mevr. Agnes Mafranckx uit 1820 Steenokkerzeel.

Aan alle helpers,

’t Vosje
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Zwemmeeting in Geel
Op zondag 3 maart - de dag na ons etentje - vertrokken wij met 3 atleten en coach Mito naar Geel voor
de jaarlijkse zwemmeeting van de club Z Geel.
Het was, zoals elke jaar, heel goed georganiseerd met een leuke sfeer. Ons atleten, Kurt Cnapelinckx,
Evy Ploegaerts en Pieter Schram, hebben hun best gedaan in alle drie wedstrijden.

Evy heeft haar lange afstanden goed gezwommen en was zo enthousiast dat zij
tijdens de pauzes gewoon bleef doorzwemmen.

Kurt is niet vergeten met twee handen aan te tikken en was heel trots op zijn

prestaties.

Pieter heeft zijn vrienden van andere clubs teruggezien en
zwom goede tijden in de crawl en vlinderslag.

Zij kwamen alle drie terug met hun medailles en hun fierheid.

Met dank aan Jeannine - de mama van Kurt - die voor het vervoer van Evy en Kurt zorgde.

Een fiere coach Mito

Uitslagen

Kurt Cnapelinckx
25m VS 32.09
25m SS 38.23
50m SS 1:37.50

Evy Ploegaerts

Pieter Schram

100m VS 2:19.31
100m SS 3:24.00
200m VS 5:01.11

25m vlinders. 22.50
50m VS 38.53
100m VS 1:25.44
200m VS 3:26.32
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Uit de krant

Rechts op de foto staat onze atlete Borremans Marleen.
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8 maart 2019, vertrek naar Abu Dhabi met de Special Olympics Belgium,

Verenigde Arabische Emiraten.
België nam deel met een delegatie van 114 deelnemers, waarvan 2 atleten van ’t Vosje.

Verslag van Evy bij het fietsen

Vertrek op de luchthaven van Zaventem.

De eerste dagen was de Belgische ploeg in hetzelfde hotel.

Lekker in het zonnetje met mama Marleen

De ceremonie opening
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De eerste dagen was het Host Town en bezochten we een school,

gingen naar een pretpark,

en bezochten de hoogste toren van de wereld (Burj Khalifah in Dubai) die met zijn 829 meter de hoogste
van de wereld is, voorlopig nog daar Hongkong aan een hogere bouw bezig is. Op elk platform van de Butj
Khalifa is een zwembad gezet, ook is er een hotel, werkbureau ’s en appartementen.
De sluiting van het Host Town was fantastisch, ik dacht zelfs dat dit de opening van de spelen waren omdat
alle landen er waren maar mijn coaches zeiden dat het de sluiting was van het Host Town.
De opening was iets minder omdat het mooiste werd getoond als wij er niet waren.

De eerste avond voor de opening zijn we ons fietsparcours gaan verkennen en
het was een fantastische ervaring om op een echt F1 circuit te mogen rijden.

De eerste dag in de namiddag gingen wij naar het Healthy program waar we dan ook nieuwe schoenen
kregen.
Ook zijn we naar een groots shoppingcenter geweest waar een groot aquarium was met vissen en haaien
en hebben daar dan mooie foto’s genomen en ook was er een groot Ferrari World in het shoppingcenter.
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De eerste wedstrijd was de 5km tijdrit waar ik een bronzen
medaille haalde, het weer zat niet echt mee, veel wind en even
werd alles stilgelegd omdat het regende.

Op 19/3 moest ik in de voormiddag 10 km tijdrit doen en daar haalde ik een
gouden medaille.

In de namiddag was het 5km wegrijden, daar behaalde ik de 2de plaats met 1
sec. verschil van de eerste.

Het was een fantastische ervaring
Evy
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Verslag van Jozef en coach Marleen

Op 08/03 komen we samen om 7u in de luchthaven waar ons
vliegtuig om 11u opstijgt.

Na een vlucht van 6,5 u zijn we goed aangekomen in Abu Dhabi.
Dan wacht ons nog een lange busreis van 2u naar Dubai.
Om 1u30 komen we in ons hotel aan en rond 2u kunnen we eindelijk
gaan slapen.

Vandaag, dag 2 van het avontuur.
Na een uitgebreid ontbijt, met de metro bezoek gebracht aan de Dubai Mall,
het grootste shoppingcenter van de wereld met een enorm groot aquarium.
Daarna middagmaal in een warm zonnetje.
Na een busrit van een uurtje, met de nodige organisatorische
“mankementen”😀,eindelijk een bezoek kunnen brengen aan Dubai
Riverland. Een themapark met verschillende attracties.
Dus pas laat terug in ons hotel en om 22u kunnen eten.
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Dag 3. Gisteren mooie header in het VRT nieuws 👍.

