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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

2

Voorwoord

4

Lidgeld 2021-2022

5

Aanspreek Persoon Integriteit

6

Agenda

7

Belangrijke mededelingen

8

Verloren/gevonden

12

Gedicht

13

Eindelijk terug Bowling

15

Reactie

16

Lachertjes

18

Trollenwandeling

20

Lachertjes

25

Gedicht

26

Overlijden

27

Woordzoeker

29

Humbeekwandeling

30

MMM, lekker snoepen!

32

Eindelijk terug voetbal

34

Bowling Mol

35

Wist je dat?

37

Special Olympics Malta 2022

38

Lachertjes

40

G-Hockey KMTHC

41

Verjaardagen

42

3

VOORWOORD

Beste atleten en vrienden,

We staan aan de start van het sportjaar 2021-2022 en hopen op een normaal begin van een
nieuw seizoen.
Voor september houden we de uren aan van voor de verlofperiode: start om 8.45 uur en
einde om 11.00 uur.
Alle disciplines worden terug opgestart.
Coach Patrick Labay heeft laten weten te stoppen bij ’t Vosje. Wij bedanken Patrick voor zijn
zijn jarenlange inzet als coach en bestuurslid. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe
uitdaging als vrijwilliger in het dagcentrum van zijn zoon.

Om onze werking uit te kunnen breiden en te verbeteren zijn we steeds op zoek naar nieuwe
coaches en bestuursleden. Indien je U geroepen voelt of iemand kent in je kennissenkring
geef ons dan een seintje.

Verschillende atletiekmeetings, bowling – en voetbaltornooien zijn reeds aangekondigd. Wij
hebben uitzicht op een normaal en druk sportjaar met voorbereiding op de Special Olympics
in Louvain-La-Neuve en Braine-l’Alleud.
We begroeten onze nieuwe coach Lieven Van Steenberghen, hij zal bijspringen en vervangen
waar nodig. Lieven hartelijk welkom en veel succes in onze groep.
Wij wensen iedereen een fijn sportjaar en heel veel sportplezier.
Luc Aelaerts
Voorzitter.
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'T VOSJE VZW
Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking

BETALING lidgeld voor het sportjaar 2021/2022
Atleten:
Op zaterdag 4 september a.s. starten wij weer met een nieuw sportseizoen. Het lidmaatschap
bedraagt 85 euro per jaar (verzekering inbegrepen) en dient ten laatste op 15 oktober 2021 te
worden gestort op rekeningnummer
BE64 7341 9607 0452
BIC: KREDBEBB
van 't Vosje vzw, Peter Benoitstraat 46, 1800 Vilvoorde, met vermelding van
"naam van de atleet" en "lidgeld 2021/2022".
Attentie! Indien u niet langer lid van 't Vosje wenst te blijven, vragen wij u ons dit vóór 15 oktober
2021 te laten weten. Wij zullen u dan niet aanmelden bij onze verzekeringsmaatschappij.

GIFTEN
Donateurs:
Iedereen die onze werking en onze atleten voor het komende seizoen (opnieuw) wenst te steunen,
danken wij hartelijk! Elke bijdrage wordt op prijs gesteld!
Vanaf een storting van minimaal € 40 met vermelding "GIFT" (dus niet "sponsoring") krijgt u van ons
een fiscaal attest. Het attest geeft recht op een belastingvermindering van 45%; een gift van € 40
euro kost dus eigenlijk maar € 22.
U kunt storten op rekeningnr.
BE64 7341 9607 0452
van ’t Vosje vzw, Peter Benoitstraat 46, 1800 Vilvoorde.

BIC: KREDBEBB

HARTELIJK DANK!

