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Voorwoord
Beste collega’s

Het seizoen zit er ondertussen op, jullie genieten nu van een welverdiende rustpauze. Maar
het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur en de voorbereiding is inmiddels gestart. Dus
we vliegen er weer in.

Hierbij wil ik ook graag onze lesgever, Dhr Leon Franken, bedanken voor het geven van de
cursussen. Hij doet dit altijd op een aangename en correcte manier. Ook gaat onze dank uit
naar alle vrijwilligers die telkens klaar stonden om te helpen. Ook aan jullie een dikke merci.

Vervolgens wil ik ook onze nieuwe leden verwelkomen dit jaar en hen vooral heel veel
plezier en succes toewensen met deze fantastische hobby.

Naast enkele nieuwe leden hebben wij ook 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.
Klass Clerkx en Rutger Van Acker. Wij zijn enorm blij met deze extra hulp.

Nieuwe bestuursleden komen maar er is ook een bestuurslid die een stapje terug zetten. Bij
deze wil ik in naam van het voltallig bestuur Marcel Schabon bedanken voor zijn jarenlange
trouwe dienst!

Over het algemeen mogen we terugblikken op een geslaagd seizoen. We zijn ook al volop
bezig met de voorbereiding van het volgende seizoen met als hoogtepunt de Nacht van de
Ref.

