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Activiteitenkalender 2009 - 2010

Vrijdag

04 september

Provinciale cursus

Jeugdcentrum 19.30
Vorselaar

Vrijdag

25 september

1de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Vrijdag

02 oktober

KKSVHo – Westerlo

Buurthuis

20.30

Vrijdag

16 oktober

SVPA : Mol-KKSVHo

RH Sportief

20.30

Vrijdag

23 oktober

Nacht van SVPA

Bierhoeve

19.00

Vrijdag

20 november

Herfstfeestje

Buurthuis

18.00

Vrijdag

27 november

2de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

05 december

Sint Niklaas-rondgang

Vrijdag

11 december

3de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

26 december

Trekking grote tombola

Spekmolenstr.

Zaterdag

09 januari

4de ledenverg. - receptie

Vrij/zon

05-07 februari

7de gastronomisch weekend

Vrijdag

26 februari

5de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

06 maart

Banket

Den Engel

18.30

Vrijdag

12 maart

5de Fluitjesquiz

Buurthuis

20.00

Vrijdag

19 maart

KKSVHo – Mechelse

Buurthuis

20.30

Vrijdag

26 maart

6de ledenvergadering

Buurhuis

19.30

Vrijdag

23 april

7ste ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

?? mei ??

Finaledag SVPA beker

???

Vrijdag

28 mei

Statutaire vergadering

Buurthuis

Zondag

27 juni

Familie-uitstap

???

19.00

In te plannen : nog 1 voetbalwedstrijd : Soleo – KKSVHo
+ vriendschappelijke wedstrijden
Zwart = gewijzigd en definitief

19.30

Redactioneel

Niet te geloven en toch waar! De vakantie waar we allen zo
naar uitkeken, is weeral bijna voorbij. Als we wekelijks even
over de aanduidingen lopen, merken we zelfs dat voor
menigeen van onze Vriendenkring de vakantie allang voorbij
is… Er is blijkbaar geen rustpauze meer voor de
scheidsrechters.
Hopelijk brengt de nieuwe cursus ons (en in de andere VK’s) de broodnodige nieuwe
kandidaten. Ook al vervalt de leeftijdsgrens, het nijpend tekort wordt er niet, of mogelijk even
tijdelijk, mee opgelost. Een eerste opdracht dus voor onze leden om mogelijk naar nieuwe
kandidaten te speuren of bij je club eens te informeren naar afhakende spelers.
De activiteitenkalender kan je best nog eens goed nalezen. Het is lang geleden dat er zovele
data door diverse omstandigheden dienden gewijzigd. Eén van de boosdoeners zijn de
geplande restauratie- en verfraaiingswerken aan het Buurthuis. Zeker valt kortelings alles wel
in de juiste plooi en zullen we vooral over een mooier lokaal kunnen beschikken.
Mede door de voorziene werken enerzijds en de bewuste keuze van het bestuur anderzijds om
het jaarprogramma wat in te krimpen, is de traditionele eerste (vooral administratieve)
ledenvergadering met etentje geschrapt, maar niet verloren. Bij de eerste ledenvergadering in
september zullen de leden en hun partner zoals van oudsher in de watten worden gelegd.
Intussen kunnen we kortelings dus alweer aan ons zoveelste seizoen beginnen. We hopen met
jullie dat het succesvol mag verlopen, met vooral het nodige respect en waardering voor de
inzet van al onze scheidsrechters!

De redactie.
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Tel. 014/ 88 12 67
Fax 014/ 88 31 19

Tel. 014/ 88 11 89
Gsm 0475/ 95 29 92

2.