5

API
Aanspreek Persoon Integriteit
Beste atleten, ouders, begeleiders, voogden en familie,
Velen onder jullie kennen mij al, maar zal me toch even voorstellen.
Mijn naam is Simonne Merenz en ben op dit ogenblik coach bij 't Vosje voor Bocce en
eveneens clubverantwoordelijke voor Specal Olympics België SOB, wat betreft communicatie
tussen de club en SOB.
Naar aanleiding van verschillende klachten in het verleden bij sportclubs, is door de
sportfederatie beslist dat in iedere sportclub een peroon moet aangeduid worden als
aanspreekpersoon, waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere
betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel
gerensoverschrijdend gedrag.
Er is door de leiding van 't Vosje gevraagd, of ik deze taak op mij zou willen nemen. Ik heb
ook reeds enkele sessies gevolgd online (door corona), om mij hierin te verdiepen en later
eventueel verdere opleidingen te volgen.
Taak van API: Het is belangrijk dat in de sportclub iedereen het gevoel heeft incidenten te
kunnen melden. Het maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding
terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.
Als Aanspreek Persoon, zal er in eerste instantie geluisterd worden naar het verhaal van de
melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. De melder moet het
gevoel hebben dat er geluisterd wordt. De API neemt elke vraag of melding serieus, zonder
het verhaal in vraag te stellen.
Er zal een handelingsprotocol worden opgestart en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd
wordt, eventueel bijgestaan door een noodteam, dat zich een beeld vormt van de situatie,
de ernst inschat, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij
vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van
de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar
de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …
De atleten zullen worden ingelicht over het voorgaande in een voor hun duidelijke taal en
krijgen ook nog een kaartje met al mijn gegevens en foto zodat ze weten bij wie ze terecht
kunnen.
Normaal zal ik om de 2 weken aanwezig zijn en indien nodig meer, evntueel na telefonische
afspraak. Hierna mijn gegevens:
Simonne Merenz
Tel: 0476/29 38 83
Email adres: simonne.merenz1@telenet.be
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Agenda

Hallo iedereen,
2021
Za. 25 september 2021, G-voetbaltornooi Recreas in Eeklo
Za. 2 oktober 2021, Atletiekmeeting in Lier
Za. 9 oktober 2021, Atletiekmeeting Mentalympia in Mechelen
Za. 9 oktober 2021, Bowlingtornooi Mispo in Lommel
Zo. 24 oktober 2021, Zwemmeeting in Ternat
Zo. 21 november 2021, Zwemmeeting van ’t Vosje
Zo. 28 november 2021, Bowlingtornooi van ’t Vosje
December 2021, Zwemmeeting in Gent (data volgt nog)

2022
Zo. 30 januari 2022, Zwemmeeting in Lummen
Zo. 6 maart 2022, Zwemmeeting in Geel
Zo. 3 april 2022, Zwemmeeting in Leuven
Zo. 1 mei 2022, Atletiekmeeting van ’t Vosje
Vr. 13 mei tot 18 mei 2022, Special Olympics International Games in Malta
Wo. 25 mei tot 28 mei 2022, Special Olympics Belgium in Louvain-la-Neuve
Zo. 5 juni 2022, Zwemmeeting in Waregem

Zie ook onze Website: www.tvosje.be
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!

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
Peter Benoitstraat 46
1800 Vilvoorde

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de trainingen, atletiek-en zwemmen,
voetbaltrainingen/tornooien, bocce trainingen en dans.
Laat geen GSM, Ipod, uurwerk, portefeuille met veel geld in enz… in de kleedkamers
achter, want er verdwijnt soms wel iets!
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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:
wandelschoenen of jeansbroeken

Een goede training doen we wel bij goed weer:
in short en T-shirt

Bij slecht weer:
training/jogginpak

en altijd goede schoenen

Dansen
doen wij in makkelijke kledij:
een trainingsbroek of short, een t-shirt en
makkelijke sportschoenen.
Ook water breng je mee zodat je goed kan
drinken tijdens onze work-out.
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UITNODIGINGEN
Gelieve op alle mails, berichten-enof brieven van uitnodigingen zoals:
Atlatiek/jogging-bocce-bowling-dansen-zwemmeetings-voetbaltornoois en wandelingen
Zo vlug mogelijk te antwoorden. Zelfs als je niet kan deelnemen. Dan moeten we niet
Wachten en kunnen de inschrijvingen vlugger verlopen.
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

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

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!

10

AANDACHT

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

- hij/zij een speciale verjaardag vieren

- hun eerste/plechtige communie of lentefeest doen

- gaan verloven/trouwen

- een huwelijksverjaardag viert

- een baby’tje is geboren

Alles is welkom, en het mag geweten worden!!
Geef dan naam, een foto en een klein woordje aan coach Suzy: suzy@tvosje.be
Zij zet het dan in de Voskrant!
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Deze pull en balpen werden gevonden op de atletiekpiste in Vilvoorde.
Op beide stond geen naam!!!