Vanmorgen bezoek aan een lagere school. De schoolkinderen hadden alles in het thema van België gesteld,
van zelfgemaakte bladwijzers tot het zingen van het Belgisch volkslied in het Arabisch. De welkomst was
warm en iedereen van klein tot groot genoot ervan. Dansjes werden uitgevoerd en ze hadden ook enkele
sportactiviteiten voorzien zoals hindernissenparcours, basket, voetbal. Maar de allerkleinsten van de school
gingen echt uit hun bol toen de atleten hen gingen begroeten.

Daarna terug naar hotel om te
eten en wat rusten en eventjes
van de zon genieten. Daarna
weer de bus op naar Global
City voor sluitingsceremonie
van de host Towns. Met
optredens, eten, aankomst van
de vlam en vuurwerk. Nu nog
eventjes samen buiten zitten
met een snackje en een drankje en dan gaan slapen. Morgen hebben we
een vrije dag.
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Dag 4. Vandaag, een rustige dag. Onze eerste training
dag aan het hotel. Alle sporttakken maken zich klaar om
te vertrekken naar Abu Dhabi behalve atletiek en
zwemmen. Afscheid nemen en onze kamers veranderd,
daar we allen op een ander verdiep lagen van verdiep 2
tot 15.
In de namiddag zijn we naar zee geweest. Zalig en heel
leuk.

Dag 5
Na het middag eten en nog wat rust gaan we nog eens een bezoek
brengen naar de mall om het aquarium nog eens te bewonderen.
Nog een even een cola gaan drinken om dan naar de fonteinen te gaan
kijken. De fonteinen dansen op muziek, heel knap gedaan.
Dan weeral eten en de atleten op tijd naar bed.
13/03
Vandaag divisioning. Jozef heeft moeten verspringen en heeft 3m75
gesprongen wat super goed is.
Als alle wedstrijden gedaan waren hebben we nog een uurtje getraind.
14/03
Rustige dag vandaag, om 9 uur ontbijt en rust.
Na het middageten rond 15u vertrokken richting Abu Dhabi voor de openingsceremonie.
Was een beetje teleurstellend, hadden er meer van verwacht.
Rond 23u30 terug naar ons hotel waar we om 2u zijn aangekomen en direct ons bed ingedoken zijn.
15/03
Terug 2 uur op de bus naar Abu Dhabi waar we tot 16u30 op Healthy hebben doorgebracht.

16/03
In de voormiddag zijn we gaan zwemmen.
In de namiddag hebben we de finale gehad van speer en 1500m en was
goed voor 2x goud.

17/03
Voormiddag 2 atleten voor de finale van de 1500m wat 1x brons en een 5de plaats heeft opgebracht.
In de namiddag naar woestijn geweest en met een jeep rondgereden. Jozef vond het de max. Ook een
toertje op een kameel vonden ze tof. Hebben daar ook iets gegeten en na het eten is een buikdanseres
komen dansen en was er een optreden van een man die met vuur allerlei kunstjes deed en nadien een man
die ronddraait met een kleed waardoor mooie figuren te zien waren en ook verlicht.
18/03
In de voormiddag naar het strand en na de middag hadden 2 meisjes een wedstrijd van 100 m waarbij 1
atleet een gouden medaille heeft gewonnen.
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19/04
Jozef komt in actie voor
verspringen met een
mooie 5de plaats

en met de 100 m behaalt hij een
knappe 2de plaats.

20/94
Vandaag lopen ze in de voormiddag de 4x100m.
Onze ploeg gaat van start met 7 andere landen en na
een spannende wedstrijd komen onze atleten als
eerste over de lijn. Dit was een hele belevenis.

We trekken terug richting hotel waar we na het eten naar een park gaan waar dino’s te bewonderen zijn en
ook mooie verlichte figuren.
21/04
Is onze laatste dag. We slapen wat langer en nemen na het ontbijt nog een frisse duik.
In de namiddag gaan we wat rondkuieren op de soeks.
We kunnen niet aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie daar om 22u de bus ons komt halen om naar de
luchthaven te rijden.
We komen heel tevreden aan op Zaventem met mooie resultaten van onze 2 atleten.
Het was voor Jozef de eerste keer dat hij mocht vliegen en vond het leuk. Hij heeft van heel zijn verblijf en
de spelen enorm genoten.
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Proficiat Jozef en Evy voor jullie prachtige
behaalde resultaten.

Coach Marleen, heel fier op haar atleten.

Van de atleten en het bestuur van ‘t Vosje, DIKKE

PROFICIAT aan Evy en Jozef!
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Op zaterdag 23 maart organiseerde Martha het jaarlijkse unified bowlingtornooi in Deurne.
Er werden 5 shiften gespeeld tussen 10u en 17u. Martha kon ook weer rekenen op heel wat
vrijwilligers om met onze mensen met een beperking te spelen . Iedere atleet speelde samen met
een vrijwilliger 3 games. De kegels van beide spelers werden samengeteld om de rangschikking te
bepalen . De acht eerste , met het meest aantal kegels , eindigen in reeks A.
De 8 volgende eindigen in reeks B enz…
Sara en Jeremy hadden hun eigen partner meegebracht.
Zoals altijd hadden wij ook een paar vaste supporters mee om onze bowlers aan te moedigen.
Onze bowlers speelden in de shift van 11u30. Daarna hadden zij ruim de tijd om een hapje te eten
. In de eurobowling heb je een grote keuze tussen verschillende lekkere gerechten .