Hoekje van de opleiders.
Het nieuwe voetbalseizoen 2009 /2010 is in de hoogste afdeling reeds van
start gegaan. Bij de eerste competitiewedstrijd was het alweer zover : de man
die de wedstrijd in goede banen moet leiden, is weerom langs alle kanten
aangevallen en bekritiseerd. Sommige clubvoorzitters en trainers zien helaas
enkel de fouten die op hun ploeg / spelers worden gemaakt, maar sluiten hun
ogen wanneer één van hun spelers hun boekje te buiten gaan. Toch durfde één
bepaalde trainer, zij het onrechtstreeks weliswaar, het opnemen voor de
beslissingen van een scheidsrechter. Bepaalde overtredingen van zijn spelers
horen zeker niet thuis op een voetbalveld. Daarom een goede raad aan onze, vooral jong(st)e,
scheidsrechters : laat je niet beïnvloeden door bestuursleden of trainers, neem je beslissingen in eer en
geweten en ga zeker niet compenseren waarneer je denkt een verkeerde beslissing te hebben genomen.
De provinciale namiddagreeksen gaan eind augustus van start en een week later start ook de nieuwe
jeugdcompetitie. We hopen en rekenen erop dat onze scheidsrechters voldoende gemotiveerd zijn om
het nieuwe seizoen aan te vatten. Velen hebben al heel wat vriendschappelijke wedstrijden achter de
rug, zodat hun fysieke paraatheid vermoedelijk al op peil staat.
Onze namiddag SR’s en AR’s kunnen dat op 29 augustus en 5 september bewijzen tijdens de fysieke
testen. Samen met het theoretische examen wordt dit alles in het sportpark "de Nekker” in Mechelen
georganiseerd.
Op vrijdag 04 september gaat de jaarlijkse en verplichte provinciale cursus door op een nieuwe locatie
Jeugdcentrum, Cardijnlaan 8 te 2290 Vorselaar om 19.30uur. Deze cursus is verplicht voor
zowel onze jeugdscheidsrechters als scheidsrechters eerste elftallen. Wie niet kan aanwezig, zijn om
welke reden ook, dient de cursus in een ander gewest te volgen. Voor data en adressen raadpleeg het
Sportleven via Kick off van Week 30 – 29 juli jl.
Op zaterdag 5 september ek. om 9.30 uur start onze beginnelingencursus. Ook hiervoor hebben we
een andere locatie moeten kiezen. We hopen ditmaal meerdere kandidaten te mogen verwelkomen in
de voetbalkantine van VC POEDERLEE. Nieuw vanaf dit seizoen staat de beginnelingencursus
on-line op internet via de site van de KBVB. Dat geeft de mogelijkheid om de cursus via internet te
volgen. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden. Wie via deze weg scheidsrechter wil
worden, neemt best eerst contact met het provinciale secretariaat te Wommelgem. De nodige gegevens
zijn eveneens op de site van de KBVB terug te vinden.
Tot slot wensen de opleiders onze scheidsrechters veel succes in dit nieuwe voetbalseizoen.
De opleiders,
De Roover Luc

Jove

Stuyts Joseph

Van Genechten Gaston

- Plaatsen van vloeren, tegels,

marmer en graniet
---------------------------------------------------------------

Joël Verstrepen
Biezenhoek 44 - 2275 Lille
---------------------------------------------------Tel : 014/ 88 37 27
e-mail : info@jove-vloeren.be
Fax : 014/ 71 01 28
www.jove-vloeren.be
Gsm : 0484/ 02 08 85

Verslag statutaire vergadering 12/06/2009.
Omdat deze vergadering grotendeels een overzicht is van het voorbije
werkjaar, gaan we hier niet in detail deze jaarlijkse bijeenkomst overlopen.
Met 37 aanwezigen en 11 officieel verontschuldigden kende de statutaire vergadering een goede
opkomst.
De voorzitter opende de vergadering met het traditionele welkom, de voorlezing van de
verontschuldigden en het programma dat volgens de statuten diende te worden gevolgd.
Als eerste kwam dus onze secretaris Wim aan het woord om een algemeen overzicht te geven van het
voorbije werkjaar. De verzorgde en met enkele foto’s opgesmukte power point gaf een mooi beeld van
het drukke seizoen dat we hebben doorgemaakt.
Omdat hij al de bijzonderste (plus)punten uit het financiële verslag had gelicht, diende Herman zich
enkel te beperken tot een overlopen van de diverse kasitems. Lus sloot dit gedeelte af met het
vooropgestelde budget met de realiteit te vergelijken. Slotsom : status quo is een schitterend resultaat.
Voor de eerste keer deze avond, maar niet de laatste, werden de aanwezigen leden gevraagd het
bestuur te volgen in een nieuw voortsel. Na 7 jaar werd het tijd om nog eens een aanpassing van het
lidgeld te overwegen. Los daarvan, maar om eerlijk en waarheidsgetrouw te blijven, werd voorgesteld
om het ledenblad voortaan betalend te maken. Concreet werd het lidgeld met overgrote meerderheid
van stemmen verhoogd naar 15 euro voor de volgende 5 seizoenen. Het ledenblad zal vanaf volgend
seizoen 5 euro voor de 6 exemplaren kosten. Evenwel zal het ledenblad gratis op onze website te
lezen / downloaden zijn.
Met algemene goedkeuring werd ook het “Buurthuis” als lokaal weerhouden, al zal misschien door
verbouwingswerken mogelijk eens moeten verhuisd worden.
Het voorstel tot statuutswijziging omtrent de datum van de jaarlijkse statutaire vergadering werd
eveneens door de leden aanvaard. Het houdt in dat deze vergadering ook in de maand mei kan
plaatsvinden.
Tijd om even te pauzeren en twee (jonge) verificateurs te vragen om de boeken van de kassier na te
kijken en om de opleiders en commissielid de tijd te geven om de resultaten van de intussen gehouden
bestuurs(her)(ver)kiezing te tellen.
Het tweede deel werd dan ook hervat met de “goedkeuring” van Stijn en Christophe voor de
kasverrichtingen van Herman. Bij de telling van de stemmen, kwam de “jury” tot de aangename
vaststelling dat alle kandidaten werden verkozen. Jacques neemt voortaan ook een zitje in de
bestuursraad.
Ons commissielid Jules Mertens keek even terug op het voorbije jaar, maar richtte vooral zijn pijlen
reeds naar het komende seizoen. Hij werd daarin later bijgestaan door onze opleiders. Afsluitend
gaven zij allen een welgemeende dank aan het bestuur én de leden voor de grote inzet voor de
Vriendenkring en de arbitrage en de bijhorende wensen voor een deugddoende vakantie.
Met de post “allerlei” werd de vergadering afgesloten. Onthouden we hiervan de info over de familieuitstap, het banket 2010 en het dankwoordje van de sportverantwoordelijke voor de goede opvolging
van de afspraken door de voetballers.
Orgelpunt was de overhandiging van een klein, hopelijk smaakvol, aandenken aan Denis. Hij sloot dit
werkjaar af met de teller “35 jaar bestuurslid van onze Vriendenkring”!
Proficiat Denis en vooral “ne grote merçi” !!