Het blauwe T-shirt van Luc Van Steenwinkel (van ’t Vosje), de gevonden pull en balpen zijn te
verkrijgen bij coach Suzy, tijdens de atletiektrainingen!
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Corona
De zon doet me dromen
Van betere tijden
Die terug zullen komen
Vandaag is oké
Van drankjes met familie
Tot zwemmen in zee
De zon doet me dromen
Vandaag is oké
onbekend
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13/6 Aan alle papa’s

21/6

23/6
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Eindelijk terug bowling

Wel 8 maanden lagen de ballen er verlaten bij. De bowling GESLOTEN!
Maar op 9 juni 2021 mochten ze eindelijk terug open.
Op 12 juni was het voor de bowlers weer een feestdag.
Ze mochten eindelijk weer eens samenkomen in de bowling.
Met drie waren ze : Kim, Kristof en Werner.
En ze hebben ervan genoten hoor!
Ze waren het nog niet verleerd, want ze hebben alle drie heel goed gescoord.
Ze konden zelfs nog strikes gooien ! Proficiat!

Kim
Kristof
Werner

Game1
70
121
119

Game2
112
125
156

Game3
99
146
106

Game4
107
128
144

totaal
388
520
525
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Reactie op de Voskrant van juni 2021!

Beste Suzy,
Je bent een ‘krak’ om weer eens , met beperkte sport info, een Voskrantje ineen te
boksen.

Het was aangenaam lezen in het

tje en ik heb vele malen geglimlacht!

Dikke merci… er zullen er velen zijn die er plezier aan beleven!
Fijne zonnige dag,
Sportieve groetjes,
Coach Lieve

Coach Lieve

voor de toffe reactie op de Voskrant.
Suzy
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Beste sportvrienden,
De Voskrant een hele tijd geleden héél goed ontvangen. Bedankt!
En ik heb de krant ook al helemaal uitgelezen hoor.
Een koude maar prachtige wandeling met een Rubens decor, een zonnige wandeling in
Hofstade, de opstart van de trainingen … allemaal gelezen.
En wie is jullie kampioen in het verzamelen van al die mopjes, lachertjes, zo veel …
heel plezant!
Maar één artikel heb ik met heel veel aandacht gelezen – bekeken.
“SUPER” coach Marc stopt ermee. Hij gaat nu ook met “sport” pensioen!
Wel ik ga hem ook niet vergeten.
Hij is voor mij een hele lieve, rustige maar vooral sportieve man.
Ik heb er heel wat van kunnen leren op mijn eerste Europese stage (Groningen
2000)

En dan minder tof nieuws. De zwemwedstrijd in Koksijde kan dan toch NIET
doorgaan.
Vandaag is uiteindelijk de beslissing gevallen dat het zwembad op 28 augustus niet vrij
is. Dat wij geen zwemwedstrijd mogen organiseren.
Heel vervelend, heel jammer , … het duurt nu nog wat langer voor ik de atleten
(meer bepaald de zwemmers en coaches terug zie).
Ik had eigenlijk gehoopt dat ik jullie mail (de Voskrant juni juli) kon beantwoorden
met de uitnodiging voor de wedstrijd in Koksijde.
Aan iedereen een virtuele knuffel en hopelijk tot op de zwemwedstrijd in Ternat.

Lieve groeten,
Christine
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Lachertjes
Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden?
Antwoord: Omdat lopen te ver is!
Een man komt bij de dierenwinkel en zegt tegen de verkoper:
“ Ik zou graag een aantal dieren willen bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen.”
“Houd u slangen?” vraagt de verkoper.
“Neen,” zegt de man, “maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achterlaten in dezelfde staat als
toen ik er ben ingetrokken,”
Fit
Dokter: Mevrouw, drie maanden geleden, toen u dat hartinfarct kreeg, heb ik u verboden om
trappen te lopen. Nu bent u zover hersteld dat u weer trappen mag lopen.
Gelukkig, dokter, antwoord de vrouw, want het begon me knap te vervelen dat ik steeds langs de
regenpijp naar mijn slaapkamer moest klimmen!
Domme blondjes
Onderwijzer: "Wie weet waar Bordeaux ligt?"
Een dom blondje: "Ik meester! Bij ons in de kelder!"
Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet plassen roept hij oma en zegt:
" Ik moet piesen oma" . Maar Jantje, zegt oma, dat is niet zo netjes zoals jij dat zegt.
" Ja, maar ik moet zo nodig piesen oma". Laten we afspreken dat je vanaf nu fluiten zegt in plaats
van piesen."
Als Jantje 's nachts wakker wordt door een nare droom mag hij van opa in het bed van opa en oma
komen liggen. Na een tijdje stoot hij opa aan en zegt hij dat hij nodig moet fluiten. Maar Jantje,
zegt opa, dat kan toch niet midden in de nacht, zo wordt oma nog wakker! " Maar opa, ik moet
echt heel nodig fluiten!" Nou vooruit dan maar, zegt opa. "Doe het dan maar even heel zachtjes in
mijn oor."
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Wij wensen jullie een warme en zonnige vakantie toe!

