December 2020-januari- februari 2021

Atletiek
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Bocce

Fiets

Voetbal

Dans

Zwemmen

Driemaandelijks mededelingenblad van ’t Vosje
Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking
Verantw. uitgever: Suzanne Jans, Hazenlaan 35/012, 1930 Zaventem

1

DE VO SKRANT
DRIEMAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD van
't VOSJE v.z.w. - Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking

Zetel

‘t Vosje
Luxemburglaan 4
1800 Vilvoorde
Tel. 02/523.03.36

Voorzitter

Luc Aelaerts
Kon. Fabiolalaan 32
1830 Machelen
Tel. 02/523.03.36
e-mail: vansteen_aelaerts@hotmail.com
luc.aelaerts@tvosje.be

Algemeen secretariaat

Sylvia Boonstoppel
Terhulpsesteenweg 8/01.02
3090 Overijse
Tel: 02/767.75.57
e-mail: secretariaat@tvosje.be

Sportsecretariaat

Andrea Vermeiren
Romeinsesteenweg 525B
1020 Brussel

Rekeningnummer

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 (inclusief verzekering)
Donateurs

85 euro per jaar

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
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VOORWOORD

Beste vrienden,

De helft van een actief sportjaar is tot heden een verplichte lock- down geworden, door het rare beestje
dat de wereld in bedwang houdt.

Een deel van de atleten heeft toch gedurende 5 weken buiten kunnen sporten en zwemmen. Hopelijk
mogen we binnenkort opnieuw starten met onze trainingen.

Andere activiteiten zoals meetings, tornooien, jaarlijks etentje (normaal gepland 27/02) zullen nog een
tijdje niet kunnen doorgaan. Toch blijven we hopen op betere tijden.

Ik wens iedereen een Zalig Kerstfeest en een goed jaareinde in eigen bubbel.

Luc Aelaerts
Voorzitter.
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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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Warm in September, koud in December.
1 september

21/9
Internationale dag van de Vrede
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Eindelijk weer sporten!
Op 5 september2020

Joepie, eindelijk weer voetbaltraining.
Al onze voetbal mannen en vrouw, waren zeer tevreden dat we terug konden starten met de
voetbaltrainingen, en niet alleen zij, maar ook de coaches Yves en Suzy waren tevreden om terug hun
beentjes te strekken.
Wat een toffe training, er werd een goede opwarming gedaan, veel gelachen en een tof matchke gespeeld.
Ik hoop dat die vieze corona nu maar kalmkes blijft.

Wij mochten ook die dag een nieuwe keeper/oud Vosje atlete
verwelkomen, Nathalie Henderickx.

Welkom Nathalie!
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Wist je dat…

Eind augustus is Pieter Cappuyns
ongelukkig ten val gekomen.
Zijn rechter knie is echter uit de
kom geweest en zijn pezen en
ligamenten zijn beschadigd.
Hij heeft een aantal weken in
gips rondgelopen en revalideert
nu verder.

Onze coach Marleen,
heeft een kist uit
haar linker pink laten
wegnemen.

Onlangs gleed Fried
De Doncker uit. Hij
blesseerde hierdoor
zijn linker ellenboog
en moest wat
genaaid worden.

Lucien Moelants, liet
ons weten dat hij niet
meer naar de sport
kan komen. Hij heeft
veel pijn in zijn nek.

Nicole, mama van Tom
Tuerlinckx, laat weten dat Tom
nog steeds in revalidatie is, hij
gaat nu met een rollator, dus
het zal nog eventjes duren
voor hij terug de oude is.

Maria, oma van
Vangindertaelen Andy, is
gevallen en heeft haar bekken
gebroken, ze is in een
revalidatie rusthuis.

Wij wensen hen allen een heel goed herstel!

Op 13 september 1980, gaven
coach Lieve meurisse en
Andre Kiekensen hun ja-woord!
Zij vieren hun

40ste Huwelijksverjaardag!
Wij wensen hun een dikke
proficiat toe!
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Overlijdensberichten

Op 26 september 2020
Op 18 september 2020
overleed de heer
overleed mevrouw

Annie Mbelu Lukusa

Enrico Rossi(Papy)

Mama van Rayan Mbelu
Dit melden u met droefheid, zijn vrouw
Mamy Cacahuète (Huguette Vandeput)
en Pascal Duquenne

Wij wensen Rayan, Mamy, Pascal en de familie veel sterkte toe bij dit verlies!
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1/10 Internationale dag
van de oudere mensen

2/10 Internationale dag
van geweldloosheid

4/10

25/10 Wintertijd van 3u naar 2u

25/10 Begin van de winter

31/10
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Wist je dat…

op 10 oktober 2020
deed Jana Ploegaerts haar

Plechtige communie

Op maandag 12/10/2020,
is Marleen Borremans een
kist uit haar rechterhand
gehaald. Ze zal een tijdje
niet naar de sport komen.
We wensen haar een vlug
herstel!

Dochter van Tom en Inge Ploegaerts,
kleindochter van coach Marleen.
Dikke proficiat aan Jana!
Jonas Desquay en Patryk Van
Montagu, zijn onlangs weg
gevlogen van onder de vleugels van
hun ouders. Ze wonen nu alleen in
woning “De tuinen van de 8ste dag”
Dikke proficiat aan jullie tweetjes!
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Eerste training!
Alfia Vertommen heeft haar eerste training van Snowshoeing
achter de rug.

Op zaterdag 17/10/2020, zijn we samen naar de Necker in Mechelen gegaan.
Ze vond het superleuk, maar toch zwaar.
Ze kijkt enorm uit naar de volgende training, en hoopt dat de corona vlug verdwijnt zodat ze naar de Special
Olympics winterspelen kan gaan!

