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VOORWOORD
Beste atleten en vrienden,
In maart kwam er een bruusk einde aan ons sportjaar 2019-2020, dit door de lockdown vanwege het
coronavirus.
Hopelijk heeft iedereen toch mogen genieten van een mooie zonovergoten vakantie!
We staan aan de start van het sportjaar 2020-2021. Wat het komende sportjaar zal brengen is niet
duidelijk door de aanhoudende coronapandemie. Wij willen de atleten in veilige omstandigheden en
in naleving van de geëiste regels laten sporten.
Vele meetings en tornooien zullen niet georganiseerd worden zoals andere jaren. We zullen ons
vooral moeten inzetten op de wekelijkse zaterdagse trainingen.
De Special Olympics 2021 zijn gepland tijdens het Pinksterweekend van 21 tot 23 mei en zullen
plaatsvinden in Louvain La Neuve en Braine-l’Alleud. Meer info vinden jullie in deze Voskrant.
’t Vosje heet Harry Haverhals welkom die administratieve steun zal bieden.
Lidgeld:
In deze Voskrant vind je een uitnodiging om je lidgeld van 85EUR te betalen. Graag voor 30 oktober
2020.
Donateurs:
Wij danken iedereen die ons wenst te steunen. Elke bijdrage wordt op prijs gesteld. Een gift van 40
EUR of meer geeft een belastingvermindering van 60% (unieke maatregel voor 2020), waarvoor men
een fiscaal attest krijgt.
Rekening nummer: BE64 7341 9607 0452 BIC: KREDBEBB.

Luc Aelaerts
Voorzitter.
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’t VOSJE VERKOOP MONDMASKERS MET HET LOGO VAN DE CLUB

Mondmaskers zijn 100% katoen, 3 lagen, wasbaar 90°C.

Prijs: 6 EUR/stuk
Zijn enkel te verkrijgen op bestelling.
Bestellingen worden afgesloten op 31/10/2020.
Te bestellen via mail: luc.aelaerts@tvosje.be, of bestelling door te geven tijdens de
sport.
Betaling via overschrijving op rekening nummer: BE64 7341 9607 0452 – ’t Vosje
vzw
Meer informatie:
Care Instructions/Disclaimer:
This product should not be used in surgical or clinical settings or where significant exposure to
liquid, bodily or other hazardous fluids may be expected.
This product is not for use in the presence of high intensity heat source or flammable gas.
Recommended to warm wash or tumble dry (At 90°) before and after use.
Do not use bleach, chemicals or disinfectant to wash this product.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik bestel……………. mondmaskers aan 6 EUR/stuk

Familie: …………………………………….
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Activiteitenkalender ’t Vosje

Beste ouders en atleten,
Wij hopen dat alles goed gaat met jullie en we jullie ook terug naar de trainingen mogen verwelkomen.
De Nationale Spelen van 2020 in Antwerpen, zijn spijtig genoeg niet kunnen doorgaan en voor 2021 hebben
we volgend bericht gekregen van Special Olympics België. Zoals je zal merken, worden bowling en
wielrennen niet meer aangeboden. Het is ook niet zeker of deze spelen zullen doorgaan, maar dit is
voorlopig de planning en laat ons hopen dat de situatie zich herstelt naar het normale.
•
•
•

•

•

Ottignies-Louvain-la-Neuve en Braine-l’Alleud ontvangen volgend jaar de Spelen.
De site van de Blocry (LLN) zal het kloppend hart zijn waar zo goed als alle aangeboden sporten
zullen plaatsvinden.
De Spelen vinden plaats tijdens het Pinksterweekend. De 3 dagen van competitie worden
behouden. Er zal geen openingsceremonie plaatsvinden de dag voor de 1stecompetitiedag. De
Spelen gaan door van vrijdag 21 mei tot zondag 23 mei.
Gezien de beschikbaarheid van de hoofdsite Blocry, de fantastische infrastructuur en de
mogelijkheid tot het samenbrengen van veel sporten werden we genoodzaakt om de Spelen voor dit
jaar te verplaatsen naar een later weekend.
Maximaal worden volgende sporten aangeboden:
o Atletiek, Badminton, Artistieke en ritmische gymnastiek, Judo, Tafeltennis, Tennis
o Bocce, Triatlon, Zwemmen, Aangepaste fysieke activiteiten, Sportspelen
o Motorische activiteiten
o Basketbal, Floorball, Netbal, Voetbal
Volgende sporten worden niet aangeboden:
o Bowling
o Paardrijden
o Wielrennen
o Zeilen

Ten gepaste tijden, zullen we jullie hierover verder informeren.

Sportieve groeten,
Simonne Merenz
Verantwoordelijke Special Olympics voor ’t Vosje
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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!
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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:

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

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

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!

short en T-shirt

Bij slecht weer: training/joggingpak

En altijd goede sportschoenen!