MMMM !!! Dat ijsje met advocaat heeft gesmaakt !

Bart en Jerry hadden zelfs nog goesting om een tweede keer te spelen in de plaats van spelers die
niet gekomen zijn. Zij kregen dan ook twee medailles.
Hier zie je onze spelers met hun partner en de behaalde resultaten individueel en samen en in de
laatste kolom de rangschikking ( vb A 4, B3, ….)
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Andy
134 226 195 555
Lucien 70 68 62 200 755 I 2

Bart
131 130 163 424
Denis 167 148 203 518 942 B4
Bart
155 122 150 427
David 224 231 213 668 1095 A4

Clarisse 83 59 115 257
Jeremy 95 83 87 265 522 L4

Jerry 101 115 101 317
Kenzo 154 205 148 507 824 G2

Jerry 122 101 107 330
Denis 207 200 172 579 909 C4

Devin 178 173 174 525
Kim
117 106 74 297 822 G3

Linda 90 112 107 309
Sara 61 83 72 216 525 L3

Kristof 154 135 196 487
Swa
154 168 160 482 969 B3
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Patric
57 54 73 184
Johnny 154 121 161 466 650 K2

Werner 95 105 91 291
Tanja
195 134 176 505 796 H1

Tim 142 132 167 441
Bart 76 54 54 184 625 K4

Om 17 u was iedereen klaar met spelen en kon de prijsuitreiking beginnen. Alle spelers van ’t Vosje
zaten vol ongeduld te wachten.

Er werden ook twee kegels gegeven aan de spelers ( een man en een vrouw) met de low game.
Aangezien deze spelers de bowling reeds verlaten hadden, werden deze kegels geschonken aan de bowlers
met de laagste game die wel nog aanwezig waren. Deze twee gelukkigen waren Sara en Patric van ’t Vosje.
En fier dat ze allebei waren

27

En hier zijn de winnaars van de verschillende reeksen !

reeks A – Bart 4de

reeks B – Kristof 3de en Bart 4de

reeks C - Jerry 4de

reeks G – Jerry 2de en Kim 3de

reeks H -Werner 1ste

reeks K - Patric 2de en Bart 4de

reeks I - Lucien 2de

Reeks L - Sara 3de en Jeremy 4de
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Lenteloop in Reet
30 maart zijn we met 9 atleten naar de lentejogging te Reet geweest.
Onder een stralende zon hebben Andy Garmendia, Jozef Van Impe , Patrick Van Montagu ,
Fried De Doncker, Jos Clerens, en Eline Catoor een mooie wedstrijd gelopen voor de 500m.

NAAM
Andy G.
Jozef
Patryk
Fried
Jos
Eline

Dave Van Camp en Tom Peeters hebben
zich volledig gegeven met de 1100m

Alfia heeft als enige van de club 5 km gelopen
en dit op 25min.

TIJD
0:01.28
0:01.29
0:01.44
0:01.45
0:02.18
0:02.39

NAAM

TIJD

Dave
Tom

0:04.54
0:05.15

NAAM

TIJD

Alfia

25:00.00

Zij werd 14de op 42 lopers
Na de wedstrijd heeft iedere loper een medaille ontvangen en een zakje met lekkers in.

Coach Marleen

29

De Lions club Heraldic Splash zwemmarathon
De Lions club Heraldic Brussel organiseerde op zondag 31 maart 2019 voor de 36ste keer, in het
zwembad van Neder-over-Heembeek een zwemmarathon voor het goede doel.
Dit jaar werd 't Vosje uitgekozen. We waren dus dubbel gemotiveerd.

In een aangename sfeer met ambiance muziek waren de Vosjes klaar voor de zwemmarathon.
Met 18 zwemmers, verdeeld over 3 zwembanen, zwommen we 120,121 en 125 banen in 545
minuten. Fantastisch!!!
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Coach David atletiek, lid van de Lions club, kwam ons regelmatig aanmoedigen, dat vonden we
fijn.

Proficiat aan alle zwemmers en tot volgend jaar:
Micheline Van Hees, Kurt Cnapelinckx, Immeke Deckers, Paolo Labey,
Bas Boonstoppel, Marlies Smets, Evy Ploegaerts, coach Marleen, coach Patrick, coach Anouk,
coach Lieve, coach Mito met haar zonen Francesco en Pieter, onze Voorzitter Luc Aelaerts, Stijn,
Pauline en Antonio.
Bedankt aan de supporterende ouders/familie van Kurt, Immeke, Bas, Pieter en Marlies.
coach Lieve

Ook atleet van ’t Vosje, Patryk Van Montagu was aanwezig met zijn groep.
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Onze coach Mark Vuchelen thuis
is met een zware longontsteking!

Carinne De Vogelaere opgenomen is
in het ziekenhuis met Hyponatriëmie.
Ze is al terug op de sport.