Jullie voorzitter
Tom Lamberigts
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Seizoen 2015-2016
Gespreksavond
Op vrijdag 2 oktober vond de eerste activiteit van ons gewest plaats. De heer Jean-Baptist
Bultynck werd uitgenodigd om enerzijds de herstructurering van de scheidsrechterswereld
uit de doeken te doen en anderzijds om zijn ervaringen als scheidsrechter mee te geven. De
voorbije jaren hebben we verschillende grote namen uit de Belgische arbitrage naar de
Elckerlyc in Neerglabbeek kunnen halen en Jean-Baptist moet daarvoor zeker niet
onderdoen. Na de structurele uitleg over de nieuwigheden in de arbitrage kwam een zeer
leerrijke uiteenzetting over zijn carrière als scheidsrechter. Een goede mix van tips en
anekdotes leidden tot een boeiende avond waar iedereen iets van opstak. Het belangrijkste
item van de avond was zeer duidelijk: we moeten voetbal en arbitrage terug herenigen.
Nadat we hem zelf het vuur aan de schenen legden met onze doelgerichte vragen konden
we nog nagenieten van spijs en drank en konden we terugblikken op een geslaagde avond.
Namens het gewest Bree willen we Jean-Baptist bedanken voor zijn komst en hem nog veel
succes wensen in zijn verdere carrière.
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Vriendschappelijke wedstrijd : SMO –KLSOGB
Onze eerste wedstrijd van het seizoen op 5
november was het begin van een mooie
vriendschap tussen de gewesten Bree en
Maastricht. Na een warm onthaal van onze
collega’s mochten we ons gezamenlijk naar
het stadion van MVV begeven. We kregen
onze kleedkamer toegewezen en vanaf toen
werd het bittere ernst. Met onze zeer jonge
ploeg begonnen we na een kleine opwarming
aan de wedstrijd. De eerste helft ging goed
op en neer. Wij probeerden snel te combineren met een paar kansen tot gevolg. We gingen
rusten met een 0-0 tussenstand. Na de koffie zagen we opnieuw twee gretige ploegen. Na
10 minuten werden we verrast met een listige steekpas en het werd 1-0. We lieten onze
hoofdjes niet hangen en gingen we er 200% voor. Na enkele wissels liep het iets beter. Met
een mooi afstandsschot zorgde Klass Clerkx voor de 1-1 en 5 minuten later werd het na een
corner 1-2. We bleven goed voetballen en kregen nog enkele kansen. Maar na een corner
voor Maastricht werd het 2-2. Een uitslag waar iedereen na de wedstrijd mee kon leven. We
verwachten onze Nederlandse collega’s in Meeuwen op 18 maart voor de terugmatch.
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Voetbal Beker Limburg: KNLSV - KLSOGB
Na een goede wedstrijd gespeeld te hebben in het mooie stadion van Maastricht was onze
ploeg er op gebrand om terug mooi voetbal te laten zien en zich te amuseren. Het bestuur
van K.L.S.O.G. Bree probeert veel te doen voor de jeugd in het gewest en dat weerspiegelt
zich ook dan ook in de gemiddelde leeftijd van de ploeg. Om het met de woorden van onze
T2, Bryan Bijnens, te zeggen: “Het is een toffe, jonge groep met een goede sfeer. Als we dan
ook nog mooi voetbal spelen is het puur genieten.” Zowel Bryan als Klass moesten voor deze
wedstrijd passen omdat er gewoonweg te veel jong talent wou mee voetballen. Bryan en
Klass maakten echter graag plaats voor dit jong talent.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden met twee teams die zeker aan elkaar
gewaagd waren. Het duurde niet lang vooraleer Geert Buntinx liet zien waarom hij in de
spits mocht beginnen. Eén kans, één schot op doel en één goal! Efficiëntie is alles. Het werd
al vrij snel duidelijk dat Bree zeer geslepen aan deze wedstrijd begonnen was. Hierna was de
wedstrijd nog lang niet gedaan. Noord-Limburg en Bree lieten vaak mooie combinaties zien
en kansen werden gecreëerd aan beide kanten. Totdat Wout Bonhomme (beter bekend als
‘mister assist’) een geniale ingeving kreeg, maar zijn bijnaam geen eer aandeed. Doelgevaar
was er zeker niet, maar Wout zag dat de doelman te ver uit zijn goal stond en hij trapte
simpelweg van ver op doel. 0 - 2 ! Zo snel kan het af en toe gaan, voetbal blijft een simpel
spelletje natuurlijk. Noord-Limburg stak nog een tandje bij en werd hiervoor ook beloond. Zij
maakten met een afstandsschot de 1-2. Een mooie 10 minuten na de 1-2 ging Buntinx Geert
op wandel in de 16 en scoorde hierna ook nog. Wat moet je meer verwachten van je spits.
De 1-3 stond op het scorebord en daar wou het gewest Bree gerust mee gaan rusten.
De tweede helft was een verlengstuk van het de eerste helft. Even goed voetbal en mooie
combinaties langs beide kanten. Ook veel kansen, maar geen enkele kans werd benut. De
sfeer op het veld was goed alsook de toeschouwers en de technische staf hadden het naar
hun zin. Nadat Rutger even liet zien hoe je langs een bal moet trappen, konden de
weermannen langs de zijlijn het niet laten. Zij voorspelden een groot gat in de lucht dat
opgevuld zou worden met regen. Ja hoor, de goddelijke kracht van Rutger om het weer te
maken moet je niet onderschatten. Op het einde van de wedstrijd begon het dan ook te
regenen zoals voorspeld, maar de regen kon de sfeer niet bederven. We hadden met mooi
voetbal gewonnen en dat deed deugd voor deze jonge ploeg. Noord-Limburg had een bittere
pil te slikken, terwijl Bree kon nagenieten van de lekkere bitterballen! Leuke match, leuke
sfeer op naar de volgende, 18 december tegen onze collega’s van SOFA !
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Quizavond
Op vrijdag 27 november stond onze jaarlijkse quizavond op
het programma. Het was ondertussen de 5de editie en het
deelnemersveld wordt telkens groter en groter. Dat doet
ons veel plezier. Dit jaar waren er 15 groepen aanwezig.
Een nieuw record. De quizavond bestond zoals gewoonlijk
uit 9 ronden met 2 extra ronden. Er was dit jaar echter iets
speciaals. We haalden onze inspiratie uit het VTM
programma ‘Is er Wifi in Tahiti’ om een speciale ronde te
creëren. Per groep mochten 2 personen het podium op.
Eén persoon kreeg een koptelefoon met luide muziek op
zijn hoofd en moest via liplezen raden welk woord de
andere persoon zei. Deze nieuwe ronde werd een succes
en zorgde voor de nodige humor. De toon was gezet voor
een leuke avond. Het duurde ook tot de laatste ronde
vooraleer de winnaar bekend was. Het was een echte nek aan nek race. Aan het einde van
de avond waren er alleen positieve reacties. Op naar de volgende editie. We willen langs
deze weg ook nog eens de vrijwilligers bedanken die deze avond geholpen hebben. Hartelijk
dank!
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Vriendschappelijke wedstrijd : KSOVA –KLSOGB
Op vrijdag 18 december speelden we met onze voetbalploeg een tweede vriendschappelijke
wedstrijd van het seizoen. Na eerst tegen het gewest Maastricht gespeeld te hebben waren
nu onze collega’s van Antwerpen aan de beurt. De wedstrijd begon goed voor ons met
meteen al 2 doelpunten in het 1ste kwartier. Vervolgens werd de wedstrijd gecontroleerd
door Bree. De ruststand was 0-3. Na de rust werd het al snel 0-4. Na een onoplettendheid in
de defensie van Bree werd het toch nog 1-5. De doelpunten werden gescoord door Klass
(2x), Joey, Mitch en een ongelukkige owngoal. Er werd goed gevoetbald met veel kansen tot
gevolg, dat belooft voor de komende matchen in de beker van Limburg waar we weer aan
het langste eind willen trekken.
De eindstand is echter niet het belangrijkste wat we moeten onthouden van deze avond, wel
de geweldige sfeer voor, tijdens en na de wedstrijd die heerste . We bedanken onze collega’s
uit Antwerpen voor de gastvrijheid en hopen dan ook snel een terugmatch op de agenda te
plaatsen. We willen ook graag onze supporters bedanken die ons niet alleen in Limburg,
maar ook over de provinciegrens volgen.
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Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 15 januari vond de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van ons gewest plaats.
Het bestuur had een heerlijke receptie
voorzien. Er werden verschillende hapjes
aangeboden die de smaakpapillen deden
prikkelen. Ook werden er verschillende
dranken aangeboden. Zo werd iedereen bij
aankomst getrakteerd op een heerlijk glaasje
cava. Nadien konden de aanwezigen naar
vrije keuze de dorst lessen. Aangezien er een
groot aantal supporters van KRC Genk
aanwezig waren hebben we nog last-minute
hun wedstrijd op groot scherm kunnen uitzenden. Dit werd geapprecieerd.
Een kleine 50 mensen, die verspreid over de hele avond binnenkwamen, wenste elkaar een
goede gezondheid. De aanwezigen genoten van de leuke sfeer, de mogelijkheid om bij te
praten en de te fluiten wedstrijden van het komende weekend werden ook al eens onder de
loep genomen. Op het einde van de avond werd er letterlijk en figuurlijk nagekaart over de
eerste seizoenshelft tijdens een spelletje wiezen.
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Extra cursus : wedstrijdmanagment
Naar aanleiding van de hervormingen en het terugschroeven van het aantal gewestelijke
cursussen van 4 naar 3 hebben we binnen ons gewest besloten om een extra cursus in te
lassen. Met deze cursus willen we toespitsen op iets wat niet zo nadrukkelijk beschreven
staat in de reglementen maar weldegelijk van groot belang is: wedstrijdmanagment. Onze
lesgever Dhr. Franken heeft dan ook zijn uiterste best gedaan om een leerrijke en
interactieve cursus in elkaar te steken rond dit thema. Deze boeiende avond met veel
interactie tussen de lesgever en de aanwezigen werd dan ook positief onthaald. We willen
Dhr Franken dan ook bedanken voor deze uiteenzetting en we zullen zijn tips meenemen
naar onze volgende wedstrijden.
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Kienavond
Op zaterdag 27 februari vond onze jaarlijkse
kienavond plaats. Zaterdagmorgen was iedereen
vroeg uit de veren om de prijzen te gaan halen en
de zaal klaar te zetten. Rond de middag was de
zaal klaargezet, stonden de prijzen te pronken op
het podium en waren we klaar voor onze
kienavond.