UITNODIGINGEN!
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
Terhulpsesteenweg 8/01.02
3090 Overijse
Per mail: secretariaat@tvosje.be

Gelieve, op alle mails, berichten-en of brieven
van uitnodigingen zoals: atletiek-bowlingboccee-dansen-zwemmeetingsvoetbaltornoois-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.
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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!

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

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!
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Jaaroverzicht van The bowling Foxes

Bart

Jerry

Kim

Kristof

Werner

Aantal tornooien:6

5

5

4

5

5

Aantal kegels

1571

1376

1078

1588

1559

gemiddelde

130,91

114,66

89,83

132,33

129,91

rangschikking

2de

4de

5de

1ste

3de

Aangezien er door de corona dit jaar geen special olympics waren , heb ik een overzicht
gemaakt van de resultaten van de tornooien van september tot maart.
Twee tornooien werden afgelast door de corona pandemie: unified in Deurne en Ludentia
in Brasschaat.
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Geen Special Olympics Belgium op 21/22/23 mei 2020
door de Coronavirus, maar wel virtueel!
Daar de Special Olympics Belgium, dit jaar niet konden doorgaan door de Coronavirus, konden de atleten
van ‘t Vosje deelnemen aan de virtuele spelen van Special Olympics.
Hier mochten ze kiezen wat ze gingen doen:

Ziehier de prestaties van Evy Ploegaerts
Op 22 mei ging ik met de trein naar Gent om daar samen een virtuele
special Olympics challenges te doen met Bashir Abdi (bekende
afstandloper) niet echt voor mij maar wel heel vriendelijk.
De dag erna heb ik dan nog zelf virtuele special Olympics uitdagingen
aangegaan (die je via facebook van SOB kon vinden) en de uitdagingen
werden door bekenden gegeven, je kon deelnemen aan zwemmen
raketsporten en zo… In totaal 5 waarvan telkens 1 sport 2 uitdagingen kon
aangegaan worden. Ik vond het fijn om dit gedaan te hebben en hoop dat
dit dan ook blijft bestaan na de echte special Olympics
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Ook Bart Aelaerts heeft van thuis uit mee gedaan:
Zwemmen

Fietsen

bal oefeningen

en er waren ook supporters bij!

Dikke proficiat aan deze 2 atleten!
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Onze coach David in het radio- en TV-blad Humo.
12 mei 2020
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Corona spreekt de mensen toe en waarschuwt hen!

Moeder Aarde fluisterde jullie iets toe maar jullie luisterden niet,
Pacha Mama schreeuwde het uit maar er waren blijkbaar andere prioriteiten.
En toen werd ik geboren …Corona, niet om jullie te straffen, eerder om jullie wakker te schudden.
Grootschalige overstromingen deden jullie niet luisteren,
opflakkerende bossen openden jullie ogen niet,
angstaanjagende tornado’s waren geen signaal.

Terwijl de vissen in de zee sterven
door plastic- en watervervuiling,
terwijl gletsjers in een alarmeren
tempo smelten en er ernstige
droogte heerst, luisteren jullie nog
steeds niet naar wat de aarde wil
vertellen.
Jullie gaan gewoon door met jullie eigen leven.
De nieuwste iPhone is blijkbaar belangrijker
dan wat de aarde ons probeert te vertellen…

Maar ik kom nu naar jullie toe.
Ik heb het traject van de hele wereld stilgelegd.
Ik heb jullie eindelijk doen luisteren,
Ik heb jullie in jullie huis doen vluchten,
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Jullie zijn vandaag net als de aarde…
Jullie denken enkel nog aan je eigen overleven.
Hoe voelt dat aan?
Ik geef jullie koorts… omdat de aarde in brand staat;
Ik geef jullie ademhalingsklachten… omdat de atmosfeer totaal vervuild is;
Ik maak jullie kwetsbaar … net zoals Moeder Aarde.
Ik neem jullie comfort af,
jullie vrijheid,
en nu…
De wereld krijgt beter luchtkwaliteit…
de hemel is helderblauw omdat de fabrieken hun gassen
niet loslaten in de atmosfeer.
Denk eens na over wat belangrijk is in je leven.
Nogmaals, ik kom je niet straffen,
ik kom je helpen om wakker te worden.
Wanneer alles voorbij is,
wanneer ik vertrokken zal zijn …
luister dan naar Moeder Aarde.
Draag zorg voor de natuur …
Zorg ervoor dat ik nooit meer terug moet komen.