Wegens zware ziekte is de mama van
Pascal Duquenne, Huguette Vandeput
opgenomen in het ziekenhuis. Ze is nu
aan het revalideren.
Op 26 maart is Magda Bronselaer ,
mama van Fried De Doncker,
opgenomen in het ziekenhuis. Ze had
last van draaiingen. Ze is al terug
thuis.

Rudy Dierickx een breuk heeft op
gelopen aan zijn hand. Hij gaat nu
naar de Kiné en komt al terug trainen.
Krista, vrouw van onze coach Marc,
opgenomen is in het ziekenhuis met
een longontsteking.

Wij wensen hen een vlug herstel!
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Benjamin Vandewalle is de fiere oom geworden van

Milo

Kindje van zijn zus Caroline en

Christian

Dikke proficiat aan de fiere ouders
en oom benjamin

Kleinzoon van coach Marleen!
Dikke proficiat aan Ruben.
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Overleden op 21 maart 2019
De Heer
Frans Van Hees

Peter Van Micheline Van Hees
Wij wensen de familie en Micheline veel sterkte
toe bij dit verlies.
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Waarom drinken muizen geen alcohol ?
Ze zijn bang voor een kater!

Wat is een boterham die de weg niet kent?
Verloren brood

Huwelijk via sociale media
Dochter: "Pap, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren kennen op een dating site, we werden
vrienden op Facebook, en we hebben al veel gekletst via What's app. Hij heeft me een aanzoek gedaan via
Skype en we hebben erover gebeld via Viber. Geef jij ons je zegen over ons huwelijk?"
Vader: "Wauw fantastisch, ik zou zeggen: Geef je ja-woord via Twitter, beleef je huwelijksnacht via de
webcam, bestel kinderen via bol. com. En als je genoeg hebt van je man; verkoop hem dan op 2dehands.!

Een man komt binnen in de apotheek en vraagt iets tegen de hik.
De apotheker buigt zich over de toonbank en geeft de man een klap in het gezicht.
- Waar was dat voor nodig? Vraagt de man
- Zegt de apotheker, wel je hebt de hik toch niet meer, of wel soms?
Neen zegt de man, maar mijn vrouw die in de auto zit, wel!
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21 april 2019
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Voetbaltornooi Sport Vorselaar

Zaterdag 20 april, zijn we vertrokken met een stralende

naar Vorselaar.

Bert Deschuytter, Jimmy Weets, coach Yves,, Andy Vangindertaelen, Jos Clerens,

Jozef Van Impe, Dario Mostinckx, Benjamin Vandewalle,
Pascal Duquenne en Estelle vandenbroek
We werden daar heel goed ontvangen. Het was voor hun de eerste keer dat ze dit organiseerden.
Spijtig dat we op zo een groot veld moesten spelen maar zo leerden onze mannen dit ook.
De organisatoren gaan er naar volgend jaar op letten. We hebben ook af en toe van het warme weer
genoten.
Eerst hebben we lekker geluncht. Coach Suzy trakteerde op een drankje!
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Dan een goede opwarming!

Onze keepers Estelle en Pascal

Verdedigers Benjamin en Bert

Middenvelders Jos en Andy

Aanvallers Dario, Jozef en
Jimmy

Ook onze coach Yves deed goed mee!

En dan beginnen we aan de matchen:
KFC Grobbendonk – ’t Vosje
6–0
Hier was Pascal de keeper.
Hij heeft heel goede en harde ballen tegen
gehouden.
De ploeg was iets sterker dan de onze.
Maar toch hebben ze heel goed geprobeerd
maar de bal wilde niet tussen de 2 latten!

De grasstuivers Hofstade A – ‘t Vosje 2 – 0
Estelle in de goal.
Heel goede verdediging van Bert en Benjamin.
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Even wat uitrusten. We hadden ook jettons gekregen om gratis iets te drinken.

’t Vosje - KFC Grobbendonk 1 – 1
’t Vosje - De grasstuivers Hofstade A 0 – 3
Estelle in de goal. Alle aanvallers aan dek. Hier
Goalgetter Pascal.
moest het gebeuren, maar eerst kwam de tegen Je zag dat iedereen moe werd. Iedereen deed
ploeg op voorstand. Heel spannende match. En heel goed zijn best maar het lukte hen niet.
dan gebeurde het, doelpunt van Dario door een
assist van Bert. Iedereen ging uit den bol!
Iedereen kreeg een mooie medaille en een zak vol paaseitjes en van coach Suzy kregen ze ook nog een

zakje met 2
Bedankt aan Willem en Regina om mee te helpen en onze mannen aan te moedigen!

Ook kregen we bezoek van de papa van Dario en een vriend.
Aan de papa, bedankt voor de gift!

Dit was het laatste voetbaltornooi van het sport seizoen. Nu gaan de meeste voetballers zich concentreren
op de atletiek om deel te nemen aan de SOB

Dikke proficiat aan onze spelers!