Familie Uitstap - 28 juni
Ieper.
De jaarlijkse uitstap mag jaar na jaar op meer bijval rekenen.
Met 61 trok KKSVHo richting Ieper. Het vroege vertrekuur inspireerde feestbestuurder en in zijn
“vrije tijd” bakker Tim Bellens om alle reizigers van een flinke koffiekoek te voorzien. Dat deze met
dank werd aanvaard, hoeft geen betoog, waarvoor onze beste dank!
Na een voorspoedige reis, die met nauwelijks enkele minuten vertraging in Vorselaar begon, werden
de 33 “Bellewaerde-bezoekers” aan de drukke ingang afgezet. De overige 26 reden na een tiental
minuutjes via de Menenpoort de Markt van Ieper op. We waren zelfs enkele tellen te vroeg, zodat even
op de koffie diende gewacht.
Eveneens goed op tijd meldde onze stadsgids zich aan. Hij stond de ganse dag tot onze beschikking en
zou dat, zoals na afloop mocht blijken, voortreffelijk doen.
In de schaduw, of was het volle zon, van de prachtige Lakenhalle, begon hij met een korte
geschiedkundige beschrijving van Ieper. Bijzonder onthouden we daarvan dat deze stad naar
gebouwen wel oud lijkt, maar in feite een jonge stad is die rond 1920 volledig terug werd opgebouwd
evenwel naar kopie van de situatie van door “den Grooten Oorlog”. Een magische term die we in de
loop van de dag nog veelvuldig zouden terug horen.
De vier hoofdpunten die Ieper kenmerken en waarop de gids zijn vertellingen baseert zijn de
Lakenhallen, de Bischoppen, de Vestingen en “den Grooten Oorlog”.
Als eerste brengen we een bezoekje aan het stadhuis dat zich in de immense Lakenhalle bevindt. Via
het prachtige glasraam in de raadzaal komt de geschiedenis van Ieper, verval en bloei, dankzij de
lakennijverheid tot leven. Lang kunnen we er niet blijven, een gouden huwelijkspaar wordt er voor een
viering verwacht.
Om de hoek wacht de kathedraal op ons bezoekje. Door een beginnende kerkdienst wordt het even
naar later verschoven. Al wandelend over de (verdwenen) Yperlee, langs de enige en echt bewaarde
poort uit die tijd, die toegang gaf tot de St. Martinusabdij, één van de vele kloosters en abdijen die
Ieper toen rijk was, komen we aan de Anglikaanse Kerk. Hoeft het gezegd dat zij werd opgericht na de
oorlog om de vele Britse soldaten op gepaste momenten te kunnen herdenken. Enkel en alleen door de
financiële steun van ontelbare nabestaanden en diverse (militaire) organisaties en buitenlandse
overheden, kreeg dit kerkje een plaats in Ieper. Het siert vooral door zijn eenvoud van inrichting,
maar maakt indruk door het prachtige beeld achteraan in de kerk en niet te vergeten het gedicht van de
Canadese doctor John McCrae “In Flanders Fields”. Hij roept jonge mensen op soldaat te worden om
“in flanders fields” mee te komen strijden voor de goede zaak.
Na dit indrukwekkende bezoek kunnen we terecht in de St. Maartenskathedraal. Ook al is de bisschop
sinds mensenheugenis niet meer in Ieper, eens er een bisschop heeft “gehuisd” blijft de kerk een
kathedraal. Het is echter ook een overweldigend gebouw. Zoals alle gebouwen is ook deze kathedraal
(origineel 13e eeuw) een 100% replica van de originele van voor de oorlog. Enkel het originele
pieterige torentje werd vervangen door de statige 100 meter hoge toren. In de kerk vallen in de twee
zijbeuken de schitterende retabels op. Aan het hoofdaltaar ligt, naast edellieden en bischoppen, ook
Robert Van Bethune begraven. Volgens onze gids “een nietige prutser” uit de “Leeuw Van
Vlaanderen”, het boek van Conscience dat hij schreef in opdracht van de overheid om een
eenheidsgevoel onder de Belgen te creeëren. Veel belangrijker is de “cathedral tablets’, gedenkplaten
van de Commonwealth War Graves, die in alle Franse en Belgische kathedralen is terug te vinden als
herdenking aan de vele gesneuvelden. De gids sluit dit bezoek af met de geschiedenis van de familie
Graf, die in Ieper nog steeds bestaat en afkomstig is van een vondeling die werd neergelegd aan het
grafmonument van Onze Lieve Vrouw achteraan in de kerk.