Hoogachtend,
het Corona Virus
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET…

Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen
ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart…
Het was maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden
langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de
hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,
het was zo surrealistisch…
Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020…
De jongeren studeerden online, van thuis uit.
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis.
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Mensen moesten vanuit huis gaan werken.
Ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en
onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het…
Maar de lente wist het niet en het ontsproot.
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af.
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Het was maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen moesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en
niemand wist wanneer dat weer kon.
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Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.
De magnolia stond in de knop.
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop
en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst,
sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te
vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze
werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier
samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar.
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan
of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor
alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk
waren om in de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets
met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in
de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal.
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En
En
En
En
En

de lente wist het niet,
de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit.
het werd steeds warmer.
er waren veel meer vogels.
toen kwam de dag van bevrijding…

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op, met tranen in de ogen…
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden.
En ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van
wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,

leerde iedereen de kracht van het leven..
door Susan Blanco
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14 Juni 2020

Een vader
Een vader is als een vriend,
die liefde en respect verdient.
Een vader is een man,
met wie je alles delen kan.
Een vader, zou hij er niet zijn,
dan was het leven minder fijn.
Een vader en het gezin,
veel plus en weinig min.
Een vader, waarvan je zeker weet,
dat je elkaar nooit meer vergeet.

Aan alle papa’s een dikke proficiat!

23 juni 2020
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Corona verhalen van onze coaches en atleten!

ANDY Garmendia EN DE LIG -DOWN
Het is een pech jaar voor Andy en Eline
In maart zouden we met 4 op All inn vakantie vertrekken naar Griekenland , en toen ging
Neckerman failliet .:-(
Er werd dan maar een reis geboekt naar Turkije in mei, maar nu houdt Maggy ons in ons
kot !
De ouders van Eline hadden een vakantie voorzien in oktober in Tenerife ,maar Spanje is van plan zijn
grenzen te sluiten tot het einde van het jaar.Dus dat wordt ook niks ! Nul op drie reizen :-(

Andy interpreteerde de lock-down , de eerste week als een lig-down . Die eerste week
heeft hij dus constant gelegen ! Hij lag op zijn bed ,of in de zetel , te gamen en kwam
er enkel af om te eten en naar het toilet te gaan …En elke dag werd hij een beetje
luier en luier ….We noemden hem ook niet langer Andy maar Kabouter Lui .
Maar hij had ook verdriet ,want er werd met de ouders van Eline afgesproken dat de twee
geliefden in “hun kot “ zouden blijven en elkaar niet zouden zien voor drie weken . Je zou
al voor minder moedeloos worden !!!En die drie weken worden alsmaar verlengd !!!
Na de “lig-down” week heeft hij samen met de papa een schema opgesteld .
De belangrijkste bezigheid blijft nog altijd gamen en tv kijken ,maar niet de hele tijd meer !
Zijn schema :
9.00 u – 10 u :ontbijt , tafel afruimen ,kippen eten geven, met de mama lezen .
10.00 u – 12.00 u : ligmoment op zijn kamer ( tv kijken,playstation,en spelletjes op zijn smartphone)
12.00 u – 15.00 u: middagmaal, tafel afruimen , kippen verzorgen.
Daarna training door de papa.
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Ofwel een duurloop van 5 km, ofwel een intervaltraining,ofwel 2 u gaan fietsen .
Dat laatste doet hij niet graag , want dat is voor oudjes !
De resultaten worden via zijn sporthorloge op Strava gepubliceerd . Andy doet
vrijwilligerswerk in de Technische Scholen in Mechelen en ze hebben in deze
Corona tijden één site gemaakt waar ze hun sportprestaties met elkaar kunnen
delen en vergelijken. Er worden ook automatisch rangschikkingen gemaakt .
Er zijn maar liefst 397 leraars en leerlingen die hun sportprestaties hierop aan elkaar laten zien.
Andy staat 33 ste op de uithouding en 10 de op de snelheid .
De tijd die overblijft na het sporten, rijdt hij het gazon af,of helpt mama met het koken .
Hij kan ondertussen helemaal op zijn eentje een cake bakken :-)
Elke dag doen we ook met ons drie ook een petanque wedstrijd .
15.00 u – 17.00 u : ligmoment op zijn kamer ( tv kijken,playstation,spelletjes smartphone)
17.00 – 18. 00 u : avondeten en de kippen verzorgen en een spelletje kaarten .
1800 u – 22.00 u : ligmoment op zijn kamer ….en het beste moment van de dag moet je tot het laatste
houden …....dus lang skypen met Eline en eventueel daarna nog wat “snacken” bij de tv .
Dit wordt elke dag om 20.00 u onderbroken ,omdat dan bijna heel de straat een
applausmoment houdt voor de mensen in de verzorging.
Op het einde van dat applaus speelt Andy voor Paashaas .
Aangezien wij elke dag eieren te veel hebben,deelt hij een elke dag eieren uit aan de
aanwezigen :-)
Het is wel elke dag hetzelfde, en Andy vindt dat het stilaan tijd wordt om zijn lief terug te zien maar hij
houdt zich veel beter aan regels dan vele anderen die zich veel verstandiger wanen ….