2 fiere coaches

Yves en Suzy
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Bowlingtornooi Ludentia in Brasschaat
Op zaterdag 27 maart 2019 organiseerde
Ludentia hun eerste bowlingtornooi in
Brasschaat. Ze hadden dat heel goed
georganiseerd. Wij werden daar om 11u 30
reeds verwacht om eerst rustig te kunnen
lunchen en om 13u30 mochten ze bowlen.
De lunch was klaar, want we hadden de
bestelling op voorhand moeten
doorgeven. We moesten niet lang
wachten . We konden kiezen tussen
lekkere tomatensoep met brood, broodjes
met ham of ham en kaas of een
pizzabaguette. Voor iedere club was er
een tafel gereserveerd. Zo konden we
allemaal samen zitten.
Om 13u30 mochten de bowlers dan met de
proefballen beginnen en nadien
onmiddellijk 3 games na elkaar spelen. ‘t
Vosje speelde op baan 6 en 7. Rond 15u30
waren alle bowlers klaar en kon het tellen
beginnen.
Bij de prijsuitreiking werden eerst de
spelers geroepen die met hulpstukken
gespeeld hebben. Daarna kwam reeks B
en A aan de beurt. De spelers waren
ingedeeld in reeks A of B volgens hun
gemiddelde dat wij aan de club hebben
moeten doorgeven.
Bart Paps en Kris speelden in de A- reeks en al de anderen in de B-reeks
De mama van Sara was heel fier , want Sara behaalde de 3de plaats
in de B-reeks bij de dames en kreeg hiervoor een mooie beker.
Al de anderen kregen een medaille.
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Hier zijn hun behaalde resultaten . Voor alle bowlers een dikke proficiat voor hun mooie
resultaten . Philip had vandaag wat minder geluk. Het was zijn beste dag niet.
Sara behaalde mooie resultaten dank zij Jerry die haar bijstond en instructies gaf. Het heeft
toch maar geholpen.
Kristof
Bart P.
Jerry
Kim
Sara
Bart W;
Philip

Game 1
150
111
130
83
115
67
49

Game2
124
99
109
69
77
47
25

Game3
156
102
90
94
124
61
57

totaal
430
312
329
246
316
175
131

Coach Josee
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Atletiekmeeting Tessenderlo
Met 13 atleten zijn we vertrokken naar de atletiekmeeting in Tessenderlo.
Het was een regenachtige en koude dag, maar toch hebben onze atleten hun best gedaan.
Onze sporters:
Dave, Tom P, en Andy

Petra en Eline

Ploeg 1500m
Alfia 1500m

Grrrrrr! We gaan ze pakken op de 400m!
Bert, Dave, Jos, Jonas, Tom P,Jozef,en Vincent

Lelijke tongen naar de verspringers!
Jos, Bert, Fried, Jonas, Jozef, Tom De Decker
,

Opgepast, we komen eraan op de 100m!

Petra, Eline en Carinne

Jullie, opgepast op de 100m!
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Alfia en Eline

Tom DD

Twee lachbekken op verspringen!

Geen goesting op verspringen!

Dave, Andy G, Fried, Tom P, Jozef en Bert

Carinne

softbal

Alles ok op de 400m!
Tom DD en Vincent

Samen naar de softbal!
Dank aan de supporters om onze mannen en vrouwen te komen aanmoedigen!
Ouders van Tom DD, Andy Vangindertaelen, Maria (mama van Andy G), Gaby (mama van Tom P) en ouders
van Jozef.
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Uitslagen:
1500m
Alfia Vertommen
Andy Garmendia
Dave Van Camp
Tom Peeters

tijd
7:26.35
5:19.15
6:34.28
7:12.39

100m
Carinne De Vogelaere
Eline Catoor
Petra Van Mulders
Bert Deschuytter
Fried De Doncker
Jonas Dequay
Jos Clerens
Jozef Van Impe
Tom De Decker
Vincent Verbist

0:26.86
0:20.91
0:23.24
0:14.89
0:16.89
0:18.00
0:20.81
0:14.40
0:53.26
---

400m
Eline Catoor
Petra Van Mulders
Andy Garmendia
Bert Deschuytter
Dave Van Camp
Fried De Doncker
Jozef Van Impe
Tom Peeters

1:58.63
2:20.72
0:61.55
0:91.92
0:77.14
0:84.94
0:65.94
0:92.70

5000m
Alfia Vertommen

28:35.46

Verspringen M/A
Alfia Vertommen
Eline Catoor
Bert Deschuytter
Dave Van Camp
Jonas Dequay
Jos Clerens
Jozef Van Impe
Tom Peeters
Vincent Verbist

meters
1m83
1m56
2m69
2m97
2m28
2m10
3m97
-----

Verspringen Z/A
Carinne De Vogelaere
Tom De Decker

0m84
0m81

Softbal
Carinne De Vogelaere
Tom De Decker
Vincent Verbist

5m23
5m38
---

Kogel
Andy Garmendia
Fried De Doncker
Jonas Dequay
Jos Clerens

7m37
6m07
6m24
6m14

Spijtig voor Vincent, geen uitslagen daar Marleen hem pas de dag zelf heeft ingeschreven!
Dank aan de hulpcoaches Micheline en Evy.
Dikke proficiat aan de atleten van 2 fiere coaches
Marleen