Er rest ons nog even de tijd om rond te dwalen over het schitterende Marktplein. We houden eerst halt
bij het statige gebouw van de kamer van koophandel. Boven het portiek prijken de afbeeldingen van
de zeven hoofdzonden. Onnodig te zeggen dat onze mondige gids hier wel leuke opmerkingen ten
beste gaf. Even verder staat de rechtbank van eerst aanleg in de steigers voor restauratie. Niks
bijzonders ware het niet dat Lernhout en Hauspie hier hun eerste verdict te horen kregen.
We keren op onze stappen terug en kiezen in “Den Anker” naast de Lakenhalle een goed plekje om
van een stevig middagmaal te genieten.
Klokslag halfdrie zijn onze gids en wijzelf terug paraat om een tweede wandeling te maken. Ditmaal
starten we aan de beroemde Menenpoort en trekken rechts de “vestingen” op. Een goede keuze zo
blijkt. Niet alleen krijgen we andere dan enkel oorlogsverhalen te horen, maar de bomen, de
ondergrondse bakkerij, de ijskelder en de kazematten zorgden met de regelmaat voor een welgekomen
verfrissing in de hete namiddagzon. Uiteraard waren die bakkerij, ijskelder en kazematten met de
oorlog verweven, doch ze werpen vooral een licht op hoe de bevolking en soldaten die periode
overleefden. Vooral het bezoek aan de ijskelder was zonder meer imponerend. Dat zulk een bouwwerk
na zovele jaren nog intact is, getuigt van een buitengewone kennis en inzicht van de toenmalige
bouwheren. Onze gids toonde zich dan ook nog een meester in het schematisch voorstellen. De
Fransman Vaubant was immers door de Franse Zonnekoning aangesteld om de Franse steden extra te
beveiligen. Het resultaat van zijn, voor die tijd, ingenieus systeem van bastions in samenwerking met
water, is nog steeds zichtbaar in Ieper. Afsluitend bezochten we nog de kelder waar het debiet van de
overwelfde Yperlee nog met de “schotbalken” kan worden geregeld en het poorthuis naast de
Rijselpoort dat als receptieruimte kan bogen op een uitstekende accoestiek, wat electronische
hulpmiddelen overbodig maakt.
We dankten onze gids uitvoerig voor zijn enthousiasme maar onthielden vooral zijn ietwat bittere en
verontwaardigde opmerking dat onze overheid zowel bij de (herop)bouw en het onderhoud van het
oorlogspatrimonium tot op heden schromelijk te kort schiet tegenover onze bevrijders. Alles gebeurt
nog steeds op kosten van de Britten!
Door een foutje in de afspraken tussen gids en VVV misten we ons beloofde “vredesbiertje” aan het
eind van de wandeling. Geen nood echter, ook op de Markt in “het Zweerd” sloot onze kassier van
dienst deze onvergetelijke dag af met een meer dan welgekomen verfrissing.

Reizen Poelman Ronic bvba – tel. 014/ 51 21 40
Goorbergenlaan 45 – 2290 Vorselaar – fax. 014/ 50 24 07

BELLEWAERDE
Omstreeks 9.30h arriveerden we met de bus aan Park Bellewaerde. De 28 met de bus meegereisde
parkgangers begaven zich naar de inkom waar we de gereserveerde tickets konden afhalen. Even
wachten nog tot ook Bart, met eigen vervoer, gearriveerd was en we voltallig met 33 bezoekers het
Pretpark zouden kunnen binnenstappen. Het is geleden van ons bezoek aan Bobbejaanland in 2004 dat
we nog eens met zulk een grote groep een pretpark bezochten.
Wanneer de poorten om 10h opengingen konden we meteen merken dat we deze dag niet alleen
hadden uitgekozen. We konden aldus voor de eerste maal “genieten” van het aanschuiven aan een
attractie. Uiteindelijk geraakten we om 10.15h door de inkompoort van het Park binnen en kon de dag
beginnen!
Eenmaal binnen viel het gezelschap in groepjes uiteen. Met het gezin of vrienden werd het park
bezocht en de attracties getest.
Met de enkele kleinere kinderen in onze groep was onze eerste halte logischerwijze dus ook het
kinderpark waar de kleintjes zich best konden uitleven. Wat Patrick Weyers en Rudi Marinus hier
kwamen zoeken moet zeker naar hun kindertijd terug te brengen zijn ! Zij genoten blijkbaar met volle
teugen van een ritje op de kinderattracties.
Wanneer zowel de grote als de kleine kinderen hun moment van glorie hadden gehad was het tijd voor
het serieuze werk. Om toch maar niet te hevig van start te gaan was onze eerste stop de Voodoo
Rivier. Toch vond Jens Bellens dat maar een saaie bedoening. Later kregen de stevige(re) attracties
ons bezoek. Bij de Voleador, El Toro, Screaming Eagle en natuurlijk De Boomerang, dé trekpleister
van Bellewaerde, kwam de adrenaline wel degelijk naar boven. Tussendoor werd er afkoeling gezocht
in de waterattracties. De ene kwam hier al wat natter uit dan de andere, maar het was een heerlijke
verfrissing onder de voortdurend brandende zon.
Even uitblazen kon bij de rondrit met het treintje door het dierenpark, waarbij de ene leeuw al luier
leek dan de andere tijger. Voor het vertrek met de trein was er een duidelijke afspraak. In geval van
pech tijdens de reis zal de “stevigste in het vlees” zich opofferen om de anderen heelhuids uit de
klouwen van de heersers dezer wildernis te houden…
Veel te snel moesten we vaststellen dat deze prettige dag zo voorbij gevlogen was. Tegen afgesproken
tijd begaven we ons met lichte tegenzin maar toch uiterst voldaan naar de uitgang, waar de bus met de
bezoekers van Ieper niet lang op zich liet wachten. De terugreis naar Vorselaar kon aldus tijdig worden
aangevat en besloot deze meer dan geslaagde uitstap.
JVDB