Beste allen
Ik speel spelletjes op mijn tablet en teken met craft tekening ( dit zijn tekeningen die je( inplaats van
inkleuren met kleurpotloden met blokjes moet beplakken. En ik turn in mijn appartemen ( in plaats van
de zaterdagse sporttrainingen. Ook doe ik inkopen om zo toch buiten te komen. IK mis mijn
sportvrienden.
IK hoop dat het coronavirus snel voorbij is.
Groeten Micheline Van Hees

23

Ik heb het virus gehad,
Wat doe ik nu?

Ga een hand geven aanTrump!

orona bij de atleten van ’t Vosje

ok de bowlers liggen strike

egelmatig trainen in quarantaine ….

nmogelijk! Alles is gesloten en ……

iemand mag uit zijn KOT !

llemaal houden we ons aan de afspraken !

anikeren is niet nodig.
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lle landen rondom ons

emen deel aan deze epidemie.

aarom zijn de grenzen dicht.

én en een halve meter afstand.

oet iedereen houden

ndien wij willen gezond blijven

n zorgen voor elkaar !

Josée coach Bowling
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Hey
Alles goed hier , en met het goede weer in het land eet en zit ik veel buiten ( alsof ik op vakantie
ben maar dan in.🇧🇪 ) en het is leuk om zo weinig verkeer te zien en te horen
Verder lees
ik ( wat ik anders nooit doe) ik wandel , fiets
en knutsel
of sudoku
dus
verveling is niet echt ter sprake maar ik mis de mede atleten
dus bij deze laat een van jullie
horen
zo weet ik dat alles goed gaat met jullie allen
Onze famillie kijkt uit naar de comunnie van ons Jana
maar dat zal er wel even anders uitzien dan
geplant
zei doet haar plechtige communie in mei
Dikke kus aan jullie allen en hou jullie veilig
Evy Ploegaerts

Beste,
Een dikke maand geleden verhuisd naar Pittem.
Kalmer als in Vilvoorde, gelukkig maar.
Regelmatig probeer ik buiten te komen, in deze regio.
Op stap met mijn scootmobiel. Ben verleden week al 6 dagen op de baan geweest met mijn scooter.
Neem binnenbanen waar het rustig is. Als er een tractor komt, ga ik eventjes opzij staan.
Wanneer het weer goed weer is, ga ik terug een rit maken. In Pittem, is er een fietsroute, ongeveer 25
kilometer.
Hopelijk zal het snel gedaan zijn, zodat ik terug assistentie kan vragen bij NMBS. Want voorlopig kunnen
ze dit niet meer geven, wat begrijpelijk is.
Want zou graag naar provinciedomein Bourgoyen-Ossemeersen gaan en naar Oostkamp.
Maar daar moet ik vervoer voor vragen aan mindermobielencentrale West-Vlaanderen want iets te ver
voor naartoe te gaan. Dan is mijn batterij leeg en dat is niet de bedoeling. Tot in Wingene ben ik al
geweest.
Maar doe het rustig aan momenteel.
Geniet nog iedereen en hopelijk zal het snel in orde komen.
Philip Desmedt
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Dario Mostinckx
Dario heeft zich tijdens de lock-down goed kunnen bezig houden. We zijn vaak gaan wandelen en fietsen.
Sinds een aantal weken mag Dario terug naar school telkens op maandag dinsdag donderdag en vrijdag,
hij is blij om zijn juf, leraar en klasgenoten te kunnen zien. Op 1 juli gaan we met vakantie en vertrekken
we naar Frankrijk de Cevennen.
Hij kijkt er naar uit om in september terug te kunnen voetballen
Fijne vakantie, groetjes
Dario