Suzy
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Van 1 tot 30 mei, maand van borstkanker

12 mei Moederdag
Je zachte handen vormden kuiltjes van vreugde op mijn wangen.
Ze bloosden jou met brede glimlach tegemoet.
Je veegde zoveel keren de mist van tranen weg, zodat ik de weg terug kon vinden.
Nu strek ik mijn vingers als een boeket naar je uit.
Dankbaar toets ik nu jouw wangen op deze dag.
Ik hoef het niet te zeggen hoe gevierd je bent.
Ik leg een band van zoete feestgeluiden om je heen.
Pr. Nikolaas Vanneste

Aan alle mama’s een toffe dag gewenst!
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1mei 2019.

Een

nnige morgen.

De meeste helpers zijn al bezig met alles klaar te zetten.
Coaches Simone en Anouk, Stijn, mama’s, en studenten komen de broodjes maken voor al de atleten die
die dag aanwezig zullen zijn.

Door Coach Anouk haar werk “

“ hebben we een heel lekkere sponsoring gekregen.
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Onze secretaresse Sylvia en onze voorzitter Luc staan klaar om de atleten te ontvangen,
ze komen stilaan in groepjes toe.
Coaches Marleen, David, Lieve en Patrick maken onze 26 atleten klaar voor hun wedstrijden.
Lieve vertelt nog even aan de studenten wat ze moeten doen.
Coaches, Marleen en Suzy verdelen de taken onder hun, Stijn, hulpcoach Micheline en coach Anouk.
Coach Patrick zorgde dat alles in goede banen werd geleid.
Mama’s, papa’s en vrienden zijn ook mee komen helpen op het terrein.

En dan, 10u30 geeft Michel ( papa van Werner) het eerste

schot.

Uitslagen
Jeremy Beaudet
Softbal 10m90
50m 11.84
Verspr. Z/A 1m07

Bas Boonstoppel
Softbal 22m93
100m 17.26

Eline Catoor
400m 2:06.90
Softbal 12m24
100m 18.9

Dave Van Camp
1500m 6:19.05
Verspr. M/A 3m33
400m 74.86

Fried De Doncker
Kogel 5m60
100m 16.37
400m 79.1

Carinne De Vogelaere
Verspr. Z/A 0m86
Softbal 8m00
100m 33.7

Patric Debeckker
100m 22.61
Verspr. Z/A 0m55

Bert Deschuytter
100m 13.98
Verspr. M/A 3m08

Jonas Desquay
Kogel 6m36
100m 17.57
Verspr. M/A 2m86
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Rudy Dierickx
400m 86.08
Kogel 6m25
1500m 7:34.19

Werner Herinckx
Softbal 16.86
50m wandel 17.48
Verspr. M/A 2m57

Paolo Labey
Softbal 20m11
100m 16.21
Verspr. M/A 2m93

Petra Van Mulders
100m 20.1
400m 2:10.81

Pascal Duquenne
Softbal 18m53
Verspr. M/A 2m50
100m 21.45

Jozef Van Impe
100m
14.31
Verspr. M/A 3m87

Andy Garmendia
400m 59.21
Kogel 6m46
100m 13.34

Younes Khlale
Softbal
13m97
100m 18.71
Verspr.M/A -----

Bart Paps
Kogel 4m50
Verspr. M/A ----100m 22.23

Tom Peeters
Kogel 5m05
1500m 7:24.24

Yannick Vandevelde
Softbal 4m11
50m 11.58
Verspr. Z/A 1m34

Esmee Vanderveken
100m 20.1
1500m 7:48.18
Verspr. M/A 2m62
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Vincent Verbist
100m 16.67
Verspr. M/A 3m22

Erik Wenseleers
400m 88.64
1500m 7:33.75
Verspr. M/A 2m80

Alfia Vertommen
1500m 7:36.64
3000m 16 :43.55

Bart Wallenus
Softbal 9m41
100m 29.34
Verspr. Z/A 0m85

Jimmy Weets
Softbal 18m44
50m 10.19

Wij danken de Machelse atletiekclub MAC dat we hun terrein mochten gebruiken.
Ook danken we Sparta en Val voor hun hulp.
Ook dank aan de mensen van de voetbalclub om hun kantine voor ons open te houden.
Ouders, familie, vrienden, supporters dank voor jullie aanwezigheid.
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De atleten kregen een mooie medaille en een stappenteller.