DAGBLADHANDEL

G. WENS

Weekbladen – Tijdschriften – Strips - ….
Alle fotokopiewerk : snelle en uitstekende service

Molenstraat 6 - 2290
Vorselaar – 014/ 51 29 22

Wist ge dat …
… we in mei 2010 voor het eerst een “scheidsrechtershuwelijk” in onze
Vriendenkring kunnen (mee)vieren. Veerle, intussen wel niet meer actief maar
nog erg met het scheidsrechtersleven begaan, en Luc leerden mekaar immers via
onze vereniging kennen. We kijken uit naar deze heerlijke gebeurtenis!
… Chris De Roover na twee “proefvergaderingen” overtuigd is van onze
werking en daarom zich na de algemene vergadering als eerste nieuw lid voor het nieuwe seizoen
meldde. Welkom in onze Vriendenkring!
… het nieuw geplande ‘veteranentornooi’ niet het verhoopte succes kent. Ondanks vele (blijkbaar
loze) beloftes schreven slechts 4 teams in voor het tornooi. De formule werd dan ook aangepast naar
enkel twee volledige wedstrijden.
… nog maar 75% van onze leden hebben geantwoord op de vraag hoe zij in de toekomst hun
ledenblad willen ontvangen. We rekenen op een snelle reactie van al de anderen! Momenteel is de
score zowat fifty-fifty.
… er weinig nieuws te rapen viel. Het gevolg van een fantastische zomer???

M arc
L auwers
Bestratingswerken, Aanleg van verhardingen &
terrassen
Klinkers, kleiklinkers & kasseien
BVBA MILOR - Tielenbaan 119 – 2275 Lille
Tel. 014. 88 15 61

9.

- gsm 0496. 98 27 54 - e-mail : marc_lauwers@skynet.be

Balverloting
De brieven aan de clubs met de vraag tot organisatie van een
balverloting zullen kortelings verzonden worden. Hierna zie je de lijst met de clubs die zullen worden
aangeschreven. We rekenen er weer op dat jullie enerzijds bij jullie club een goed woordje doen en dat
uiteraard anderzijds de nodige kandidaten zich opgeven om een balverloting op zich te nemen.
Vermelden we dat, ongewijzigd tegenover de vorige jaren, er 25 euro op jullie spaarrekening voor het
banket wordt bijgeschreven als je een balverloting voor je rekening neemt.
Namen kunnen alvast aan onderstaande of het bestuur worden opgegeven.
Alvast dank.
Bart Broeckx
Datum

Wedstrijd
FC De Kempen Noordstar Hezewijk SKS Herentals –
Pulderbos Poederlee –
Herenthout –
Grobbendonk –
Lille Beekhoek –
Vorselaar –
Wechelderzande –
VC Herentals Zoersel –
Bouwel –
Pulle -

U.S.T.

Afgevaardigden

Auto-service n.v.
Jef Oris

Turnhoutsesteenweg 69
tel. 014-61 52 52

2340 Beerse

Alles voor de auto van A tot Z

Extra korting voor clubs en scheidsrechters

Som

Gastronomisch Weekend.
06 - 08 februari 2010!