Hallo allemaal, het begon allemaal op vrijdag 13 maart 2020. We hadden al dingen gehoord, maar
hoopte dat het coronavirus niet tot hier zou komen.
Eerst kreeg ik telefoon van mijn muziek academie, dat ik niet meer moest komen werken voor de Lock
down , beter in het Nederlands voor “ Blijf in uw kot”.
Nu is dit goed voor de eerste 1ste maand. De strijk inhalen die blijven liggen is, grote kuis doen, kasten op
orde zetten en wat niet nodig is in de vuilbak. Naar de winkel, de kasten, diepvriezer, frigo enz…
aanvullen en natuurlijk het lekkers niet vergeten. Veel gaan wandelen.
Maar dan begint het, alles is op orde, huisje blinkt en ik ken alle straten rondom mij.
Kruiswoordraadsels, tv, wandelen beginnen vervelend te worden.
Gelukkig kan ik nog door het goede weder, met mijn buren praten vanaf mijn balkonnetje.
Goed nieuws, ik mag 2 dagen in de week mee gaan helpen in de bibliotheek van Zaventem, oef, dat
verzet de zinnen wat.
Ik hoop dat ze die vieze beest rap kapot krijgen, zodat we terug kunnen knuffelen, naar ons mama
kunnen en terug onze sportvrienden/vriendinnen kunnen zien.
Mis jullie, hou jullie allen gezond en hoop op vlug weerzien.
Suzy Coach Voetbal
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Hallo,
Op vrijdag 13 maart kwam mijn mama mij halen in mijn dagcentrum de Klim. Toen zei de begeleiding dat
het dagcentrum niet meer open gaat door die ziekte. Joepie, nu kan ik uitslapen en de hele dag naar de
voetbal kijken.
Maar mama vertelde mij, dat door die virus de voetballers niet meer mogen spelen en de koersen zijn
ook afgelast, heel spijtig. Maar het ergste is dat ’t Vosje ook toe is en dat ik dan niet meer kan sporten en
mijn vrienden niet zien.
Mijn dagen zien er nu zo uit, goed uitslapen tot 11u, koffietje drinken, eten, mama wat helpen met de
was op te plooien en mee in de kasten leggen, alles naar de vuilbak brengen en vuilbakken klaar zetten,
mee poetsen, helpen met het eten, namiddag naar oude voetbalmatchen zien, gaan wandelen of
kleuren, eten en slapen.
Zaterdag voormiddag is het Vosjes dag, dan gaan we op het grote grasplein lopen en voetballen.
We gaan ook helpen in de bibliotheek, daar mag ik op de computer filmen zien of help ik mama met de
boeken op hun plaats te zetten.
Die virus is niet plezant, ik hoop dat het vlug gedaan is zodat ik terug mijn vrienden van De Klim en
’t Vosje kan zien en dat de voetbal terug begint.
Ik mis jullie allen, vooral mijn coaches Simonne, Marleen en Yves, tot vlug
Andy Vangindertaelen

Wie had het kunnen denken dat we elkaar een lange tijd niet zouden kunnen zien.
Ik mis deze zaterdagen voormiddagen waar jullie atleten het beste van zichzelf geven om te sporten. Ook
de knuffels is een groot gemis.
Ook de specials die niet zijn kunnen doorgaan door de Corona heb ik gemist zoals iedereen
waarschijnlijk.
Het is altijd een leuke, toffe bende die 3 dagen samen veel plezier maken.
Maar in september gaan we hopelijk ons terug 100 % kunnen geven.
Het enige voordeel voor mij was dat ik terug tijd had om zelf te kunnen sporten.
Wekelijks een 60 tal km fietsen, 2 maal per week gaan lopen en vele leuke wandelingen gemaakt.
Gelukkig was het in deze tijden goed weer.
Ook had ik terug tijd om te lezen.
Toch zal ik heel blij Zijn jullie allemaal terug te zien.
Dikke kussen En knuffels aan alle atleten.
Groetjes, Marleen coach atletiek
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Hallo allemaal,
Hier gaan we dan, dit is niet mijn sterkste ding om iets over mezelf te schrijven, maar we gaan ons best
doen.
In het begin van de corona maatregelen, half maart ongeveer, was het niet zo erg. Ik maakte voor mezelf
uit om elke dag te gaan wandelen of fietsen en ook om regelmatig iemand op te bellen om een babbel te
doen. Dat gaat allemaal goed de eerste maand, maar dan begint de eenzaamheid toch de kop op te
steken. Gelukkig dat ik door mijn werk, hier in Niel, toch al mensen ken en bij een wandeling, toereke
met de fiets of bij ’t winkelen, iemand tegenkom om een babbel te slagen. Ook hebben we geluk gehad
dat we toch van het mooie weer hebben kunnen genieten met een drankje, puzzels oplossen op mijn
terras, dat ik ondertussen heb aangekleed met wat plantjes in mijn bloembakken en andere planten.
Alles is grondig schoonmaken, niet dat het zo een stal is bij mij, maar toch, ook de ramen is allemaal een
beurt gegeven. Na die eerste maand begin ik toch ook ’t Vosje te missen. De trainingen van de Bocce, de
knuffels van de atleten en de spontane, leuke reacties tijdens de sport zelf en de babbels met de collega
coaches. Zelf heb ik een paar keer gezondigd voordat ze met de bubbels van 4 man kwamen om een
bezoek te brengen bij je familie of vrienden, vooral bij mijn kinderen en kleinkinderen. Ik was zo blij om
hen toch nog is in levende lijve te zien, al kon ik ze niet knuffelen.
En begin juni kan ik eindelijk naar de kapper, heel hard nodig en mijn nageltjes ook.
Kijk er naar uit om iedereen terug te zien en alles terug zijn normale gangetje gaat.
Veel liefs aan iedereen en hou het gezond.
Simonne, coach Bocce.