’t Vosje

Bedankjes van atletiekgroepen:
Atletiek groep DCLA:
Bedankt voor de meeting, we hebben ervan genoten, ouders, atleten en begeleiders tevreden !
En bedankt ook voor de last minute aanpassing !
Groeten,
Catherine
Beste organisatoren, begeleiders, officials en vrijwilligers,
Graag wil ik in naam van al onze atleten, hun ouders en de trainers van HAC G-Team Achilles
jullie allen hartelijk bedanken voor de heel aangename en vlot verlopen wedstrijd happening van het ‘t
vosje op 1 mei.
Iedereen heeft ervan genoten. Ook het uitgebreide lunchpakket en het geschenkje waren top.
Nog een leuke mooie zomer toegewenst,
Christine Caron, trainer coach
HAC G-Team Achilles
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SPECIAL OLYMPICS EUROPE EURASIA (SOEE)
ATLETENMEETING 18-20 mei 2019 Warsaw-Polen

3 daagse samenkomst van 8 atletenleiders uit Eurasia
(vertegenwoordigt 58 landen) :
België, Micheline Van Hees, Nederland, Ierland, Engeland,
Oostenrijk, Polen, Rusland en Hongarije.

Thema's tijdens het werkweekend :
1) strategisch plan 2021-2025 : Unified Leadership : nodige
competenties : empathie, openstaan, dapperheid, innovatie,
verantwoordelijkheid, pit en durf

2) sociale media training :
- facebook, twitter, whatsapp, chat, messenger,...Belangrijk
: voor je iets verstuurt : stop-denk na en dan pas actie

-hoe een presentatie geven

3) verschillende atleten leiders rollen : gezondheid-programma-sport-event
4) oprichten van nieuwe atleten comités (nu zijn er 20 van de 58 landen die er een hebben)
5) eigen presentatie (PowerPoint) van mijn activiteiten sinds november 2018 (atletenmeeting
Montenegro)
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De nationale staf en sportstaf van Euroasia
waren er ook. We hebben met hen goed kunnen
overleggen en onze wensen, verlangens en
dromen kunnen bespreken.

We hebben veel vergaderd en van gedachten gewisseld. Dankzij
onze mentor-tolk konden we met elkaar communiceren.

's Avonds konden we een stadsbezoek doen in Warsaw.
Warsaw is een mooie gezellige stad, heropgebouwd na WO II met gezellige straatjes, leuke
winkeltjes en veel toeristen. Ze hebben een goed uitgebouwd openbaar vervoer: trein, tram, bus,
metro, taxi. Er waren weinig fietsers, wel veel elektrische steppen die je voorbij razen.
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We hebben goed geslapen en lekker gegeten in een hotel in de
nieuwe wijk, een 15 tal minuten van de oude wijk.

Het was een leerrijk weekend.
Leve Special Olympics!

Micheline en mentor/coach Lieve Meurisse
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Atletiekmeeting Robalympics Betekom
Aanwezige atleten:
Carinne De Vogelaere en Esmee Vanderveke
Dave Van Camp, Jos Clerens, Jozef Van Impe, Fried De Doncker, Tom Peeters, Rudy Dierickx,
Bert Deschuytter, Vincent Verbist, Jounes Khlale en Erik Wenseleers.
Voor de eerste keer organiseerde Robalympics op 19 mei een atletiek wedstrijd.
We hebben met 12 atleten deelgenomen.
We zijn rond 9u30 aangekomen in de regen, maar als de wedstrijden begonnen kwam het zonnetje ons
toelachen.
Onze atleten hebben weer het beste van zichzelf gegeven.
Iedereen werd verwent met een lekkere pasta, hotdog, een appel 2 drankjes en een grote pot choco
mouse. Onze atleten hebben dit met heel veel smaak van gesmuld.
Het was een leuke sportieve dag en kijken er naar uit om volgend jaar terug te gaan.
Groetjes,

Coach Marleen

Aankomst van onze atleten
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Coach Marleen brengt alles in orde

Uitslagen

Carinne op de 60m sprint 16.26

Softbal

7m24

Verspringen M/A
Vincent 3m21
Erik 2m46
Dave 2m81
Bert 3m22
Younes 2m16
Jozef 3m92 Jos 2m39
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100m

Fried 16.44 Younes 18.57 Bert 13.82 Jozef 13.81 Vincent 16.90 Jos 19.12

Esmee op de 400m

91.64
Verspringen

2m70

1500m 7:50.13

Kogel

Rudy 6m80

1500m
Tom P. 7:24.69
Dave 6:30.14
Erik
8:01.30

Tom P. 4m32

200m
Jozef
Bert
Vincent
Rudy
Younes

Jos 5m99

Fried 5m59

28.29
29.23
37.80
36.56
40.20
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Overleggen met de coach

Ze kregen allen een mooi aandenken en een goed gevulde zak!