Goed getraind Alfia, ik ben fier op jou.

Coach Marleen

14

Overlijdens bericht

Mijn liefste man,
Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken,
het doet nog zoveel pijn te moeten leven met
de gedachte dat jij nooit meer bij me zult zijn.
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen
afscheid nemen ging niet meer,
te weten dat ik jou voorgoed moet missen
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.
Ik had je nog zoveel te zeggen, nog zoveel
dingen uit te leggen, maar ik weet, er komt een
keer, dan zien wij elkander weer
Met al mijn liefde,
Je vrouw Suzanna

Op woensdag 21 oktober 2020
is overleden de heer

Stefaan Janssens

Echtgenoot van coach Suzi Raka (Suzzi taart),
papa van Kevin, Christel en Dejan Janssens

Wij wensen hen veel sterkte bij dit verlies!
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Het is niet waar hé, stoute Corona!

Op 17 oktober 2020 was het terug van dat.
De Corona wakkerde feller op dan in maart.
Dus besloten ’t Vosje om de sport terug te stoppen voor de veiligheid van onze atleten en coaches.

Houd Moed!
De wereld lijkt steeds kleiner te worden door het coronavirus.
Je mag steeds minder.
Afstand houden, voor velen dat is moeilijk.
Corona heeft ons in de ban, we worden er gek van en het lijkt voorlopig niet te stoppen.
Moeilijk is het voor ons allemaal, niemand is daarin uitgezonderd.
Het is bizar wat we met z'n allen mee moeten maken.
We moeten hoop houden dat het een keer goed komt, want dat willen we allemaal.
Geduld is een vereiste voor ons allen,
laten we krachten blijven verzamelen en de moed niet opgeven.
Steun elkaar waar het kan, al is het maar in kleine dingen.
Corona, wij worden wel moe van jou, maar laten je zomaar niet winnen.
Mensen, houd je sterk, zorg en ben er voor elkaar.
Dick Voogd
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West-Vloamsch in Corona tijden!
Vrij naar Guido Gezelle
Hoe stille is ‘t in Brugge
‘k hore geen vliege of geen mugge
De toeristen zien noar huus
Met de laststen ottobus
De cafees zien op slot
Nievers nog nen Brugschen zot
Geen pralienen, kletskoppen of wafels
In de restaurants alleene maar lege tafels
‘k zien geen koetsen meer passeren
Geen gidsen die me nog wat kunnen leren
De bootjes liggen aan de kant
Maar de zwanen vinden dat plezant
Van Eyck heeft zien boetieksje moeten sluten
We bluven in us kot, we meugen nie mee buten
Op d’holletorre wappert nu een witt doek
En de triomfklokke roept;
Hoed junder kloek
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1/11

15/11 Feest van de Dynastie
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Lachertjes
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Overlijdensberichten

Op zondag 15 november 2020
is overleden de heer
Pascal Van Hees

Broer van Micheline Van Hees
Op zaterdag 20 november is overleden
Mevrouw
Huguette Vandeput (Mamy Cacahuèté)

Oprichtster VZW ’De 8ste Dag’
Commandeur in de orde van Leopold II
Commandeur in de Kroonorde
Down Inclusion Award Vlaanderen 2016

Mama van Yves en Pascal Duquenne

Wij wensen Micheline, Yves, Pascal, en de families veel kracht bij het verwerken van dit verdriet.
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Zoveel ijzelbochten in de winter, zoveel koren in de oogst.

5 december

Dikke Dank u, aan onze vrijwilligers van ’t Vosje

6 december

10 december
Dag van de mensenrechten
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Kerstmis

Voor iedereen die dit jaar een kerststal

wil opzetten zorg dat je goed voorbereid bent.

Rekening houdend met de momenteel geldende regels:

Jezus

Maria

en Jozef

Daarnaast zijn er de herders

= 1 huishouden, maar dan wordt het krap.

(volgens de traditie ten minste 2) PLUS de 3 wijzen

Als we aannemen dat de (minimaal) 2 herders

3 wijzen

geen familie van elkaar zijn en de

niet samenwonen in een gedeeld appartement, dan zijn er in totaal ACHT mensen

uit ZES huishoudens!

Wat kun je doen?

Voeg de drie wijzen
huis.

pas op 6 januari toe en stuur de herders

op 5 januari naar

Laat een briefje invullen met naam, adres, aankomst- en vertrektijden, plaats
desinfectiemiddeldispensers en, heel belangrijk... markeer duidelijk de afstanden voor de stal en de
regels voor eenrichtingsverkeer met plakband.
Vergeet niet om beveiliging

voor de ingang te plaatsen.
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Dit wensen jullie, de atleten, coaches en het Bestuur van ’t Vosje!
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Januari 2020

Dennis Emmerencia 3/1

Jos Clerens 20/1

Ilse Van Hamme 27/1

Bart Aelaerts 9/1

Saraï Bervoets 18/1
dansdocent

Jeremy Beaudet 24/1

Jozef Van Impe 28/1

Simonne Merenz 29/1
Coach bocce

Dave Van Camp 25/1

Micheline Van Hees 29/1
coach atletiek en zwemmen

Anouk Labey 29/1
coach atletiek en zwemmen
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Februari

Olivier Cambron 1/2

Suzy Jans 4/2
Coach voetbal

Josée Vanoudenhoven 8/2
coach bocce en bowling

Bert Deschuytter 15/2

Meurisse Lieve 22/4
coach atletiek en zwemmen

Patryk Van Montagu 14/2

Vincent Verbist 17/2

Sara Leemans 26/2
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Maart

Cindy Van Gossem 5/3

Tom Peeters 27/3
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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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