De reservaties voor ons verblijf in Hotel Dimmer in Wallendorf-Pont lopen als een trein. Intussen
zijn reeds 20 kamers aan 38 personen toegewezen. Geen nood echter, er zijn nog voldoende
mogelijkheden om aan dit veelbelovende weekend deel te nemen.
Hierna geven we nog eens de voorwaarden en de aantal nog beschikbare kamers per categorie.
Tegelijk geven we ook nog eens de belangrijkste informatie mee. We hopen uiteraard dat we met
evenveel of mogelijk nog meer leden op weekend zullen kunnen trekken. Inschrijven is dus de
boodschap!
De prijs (met een korting op de voorziene prijs van 2010) omvat :
Vrijdagavond : 4gangenmenu (soep, voorgerecht, saladebar, hoofdschotel, dessert of kaasschotel)
Zaterdagavond : 7gangen gastronomisch menu
Twee overnachtingen en tweemaal onbijtbuffet.
In komfortkamers (douche of bad /WC / TV / safe) :
150 euro per persoon - 12 kamers: nog 2 beschikbaar
In prestigekamer (douche of bad / WC / TV / safe/ balkon)
160 euro per persoon – 16 kamers: nog 7 beschikbaar
In standardkamer (douche of bad / WC)
130 euro per persoon – 12 kamers nog beschikbaar
OPGEPAST :
1) de standardkamers bevinden zich in een bijgebouw op 800m van het hotel. De kamers zijn
van inrichting en comfort hetzelfde, doch hebben geen TV. Ontbijt en eetmalen gebeuren in
het hotel! Het hotel kan zorgen voor intern transport.
2) in de 3 soorten kamers zijn er telkens mogelijheden voor een 3de persoon op de kamer. De 3de
persoon krijgt een korting van 20% op de vermelde prijs. Een kamer van bv 150 € per pers.
geeft dus een nettoprijs van 140 € /pers. voor een bezetting met 3 personen.
3) een éénpersoonskamer kost bovenop de vermelde prijs per type 32 euro extra voor de 2
nachten

4) dranken en andere uitgaven zijn niet inbegrepen.
We zijn er ons van bewust dat de afstand voor sommigen mogelijk wat (te) ver lijkt. Uit het aanbod,
prijs–kwaliteit én de beschikbare kamers op onze voorgestelde data, hebben we o.i. het beste gekozen.
Voor hen kunnen we afspraken regelen om met collega’s de reis te maken. De afstand kan alzo
ontspannend en ook goedkoper overbrugd worden.
Om tevens onze schoolgaande jongeren en werkende leden de kans te geven toch te kunnen
deelnemen, is het vrijdagavondmenu, met akkoord van de chef-kok, verschoven naar 20.00 uur.
Bovendien willen we voor onze jongeren het nodige vervoer voorzien, zodat ook zij probleemloos aan
het weekend kunnen deelnemen.
Tot slot maar niet minder belangrijk : onze reservatie is geldig tot uiterlijk 15 oktober ek.
Gezien het beperkte aantal goedkopere kamers, wacht dus niet te lang met je inschrijving. Eerst is
eerst, waarbij datum van inschrijving geldend is, vergezeld van een storting van 50 euro
voorschot per persoon op onze rekening 142-0691290-93. Vermeld zeker ook de gewenste kamer!!

Inschrijven enkel en alleen bij : Lus Heyselberghs – Wateringen
10 – 2288 Bouwel
014/ 51 79 25
0476/ 688 055
e-mail : lus.heyselberghs@pandora.be
We hopen dat onze trouwe aanhang nog verder kan worden uitgebreid!
Tot binnenkort.
Lus.

NB. Wil je intussen al even in stemming komen, surf naar : www.hoteldimmer.lu

Deco

Net !

Hardware
Software
Digitale
Camera’s

Computers

Herstellingen
Netwerken
Webdesign

Belgacom
partner

Steenweg op Oosterlo 26 - 2430 Laakdal
Tel. 014/ 23 79 42 - Fax. 014/ 23 79 43
info@deconet.be - www.deconet.be

Nu ook : DecoNet Sound & Light – Verhuur geluids- en lichtinstallatie

SPORT.
Vooruitblik.
Ons voetbalteam zal dit seizoen slechts op één front meestreden. De SVPAbeker blijft uiteraard vast op het programma staan. Het bestuur, in
samenspraak met de spelers, had al beslist om de beker Leenen af te voeren.
We hebben de organisatie intussen laten weten dat om praktische redenen
onze Vriendenkring (voorlopig?) aan deze competitie niet meer deelneemt.
Wel zullen we, om deze leemte op te vullen, trachten een aantal vriendschappelijke wedstrijden af te
sluiten. We weten immers dat het voetbal het beste bindmiddel is om onze jongeren meer en meer bij
het Kringleven te betrekken.
In de SVPA -beker werden gemakshalve dezelfde tegenstanders van voorbij editie genomen door de
organisatie. Evenwel zullen de thuiswedstrijden van vorig seizoen nu de uitwedstrijden worden en
omgekeerd. Onze tegenstanders zijn dus terug Soleo – Mechelen – Mol en Westerlo. De reeds
gekende data vind je terug op onze activiteitenkalender, vooraan in dit ledenblad.
Onze coaches rekenen er uiteraard op dat ze telkens de sterkste ploeg tussen de lijnen kan brengen en
hopen dus dat alle kandidaat-voetballers ook steeds present zullen zijn.
Dimi en Senka.