Beste sportieve Vosjes,
Door de Coronamaatregelen heb ik onze wekelijkse trainingen en vooral het zwemmen, heel veel gemist.
Ik vond het ook erg jammer dat de Special Olympics niet zijn doorgegaan, ik had er mij zo goed op
voorbereid!
Meer dan 4 maanden ben ik, samen met mijn vader, in ons kot gebleven.
Ik was technisch werkloos en moest niet gaan werken. Gelukkig was het dikwijls warm weer, zo kon ik
van het zonnetje genieten, terwijl ik met mijn zus in onze tuin werkte.
Als ik met mijn vader ging boodschappen doen hielden we altijd 1,5m afstand. Omdat mijn papa nu 92
jaar is moesten we niet in de wachtrij staan, wij mochten meteen binnen in de winkel
Ik wil niet stijf worden, daarom doe ik elke dag een paar stretch-oefeningen na het ontbijt, in de veranda.
Mijn zus heeft mij een aantal bewegingen getoond.
Ik heb ook mijn kasten opgeruimd. Daar vond ik nog oude Vosjeskranten, met vele herinneringen aan
vroegere tijden.
Ik ben nu heel goed uitgeslapen omdat ik 's morgens geen wekker moest zetten.
Ik heb mij niet verveeld en rustig geleefd, het was zoals een lange vakantie voor mij. Toch kijk ik ernaar
uit om in september, samen met jullie allen, weer te mogen sporten en plezier maken!
Marleen Borremans
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Dag allemaal
Wij zitten nog steeds in ons kot.
Maar we proberen elke dag opnieuw er een mooie dag van te maken.
Het weer helpt dan toch ook wel een handje.
Gelukkig kunnen we op ons terras en in onze tuin van de Klink.
Patric doet elke dag zijn oefeningen , Bart zit elke dag zeker een kwartiertje op de home trainer.
We wandelen regelmatig in onze tuin .
We blijven nog even in ons kot en we willen graag iedereen de groetjes doen.
Hopelijk tot gauw

Patric Debeckker en Bart Wallenus
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Na de zomer zien de vrouwen er zo uit!

ALFIA SPORT IN CORONATIJDEN
Sporten, I-pad en TV-kijken heb ik elke dag opnieuw gedaan.
Ik sport nu met mama en papa omdat ze nu veel meer tijd hebben en
altijd thuis zijn. Het voordeel aan Corona is dat we nu allemaal een
fiets gekocht hebben en dat we samen gaan fietsen. Fietsen is tof: we
zijn gaan fietsen rond Zaventem en dat is een leuke bezigheid voor ons
gezin. Ik mag zelf sturen en beslissen waar we naartoe rijden. Eén keer
als ik met papa was gaan fietsen was hij veel te snel in het begin maar
ik durfde het niet zeggen en dacht dat ik het wel aankon. Maar als we
terugkeerden vanuit Erps-Kwerps geraakte ik geen meter meer
verder. Dit was geen pretje en mama moest me met de auto komen
ophalen.
Met het lopen ben ik goed vooruitgegaan. Ik hou al mijn trainingen bij
op Strava: op deze app kan ik goed bijhouden hoeveel kilometer ik
gelopen heb, en hoe lang ik erover doe. Mijn vrienden kunnen het zien
als ze mij volgen. Soms krijg ik een Kudo, een beetje zoals een ‘like’ op
facebook als iemand gezien heeft dat ik goed heb gesport. Mama en
papa doen dit ook en we vinden dit zeer fijn. Hier een paar
voorbeeldjes waar je kan zien welke route ik heb gelopen.
Ik hoop dat we snel in september terug kunnen trainen met ’t Vosje
want ik mis de club, alle coaches en iedereen eigenlijk. Samen sporten
is iets wat ik gemist heb. Ik wil graag volgend jaar trainen voor de
specials want daar is door de Corona nog niet veel van in huis
gekomen. Ik kijk er naar uit!