21/7 Nationale Feestdag Van België!
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Trollenwandeling in De Schorre in Boom

Op zaterdag 10 juli verzamelden we met een heleboel
wandelvrienden van ’t Vosje op de parking van ‘ De Schorre ‘ in Boom.
Het weer was ons goed gezind, want de regen bleef de hele voormiddag afwezig.

We mochten al terug in een grotere groep wandelen. Op onze wandeling kwamen we
verschillende trollen tegen.

Dit is de kleermakerstrol.
Wat verder ligt er een koppeltje trollen in het
gras. Hij heeft een grote naald om
kleren te herstellen.

Gust , papa van Petra, is op de
magische toren helemaal naar boven
geklommen om van daaruit te kunnen
genieten van het mooie uitzicht.
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Ondertussen hebben de anderen beneden ook heel wat mooie foto’s gemaakt.

Luc vond het een tof idee om hier een vergadering te houden!
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Er waren ook bijtjes aanwezig die lekkere
honing maken!
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Na de fotosessie wandelden we verder
door de Schorre en zagen we nog een
kunstwerk van ijzerdraad

En wandelden verder over een houten brug,
de “One World” brug van Arne Quinze.
Deze positive-vibe-brug staat vol met
hartverwarmende boodschappen van
mensen over de hele wereld.
waar we op het einde nog

een mooie formatie van ganzen te zien kregen.

Op het einde van de wandeling werden we door onze voorzitter op een drankje
getrakteerd.
Dank u Voorzitter, proost op ‘t Vosje
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Josée
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Lachertjes

Taalfoutjes
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Zon oh Zon
Zon oh zon er gaat niets boven
zomerdagen loom en luw
Ik zal het Zonlicht blijven loven
maar denk niet dat ik de schaduw schuw

duisternis of lichtgeflonker
Hemel open, hemel dicht
In het aller diepste donker
Daar begint het mooiste licht
Toon Hermans
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Overlijden
Als je sterft verhuis je
van de buitenwereld naar
de harten van alle mensen
die van je houden

Op 25 juli 2021
is godvruchtig overleden
Mevrouw

Hélène Doelmans

Mama van Sylvia Van Steen, schoonmama van Luc Aelaerts
en oma van Goedele, Bart en Celien.

Wij wensen de familie veel sterkte toe!
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12/8 Internationale dag van de Jeugd

15/08
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Kan jij alle woordjes in thema VAKANTIE vinden in het raster?
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Humbeekwandeling
07/08/2021

Weerom een fijne uitstap van 6,5 km.
De Humbeekwandeling (Afstand 6,5 km)
vertrekt aan de Sint-Rumolduskerk te
Humbeek. Dit is een zandstenen
neogotisch gebouw, opgetrokken na de
eerste wereldoorlog.

We kwamen toffe dieren tegen in de wei, zoals:

We zagen ook mooie
landschappen, zoals mais
en korenvelden
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We wandelden ook
langs het zeekanaal
van Brussel-Schelde

Santé op ‘t Vosje

Vele wandelaars waren trouw aanwezig zoals op de vorige wandelingen . Sommigen waren
op vakantie. Het was fijn om nog eens samen op stap te gaan en wat bij te praten
onderweg. De wandeling was weer snel voorbij, alhoewel we volgens mijn stappenteller
wel iets meer dan 6.5 kmgewandeld hebben.
Hopelijk zullen we in de toekomst nog samen op wandel gaan.
Josée en Suzy
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MMMMMMMMMMMMM, lekker snoepen!
14/08/2021

Coach Suzy, nodigde atleten van ’t Vosje, die in De Klim wonen waar haar zoon Andy op
dagcentrum is, uit op een lekker ijsje of pannenkoek. Het was een zonnige namiddag.