Veteranentornooi.
Ondanks de voorafgaandelijke interesse van heel wat ploegen, is de uiteindelijke inschrijving aan de
(zeer) magere kant. De reden waarom de inschrijving dan toch niet volgde, zal trachten nagevraagd
worden. In de toekomst kan de formule dan mogelijk aangepast worden of moet na één uitgave het
goed bedoelde initiatief al naar de prullenmand worden verwezen.
Slechts vier ploegen bevestigden hun deelname : Exc Bouwel, FC De Kempen, Vlimmeren en
Beekhoek. Van de tornooivorm werd alvast afgestapt omdat minstens één team niet de mogelijkheid
zag om meerdere wedstrijden in één week te spelen.
Er werd dan ook beslist om twee volledige wedstrijden op één avond te organiseren. Het kost niet
alleen minder energie in de voorbereiding en de afhandeling, maar ook de kosten van terrein- en
lokaalhuur worden alzo verminderd. Uiteraard zal het financiële resultaat niet denderend zijn, maar we
moeten tevreden zijn dat alsnog deze ploegen positief op onze uitnodiging hebben gereageerd. Denken
we daarbij maar dat “alle beetjes helpen”.
Praktisch : Woensdag 26 augustus – terrein Sporthal – Oostakker te Vorselaar
18.30 uur : Vlimmeren - FC De Kempen
20.00 uur : Exc. Bouwel – Beekhoek
Samenkomst en napraten in ons lokaal Buurthuis.
Supporters en sympathisanten van harte welkom.
Bestuur.

Grote Tombola – 2009
Net als de voorbije jaren organiseert KKSVHo weer zijn grote tombola.
Onnodig te zeggen dat we rekenen om de solidaire medewerking van alle
leden. Concreet wil dit zeggen dat iedereen minimum vier loten dient af te nemen én tijdig af te
rekenen. Uiteraard hopen we dat er meerdere loten worden meegenomen en verkocht, zodat we bij de
afsluiting in december weer een mooi resultaat kunnen voorleggen. Onnodig te zeggen dat de
verkochte loten nog steeds in mindering worden gebracht van de prijs van het banket. Ook ter
bevestiging, zoals gezegd op de statutaire vergadering, komt het lidgeld (nu 15 euro) eveneens in
mindering van de banketprijs als tenminste 4 loten worden afgerekend!
Tot slot en vast even belangrijk rekenen we weer op talrijke gulle schenkers van waardevolle prijzen
voor deze tombola. We hopen dat de crisis daarop geen vat zal hebben…
Alvast melden dat de 1ste prijs dit jaar een schitterend tuinstel is, klaar om een nieuwe zomer mee in te
gaan!
Herman

Kantoor Fintro-Herentals

Verrezen NV
Hofkwartier 28

2200 Herentals
tel. 014. 28 51 90
fax 014. 28 51 98
Ma 09.00-12.30
17.00
Di 09.00-12.30
17.00
Wo 09.00-12.30
Do 09.00-12.30
17.00
Vr 09.00-12.30
17.00
Za 10.00-12.00

13.0013.00-

13.0013.00-

Herfstfeestje – 2009
20 november!!
Onze voorzitter slaat hondervoud mea culpa! Bij het
opmaken van de activiteitenkalender heeft hij de
verschillende agenda’s blijkbaar niet bij de hand gehad of
alvast niet goed geraadpleegd.
De aanvankelijk vastgelegde datum vrijdag 6 november
mag je alvast schrappen. Intussen diende (gelukkig in dit geval) ook de datum voor de thuiswedstrijd
tegen Westerlo te worden verplaatst. Daardoor komt de voorziene datum van vrijdag 20 november
vrij en wordt dat de definitieve datum voor ons herfstfeestje.
Nogmaals onze verontschuldigingen en we hopen dat daartegen jullie “mosselgoesting” terdege is
aangescherpt!
Het feestbestuur.

GB

Vorselaar
Grotere Versafdelingen

KEMPENLAAN 21 - VORSELAAR - 014/ 51 12 64

MA –VR : 08.30u – 19.00u
ZAT : 08.30u – 18.00u
Zon- & Feestdagen gesloten.

Kapsalon Jan Van den Broeck
Goorbergenlaan 44 2290 Vorselaar
Tel. 014/ 51 24 06
Openingsuren : Dinsdag t/m Vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur - 18.30 uur
Zaterdag : 08.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.30 uur
Donderdag : enkel op afspraak

Uniek aanbod!!!
Lief Vos, beter gekend als mevrouw Jan Vanwaelderen, is in deze vakantieperiode aan het
“rommelen” geslagen. Ze vond het hoog tijd om eens met de grove borstel door het tuinhuis te gaan.
Tot haar verbazing ontdekte zij enkele dozen oude edities van “Sportleven”. Bij navraag bij haar
lieftallige echtgenoot Jan bleek dat deze tijdens zijn actieve SR’s-Periode die Sportlevens ook van
iemand had “cadeau” gekregen…
Lief en Jan willen af van deze edities maar, alvorens ze naar het containerpark te brengen, kunnen
mogelijk geïnteresseerde verzamelaars bij hen nog eerst terecht.
Let wel : uiterlijk 31 augustus moeten zij van eigenaar zijn veranderd!
Geïnteresseerden kunnen zich bij Lief / Jan melden op tel.nr. 014/ 61 95 86 of lief.vos@telenet.be