Groeten Alfia Vertommen
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Dag allemaal,
Het zijn rare tijden met dat lelijke Corona beestje. Ik moest plotseling stoppen met werken en ik had
van het ene op het andere moment niets meer te doen. In’t begin verveelde ik mij niet, het was mooi
weer en ik heb veel gefietst en gewandeld. Later heb ik mijn moeder een beetje geholpen met
haar (leg-)puzzels! Ook heb ik haar geholpen als ze boodschappen moest doen. Ik bleef dan in de auto
zitten en als ze dan terugkwam hielp ik haar met alles in de auto zetten en bij thuiskomst naar boven
te brengen. Wij deden 1 of 2x in de week zoveel mogelijk boodschappen tegelijk om zo min mogelijk
met andere mensen in contact te moeten komen! Maar wat was het rustig op straat en dat vond ik
soms wel heel fijn!
Gelukkig ben ik al weer een tijdje aan ’t werk, want nietsdoen vind ik maar niets. Op ’t werk houden
we ons met een mondkapje op goed aan de 1,5m afstand en we moeten regelmatig onze handen
wassen!
Wat ik wel héél fijn vind, is, dat we weer kunnen gaan sporten!! En…… dat ik mijn vrienden van
’t Vosje weer kan zien!
Hopelijk is de pandemie gauw voorbij !!
Groetjes,
BAS Boonstoppel
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Juli
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Geeft Augustus zonneschijn, zeker krijgen we goede wijn.

12/8 Internationale dag van de Jeugd
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Een vliegtuig met 5 passagiers aan boord -- Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, de Paus en een
10-jarig schoolmeisje -- staat op het punt om te crashen en er zijn maar 4 parachutes.
Trump zegt " Ik heb er een nodig. Ik ben de slimste man van de VS en ik ben nodig om de pandemie op te
lossen!" Hij neemt één parachute en springt.
Johnson zegt 'Ik ben nodig om de COVID-19 rommel in Groot-Brittannië op te lossen'. Hij pakt er een en
springt.
De paus zegt: " De katholieken van de wereld zijn afhankelijk van mij voor troost in een tijd van angst." Hij
neemt er een en springt.
" Je mag de laatste parachute hebben," zegt Merkel tegen de 10-jarige. " Ik heb mijn leven geleefd. Die van
jou begint nog maar net."
Het kleine meisje antwoordt: " Maak je geen zorgen, er zijn nog 2 parachutes over, de slimste man van de
VS heeft net mijn schooltas meegenomen."
Er is post voor u
Een man was zijn gazon aan het maaien toen hij zijn aantrekkelijke blonde buurvrouw buiten zag komen en
in snel tempo naar haar brievenbus liep.
Ze opende de bus, sloeg ze weer dicht en stormde terug naar binnen.
Even later kwam ze terug naar buiten, ging weer naar de brievenbus, opende ze en sloeg ze brutaal dicht.
Duidelijk boos liep ze terug naar binnen...
Toen de man zich klaarmaakte om de kantjes te maaien kwam het blondje voor de derde keer buiten, liep
weer naar haar bus, opende ze en sloeg ze nog harder dicht dan ervoor.
"Is er iets mis?" vroeg de man verbaasd.
"Zeer zeker is er iets mis.
Mijn stomme computer blijft maar melden: ER IS POST VOOR U !!!"

Momenteel ben ik op dieet.
Vroeger at ik 8 stukken pizza.
Nu eet ik er nog 3.

Lotto
Een vrouw komt heel enthousiast thuis: Henk, pak je koffers, pak je koffers!
Vraagt Henk: Wat is er dan?
De vrouw: Ik heb 5 miljoen euro gewonnen bij de lotto, roept de vrouw.
Och wat geweldig zegt Henk, en wat moet ik inpakken, zomer-of winterkledij?
Maakt niet uit zegt de vrouw, als je maar vertrekt!!
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Kishor Nagar Ardennen Challenge VI

Bij Kris Vandenreijt 15 juni 2020Initiatieven

Sponsor de 6de Challenge t.v.v. Kishor Nagar!
Voor jullie veiligheid, zal deze sponsorwandeling enkel door een harde kern getrotseerd worden:
42km van klimmen, dalen en everzwijnen berijden in de Ardennen. Onze kuiten en mondmaskers zullen
deftig op de proef worden gesteld. We hopen ook deze keer op jullie steun!
Sponsoren kan rechtstreeks op de rekening via Hubeje (officiële instantie voor hulp aan
ontwikkelingslanden):
IBAN: BE43 4352 0990 0101
Vermelding: KNAC6
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer info via
Kishor Nagar Ardennen Challenge VI
Facebook Event

42

Wij hebben ons verloofd!
op 21 juli 2020

Hebben Ellen Jacobs en David Van Ael
zich verloofd.

Zij zullen in 2022 trouwen!

Dikke proficiat aan dit verliefde koppeltje!

Op 25 oktober 2020,
Viert Marie Louise Van Asbroeck,
mama van Jerry De Greef,

haar

80ste verjaardag

Wij wensen haar een gelukkige verjaardag toe!
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Reeds 10jaar!