Dezelfde dag, liep Benjamin Vandewalle de

Hij deed dit in een tijd van 3u15
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Vrije Universiteit Brussel
Spontane reactie van de studenten

Jeroen Mathys
Wat volgt is mijn ervaring en momenten die me bij bleven van de stage.
De eerste dag in 't vosje had ik geen idee waar ik me aan moest verwachten.
In welke groep ga ik zitten? Wat gaat de groep aan kunnen?
Ga ik in zo'n korte periode ook al een band krijgen met hun?
Ik kreeg groep 1 toegewezen en in deze groep was bijna iedereen hyper gemotiveerd om te laten zien wat ze kunnen!
Bij een interval oefening liepen ze zelfs tot het snot uit hun neus kwam, aan inzet was er geen gebrek. Ik kon tijdens
het sporten ook vaak leuke gesprekken aan gaan met de jongens, zo kwam ik te weten wie er deelneemt aan de
Special Olympics, maar ook spraken we over heel andere dingen en vroegen ze naar wat ik buiten school doe. Tijdens
het zwemmen vond ik het geweldig om te zien hoe goed sommige jongens kunnen zwemmen. Ze daagden de
studenten graag uit voor een wedstrijdje. Waarna zij met een brede glimlach langs de kant stonden en ze ons een
beetje kwamen jennen. Het was al snel duidelijk dat we hun niet mochten onderschatten. De laatste dag vond ik het
zelfs bijna jammer dat het gedaan was, Paolo kwam me een knuffel geven en bedankte me voor de hulp. Het was een
geweldige ervaring! Met vriendelijke groeten.
Marie-Charlotte, Jeanne en Liam
Wij hebben samen stage gelopen bij ‘t Vosje. Dit is een plaats waar atleten met een mentale beperking elke week
kunnen sporten met elkaar. Er zijn verschillende sporten waar ze aan mee doen. Het gaat van recreatief sporten tot en
met atleten die trainen op de atletiek piste om hunzelf klaar te stomen voor grote wedstrijden. Hier mochten wij aan
deelnemen! Wij moesten één zaterdag gaan kijken hoe zo een zaterdag eruitzag zodat wij de volgende drie
zaterdagen zelf training konden geven aan de mensen van ‘t vosje.
Hierbij maakten we dan een voorbereiding van de sport die we zaterdag gingen uitoefenen. Op de atletiekpiste in
Vilvoorde was er genoeg keuze om de atleten elke week iets anders te kunnen laten oefenen. Hierbij gaven we een les
100m sprint, een les estafetteloop, en een les verspringen en kogelstoten.
Ik denk dat we allebei een ander beeld hadden van mensen met een mentale beperking, maar na de stage was het
een super ervaring en hebben we zeker geleerd hoe je beter kan omgaan met mensen met een mentale beperking!
Al bij al, het was een supertoffe stage, en zeker de atleten hebben het voor ons leuk gemaakt! De atleten waren
supergrappig! Deden wat er verwacht werd van ons en hebben zich hopelijk goed geamuseerd!
Britt, Alexis, Clarissa, Martin & Marie
Wij zijn vijf studenten, studerende aan de Vrije Universiteit Brussel. We zitten in ons eerste jaar
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Als eerste stage in onze richting kregen wij de kans om te sporten met
fantastische, gemotiveerde mensen in ’t Vosje. Voor ons was het volledig nieuw om met mindervalide sporters te
werken maar we zijn het er allemaal over eens dat dit een fijne en leerrijke ervaring was. Het enthousiasme van de
sporters werkte aanstekelijk en maakte het fijn om hen tijdens een aantal zaterdagen te vergezellen.
Gedurende 8 zaterdagen kwamen we enthousiast naar Vilvoorde om samen met groep 4 leuke activiteiten te doen. We
begonnen elke week met een wandeling in het Hanssenspark. Dit was altijd heel gezellig! We konden met elkaar
bijpraten over wat we de vorige week gedaan hadden of wat we bijvoorbeeld ‘s avonds zouden eten. Bij mooi weer
hielden we halt in het park om een spelletje te spelen zoals bijvoorbeeld Chinese voetbal. Na de wandeling keerden we
terug richting de sporthal waar we begonnen met het sporten. Elke week was er een nieuwe variatie aan sport en spel.
Het was leuk om te zien dat iedereen genoot van het uurtje bewegen. Na onze sport namen we even de tijd om op
adem te komen. Dit deden de sporters door languit te gaan liggen en te genieten van de rust en de stilte. Na afloop van
de activiteit kregen we steeds een zeer enthousiaste “Tot volgende week!” te horen. Het was echt heel erg fijn om stage
te doen bij ’t Vosje.
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Juli

Siemon Dekelver 1/7

Estelle Vandenbroeck 10/7

Kim Deschrijver 1/7

Tom De Decker 21/7

Luc Van Steenwinkel 24/7

Werner Herinckx 26/7

59

Augustus

Pascal Duquenne 8/8

Benjamin Vandewalle 18/8

Bruno Van Roy 27/8

Bart Paps 18/8

Danielle Van Thiennen 19/8

Andrea Van Damme 29/8
Bestuur
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September

Pieter Cappuyns 11/9

Elly Nivia Ndoba 13/9

Rachel Brasselle 15/9

Marleen Borremans 14/9

Yves Dezeure 20/9
Voetbalcoach

Erik Wenseleers 29/9

Jerry De Greef 22/9

Anne-Sophie De Graeve 30/9
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Apotheek Hemifar
Club Rotary

HEMIKSEM

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
Lions Heraldic

RELEGEM

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
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