De papa van
Vincent, Stef
trakteerde op
een drankje,
dank u Stef!
Van links naar
rechts:
Andy, Vincent, Bart en Patric

Tamara, Suzy en Michaël

Tamara die had groten dorst! (grapje)

Smakelijk allemaal!
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Tijdens onze snoep namiddag, waren er bekende voorbijgangers:
Regina, Jozef en Estelle, Begeleidster Barbara en haar dochter!
Regina vertelde ons dat in de boekenwinkel acteurs van “De Buurtpolitie” kwamen,
Dus wij daar allen naartoe.

Mijnheer Pastoor en Patrick van het onthaal !

Commissaris Berckmans

Wat een leuke namiddag was dat, voor herhaling vatbaar!
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Op 28 augustus 2021, hadden we na een lange tijd stilliggen, onze eerste voetbaltraining.
We begonnen vroeger daar we op 25/9, al een voetbaltornooi hebben, en om ons geheugen
wat terug op te frissen!
Iedereen was tevreden om mekaar terug te zien, er is veel bij gebabbeld.
Ze hebben een hele goede training gedaan, coach Suzy was heel tevreden omdat de hele
ploeg aanwezig was.
Onze goalen stonden nog steeds op hun plaats! Oef!

Voetballers, hop naar een tof sportseisoen!

Coaches
Yves en Suzy
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Bowlingtornooi Mol 28 augustus 2021

Deze 5 bowlers waren er klaar voor!
Bij aankomst kregen alle spelers een welkomstgeschenk van de Molse adviesraad voor
personen met een beperking. In de zak zat er een drankje, chips, een drinkfles, een
mondmasker met emo joys een tube handcrème en een bloemenkrans die ze moesten
aandoen voor de prijsuitreiking.
Kris, Jerry, Bart P., Bart W. en Patric zagen het helemaal zitten om er weer aan te
beginnen. De ene moest er nog wat inkomen en anderen deden de kegels in het rond
vliegen.
Bart Paps begon zelfs met een Turkey,

dat zijn drie strikes na elkaar.

Ze hebben allemaal zo hun best gedaan dat er drie van de vijf een podiumplaats haalden.
Hier zijn hun resultaten op het scherm!
Game 1

(Op het 1ste scherm staan: Kris, Jerry, Part P. en Bart W, en op het 2de scherm staat het
resultaat van Patric.)
Game 2
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Game 3

Op het podium !!
Reeks A: Bart Paps met een HDC van 554. 1ste
Reeks B: Patric met een HDC van 495 .

1ste

Jerry met 342 pins

1ste

De 2 andere kregen een deelnemersmedaille.

Een dikke proficiat voor deze 5 bowlers. Ze waren in Mol heel blij dat we gekomen zijn.
Volgende tornooi is van Mispo op 9 oktober in Lommel.
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WIST JE DAT!!!

Op 19 augustus 2021
wordt Van Thienen

Dikke proficiat Daniële!
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Uitnodiging van Special Olympics Malta
Invitational Games van 13 tot 18 mei 2022
Op 29 april 2021, kreeg coach Simonne een mail van de Special Olympics
Belgium, om ons te laten weten dat we 4 atleten voor atletiek, bocce, bowling
en zwemmen mochten op geven om deel te nemen aan de S/O/Malta in 2022.
Er werden alleen maar atleten opgegeven voor atletiek en bocce.
En dit zijn de atleten en coaches van ‘t Vosje die verkozen zijn door de S/O/B
om deel te nemen in Malta:

Coach Marleen

Coach Simonne

100m

200m

3000m

5000m

Atletiek atleten

Kogelstoten

Mbelu Rayan

Vertommen Alfia
Wij wensen deze twee atleten veel geluk in Malta!
Waar ligt Malta:
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Woordje over Malta:
Het eilandenrijk Malta ligt in de Middellandse Zee tussen de landen Italië,
Libië en Tunesië.
Malta bestaat uit de eilanden Malta, Gozo, Comino, Manoel Island, Cominotto,
Filfla, Fungus Rock en de Saint Paul’s Islands.
Veruit de meeste inwoners wonen op het grootste eiland: Malta.
Gozo is wat betreft grootte en inwoneraantal het tweede eiland van Malta. Dit
eiland is dan ook erg in trek bij rustzoekers.
Malta behoort sinds 2004 tot de Europese Unie. Vier jaar later is Malta ook
toegetreden tot de eurozone.
Geschiedenis en cultuur
Malta is een land met een rijke historie.
Zo vind je zowel op Gozo als op Malta prehistorische bouwwerken zoals de
megalithische tempels van Tarxien en de tempels van Ħaġar Qim en Mnajdra.
Apart is dat de tempel van Ħaġar Qim als een soort van klok fungeert. Voor het
tijdperk waarin deze tempel gebouwd is was dit uniek.
Malta heeft altijd op een strategisch belangrijke plek gelegen. Niet voor niets
dat Malta vaak het toneel is geweest van gevechten om deze eilanden. Malta
heeft verschillende heersers gekend, waarvan de Britten de laatste bezetters
waren. De vele machten en volkeren die hier geregeerd hebben, hebben ieder
hun sporen op het eiland achtergelaten. Zo zijn er op Malta gerechten, sporten
en bouwstijlen ontstaan die een mengelmoes vormen van wat de verschillende
heersers meegebracht hebben naar de eilanden. Wie Malta bezoekt die zal
merken dat er vooral Italiaanse, Britse en Moorse invloeden terug te vinden
zijn in het straatbeeld en in de cultuur van Malta.
Officiële taal is Maltees en Engels, er word ook Italiaans gesproken.

Hoofdstad van Malaga is Valetta
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Lachertjes

MIJN VROUW IS NET EEN..
Zitten drie mannen in een café –
Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.”
Waarop de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.”
Zegt de derde man: “Mijn vrouw is net een Brandweerwagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-datdoe!
Lieg nooit tegen een vrouw...
Een man belt naar huis van zijn werk en zegt:
" Lieverd, ik ben uitgenodigd om mee te gaan vissen in Schotland met mijn baas en een stel van
mijn vrienden. We gaan een week weg. Dit is een goede gelegenheid om te proberen promotie te
maken, dus zou jij zo lief willen zijn om een tas te pakken met voldoende kleding voor een week?
Leg je ook meteen even mijn hengel en visbak klaar?
We gaan meteen vanuit kantoor, dus ik rijd dan snel even langs huis om alles op te halen.
Oh, en vergeet niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te pakken. "
Vrouwlief denkt dat aan dit verhaal toch wel een luchtje zit, maar een goede echtgenote als ze is,
doet ze precies wat haar man gevraagd heeft.
Aan het eind van de week komt haar man weer thuis. Een beetje moe maar verder ziet hij er goed
uit.
Zijn vrouw verwelkomt hem en vraagt: " Heb je veel vis gevangen? "
Hij antwoordt: " Ja, heel veel zalm, enkele snoeken en een paar baarzen. Maar waarom had je
eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama niet in gepakt? "
Van haar antwoord ga je smullen ....
Ze antwoordde: " Maar dat heb ik wel gedaan.
Hij zit in je visbak…
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G-Hockey KMTHC

Wij zijn zot van hockey. En vinden dat iedereen het zou moeten spelen.
Daarom zijn we blij dat KMTHC in 2021 met het initiatief G-hockey zal starten.
Dat laat toe dat personen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om ook te hockeyen.
De G-hockeyers vormen een eigen team, maar trainen op dezelfde momenten als de andere teams.
Voor de opstart van dit initiatief in onze club, krijgen we de steun van Sport Vlaanderen
#sportersbelevenmeer.
Ontdek onze promovideo voor G-hockey op G-Hochey@KMTHC
Alle G-hockeyers tussen 10 en 40 jaar welkom!
Meer info kan je hieronder terugvinden!
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Oktober

Evy Ploegaerts 1/10

Zoë Sabels 6/10
dansdocent

Bart Wallenus 11/10

Marc Vuchelen 23/10

Evelyne Thüer 13/10

Luc Aelaerts 6/10
Voorzitter

Ine Van Assche 14/10

Dario Mostinckx 28/10

coach zwemmen
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November

Petra Mulders 4/11

Andy Vangindertaelen 6/11

Jarno Boulanger 13/11

Alfia Vertommen 17/11
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December

Immeke Deckers 1/12 Patrick Labey 4/12

Claire Acke 5/12

Luc Van den Brande 5/12

coach atletiek

Carinne De Vogelaere 6/12

Kris Borms 14/12

Eline Catoor 10/12

Carlo Emerencia 14/1

Tom Tuerlinckx 19/12

Sylvia Van Grieken 25/12

Ann-Sophie Vanhoorne 10/12

Elyas Janssens 18/12

Pieter Schram 20/12

Rudy Dierickx 26/12

Franky Hofmans 20/12

Fried De Doncker 29/12

Secretariaat
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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. Zaruk ZAVENTEM
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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