Het was dit jaar een speciale editie. Onze kienavond
stond in teken van “Levensloop Maaseik.” Één van
onze leden is namelijk getroffen door de vreselijke
ziekte: kanker. Daarom besloten we om een deel
van onze opbrengst te schenken aan dit evenement
dat plaatsvindt op zaterdag 3 en zondag 4 juni.
Vanaf 19u kwamen de fervente kieners al aan om
zeker en vast een goede plaats te kunnen bemachtigen. Om
20u zaten bijna 200 kieners klaar om te luisteren naar het
eerste nummertje van de avond. Enkele minuten later ging
de eerste prijs al de deur uit en was de toon gezet voor een
gezellige avond.
Zoals de traditie het wil, werden er 14 ronden gespeeld, 7
ronden voor en 7 ronden na de pauze. Enkele minuten na
middernacht werd de laatste KIEN een feit en zo werd de
hoofdprijs van 250 euro aan waardebonnen van de Peltri te
Overpelt gewonnen.
We willen bij deze ook nog eens alle vrijwilligers bedanken die deze avond geholpen hebben.
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Vriendschappelijke wedstrijd : KLSOGB - SMO
Op vrijdagavond 18 maart stond de terugwedstrijd van ons tweeluik tegen de collega’s van
Maastricht op het programma. Voor de terugwedstrijd was het plein van KSK Meeuwen het
decor. Twee gemotiveerde teams stonden op het veld om er een leuke wedstrijd van te
maken. Bij Bree was er wel een opvallende nieuwe naam. We hadden namelijk een
vrouwelijke speelster erbij. Ine Paesen maakte haar debuut voor ons gewest. Tom was ziek
dus stond Giel Bollen in de 1ste helft en Klass Clerkx in de 2de helft in het doel.