Waar je ook bent, Ik zou het niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dicht bij
Toon Hermans

Coach Dany Denoël
16/9/1958

26/10/2010

44

Geen goed nieuws, de corona flakkert weer op!
Dus:

“Hoe meer afstand wij houden,
Hoe dichter wij tot elkaar komen.
Hoe langer wij volhouden,
Hoe korter deze tijd duurt.
Hoe harder wij zijn voor onszelf,
Hoe zachter wij zijn voor iedereen.
Het is een tijd van tegenstrijdigheden,
En een tijd van strijden tegen het heden.
Doe dit
met elkaar, voor elkaar!”
Onbekend
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Evy Ploegaerts 2/10

Zoë Sabels 6/10

Luc Aelaerts 6/10

hulpcoach

dansdocent

Voorzitter

Bart wallenus 11/10

Mark van Dyck 16/10

Evelyn Thüer 13/10

Mark Vuchelen 23/10

Ine Van Assche 14/10

Dario Mostinckx 28/10

Coach zwemmen

Lang zullen ze leven…
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Petra Van Mulders 4/11

Jarno Boulanger 13/11

Andy Vangindertaelen 6/11

Jimmy Weets 16/11

Alfia Vertommen 17/11

Shauna Beaudet 25/11
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Immeke Deckers 1/12
hulpcoach

Luc Van Den Brande 5/12

Anne-Sophie Vanhoorne 10/12

Tom Tuerlinckx 19/12

Sylvia Van Grieken 25/12

Patrick Labey 4/12

Clair Acke 5/12

coach atletiek

Carinne De Vogelaere 6/12

Kris Borms 14/12

Franky Hofmans 20/12

Rudy Dierickx 26/12

Eline Catoor 10/12

Carlo Emeerencia 14/12

Pieter Schram 20/12

Fried De Doncker 29/12

secretaresse
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Apotheek Hemifar
Club Rotary

HEMIKSEM

VILVOORDE

Dhr. A. Van Mulders OPWIJK
Dhr. A. Paloma Gomez BRUSSEL
Dhr. D. Mostinckx VILVOORDE
Dhr. D. Severyns ELEWIJT
Dhr. F. Verbeke BEERSEL
Dhr. G. Schroeder VILVOORDE
Dhr. G. Van Mulders OPWIJK
Dhr. H. Vleminckx VILVOORDE
Dhr. K. Cnapelinckx WOLVERTEM
Dhr. W. Beckers ST. TRUIDEN
De Heren Boonstoppel-Van Brummelen

Oudenaarde

Dhr. en Mevr. Aelaerts-Van Steen MACHELEN
Dhr. en Mevr. Bolle-Timperman KOKSIJDE
Dhr. en Mevr. Boonstoppel-Van Grieken OVERIJSE
Dhr. en Mevr. Deckers-Picard VILVOORDE
Dhr. en Mevr. Dezeure-Balcaen ZEMST
Dhr. en Mevr. Emerencia-Hilkhuysen OVERIJSE
Dhr. en Mevr. Ghislain-Van Damme SELOIGNES
Dhr. en Mevr. Haverals-De Swert VILVOORDE
Dhr. en Mevr. Huens-Deckers HERENT
Dhr. en Mevr. Schram-Babosa Dias Guerra STERREBEEK
Dhr. en Mevr. Sergoyne-Gooveaerts MERCHTEM
Dhr. en Mevr. Smets-Dom ELEWIJT
Dhr. en Mevr. Van Aken-Van Beeck LEUVEN
Dhr. en Mevr. Vandamme-Reinartz SELOIGNES
Dhr. en Mevr. Van Der Veken-Verstrepen MECHELEN
Dhr. en Mevr. Van Steen-Heps BIERBEEK
Dhr. en Mevr. ZarukZAVENTEM
Facq SA

Mevr. A. Nierinck WOLVERTEM
Mevr. A. Vermeiren-Van Damme BRUSSEL
Mevr. Cocquereaux RELEGEM
Mevr. C. Kuhn DE PANNE
Mevr. C. Nevens ELEWIJT
Mevr. Daelmans VILVOORDE
Mevr. E. Jacquemin LANDEN
Mevr. H. Vandeput VILVOORDE
Mevr. J. De Doncker WOLVERTEM
Mevr. J. De Man VILVOORDE
Mevr. M. Bronselaer MEISE
Mevr. M. Coene GRIMBERGEN
Mevr. M.P. Viteux OVERIJSE
Mevr. R. Debie BRUSSEL
Mevr. R. Vanneste-Marke KORTRIJK
Mevr. S. Jans ZAVENTEM
Mevr. V. Pertry BRUSSEL
Parantee Psylos GENT
Provincie Vlaams-Brabant

LEUVEN

Sport Vlaanderen BRUSSEL
Stad Vilvoorde VILVOORDE
Vlaamse Gemeenschapscommissie

BRUSSEL

BRUSSEL

Lions Heraldic

BRUSSEL
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Reclame
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