Sponsoring Patrick.
Alle scheidsrechters kregen intussen een reklamefolder en bijhorende kortingkaart. Bij deze kunnen
we alvast melden dat onze sponsor “Sportshop Van Geel”, ook officiële dealer is van dit merk! Je
kan dus voor al je “Patrick” en andere aankopen daar terecht.
Vergeet je lidkaart van onze VK niet om ook de korting op andere merken niet te mislopen!

SPORTSHOP
VANGEEL

Herentalsesteenweg 32 2460 Lichtaart
Tel. 014/ 55 30 29 - dinsdag gesloten

SPORT – en VRIJETIJDSARTIKELEN

Alles voor de referee – zeer ruime keuze
Gespecialiseerd in kleding en alle toebehoren !

HET GENOEGEN
Noorderwijksebaan 32
2200
Herentals
tel. 014/ 21 85 53
Van dinsdag tot zaterdag vanaf 09.00 uur
doorlopend geopend
Zondag open vanaf 11.00 uur
Keuken doorlopend van 11.00 tot 22.00
Na 22.00 uur - kleine snacks
Bezoek de website: www.het-genoegen.be

Ledenlijst
Een nieuwe volledige ledenlijst verschijnt uiteraard na de afsluiting
van de ontvangsten van de lidgelden in het volgende ledenblad.
Alvast kan je de gegevens van ons nieuw lid noteren :

Chris De Roover, Kiezel 256, 2450 Meerhout – 0496/ 83 10 66
Eveneens reeds te noteren dat Ellen Celis zich op een nieuw adres heeft gevestigd :
Boulevard 76 te Vorselaar. (Vast telefoonnummer te schrappen – enkel nog gsm)

Daar de eerste officiële ledenbijeenkomst pas op vrijdag 25 september is, kan je ook al je 15€ lidgeld
storten op onze rekening 142-0691290-93 met vermelding van je naam. Diegene die kozen voor het
ledenblad aan huis bezorgd te krijgen, storten dan 20€. Vermeld dan : lidgeld + ledenblad en naam.
Uiteraard kan je ook bij Herman terecht voor cash betaling. Bel even vooraf, zodat je niet voor een
gesloten deur staat.
Alvast dank.
H.M.

TAVERNE

De Stadspoort

Stadspoortstraat 12 – 2200 Herentals

Ma / Di gesloten - destadspoort@telenet.be - tel / fax 014/ 233.556

Hoofdverdeler - Prius Verdeler
Voor alle personenwagens, 4x4's en bedrijfsvoertuigen.
Lierseweg 226 / 1, 2200 Herentals
Tel : 014/ 22 06 14
Fax: 014/ 22.06.13
E-mail: debie.herentals@toyotabelgium.net
Website:www.garage-debie.be

Goed verzekerd…
Rechtestraat 16
2275 Lille
tel : 014/ 88 00 52
fax: 014/88.00.42

Markt 8
2290 Vorselaar
Tel : 014/51 35 07
Fax: 014/50.24.10
Bezoek de website
www.abggroep.be

Aerts Kris & Broeckx Bart & Goossens Paul

…waar anders!
************************************************************************

Frituur 't Heuveltje
Bij ons Kelly
Langenheuvel 72 - 2288 Bouwel
Tel. 0499 / 38 30 95
Maandag gesloten –

zon- en feestdagen geopend

**********************************************************
Begrafenissen – Crematies - Funerarium

VAN DEN BROECK
Riemenstraat 1 – 3

2290 Vorselaar

tel. 014/ 51 16 96 of 014/ 50 25 00
fax 014/ 51 16 58

Nederij 15 2200 Herentals – 014/ 23 10 67
Verzorging van alle formaliteten, overbrenging van de overledene dag en nacht
Telefoneer ons en wij komen ten huize

Wij verzorgen ook gelegenheidsdrukwerk en huwelijksceremonieën

VOEGWERKEN
Willy Balemans
Gratis prijsofferte

-

Eerlijk werk

Eén adres : De Nieuwe Wijngaard 12 –
2275 Poederlee
Tel. 014/ 88 27 12

Brasserie Feestzaal D'Achtste Zaligheid
Alle dagen open vanaf 11.00 h.,
uitgezonderd zaterdag van 15.00 h
Feestzaal beschikbaar tot 70 personen

Poederleesteenweg 111

2275

Lille

tel. 014/ 88 28 89 - fax. 014/ 88 38 93
E-mail : info@achstezaligheid.be

bezoek de website www.achstezaligheid.be