Na een mooi begin werd Bree al beloond met een 1ste doelpunt. Geert Buntinkx kwam
alleen voor doel en jaagde het leer tegen de touwen, 1-0 na 12 minuten. Lang kon onze
ploeg niet genieten van deze voorsprong want een dieptepas werd door Giel fout ingeschat
en zo werd het 1-1. We gingen meteen op zoek naar een nieuwe voorsprong. Het harde
werk werd beloond want in 22ste minuut maakte Geert Buntinkx er opnieuw 2-1 van. Dit
werd ook de ruststand. Na de rust hadden onze jongens en dame duidelijk het overwicht, al
bleef het derde doelpunt echter uit. Na 73 minuten kregen we een strafschop. Een
uitgelezen kans voor onze rots in branding, Ine Paesen, om haar sterke wedstrijd te belonen
met een doelpuntje. Ze plaatste de bal
mooi in het hoekje en zo werd het 3-1. Dit
was de eindstand van een leuke wedstrijd.
Na de wedstrijd werd er nog fijn
nagepraat met een hapje en een drankje.
We kregen van onze collega’s uit
Maastricht ook nog mooi geschenk
aangeboden en ze riepen Ine zelfs uit tot
“woman off the match”. Kortom een
geslaagde avond. Op naar volgend jaar.
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Voetbal beker Limburg: KLSOGB - GENK
Onze laatste voorronde wedstrijd was tegen het gewest Genk. Een match met weinig belang
aangezien beide ploegen al geplaatst waren voor de finale op 7 mei. Deze wedstrijd met de 2
beste ploegen uit Limburg werd dan ook vooral gespeeld voor de eer.
Onze selectie is één van de jongste aller tijden, benieuwd wat zij uit hun mouw zullen
schudden tegen het toch wel ervaren Genks elftal. Het wedstrijdbegin was zeker niet
makkelijk voor ons, Genk kwam goed druk zetten en we kwamen amper op de speelhelft van
de tegenstander. Desondanks kwamen we op voorsprong, de eerste aanval was meteen
raak, Tuur Vanbaelen schiet de 1-0 binnen. Lang konden we deze voorsprong echter niet
vasthouden, binnen de 5 minuten hingen de bordjes terug gelijk, 1-1. We bleven het echter
moeilijk hebben en juist voor de koffie gebeurde het dan toch, Genk maakt in de 39ste
minuut de 2-1. Tijd voor de trainer om de neuzen in dezelfde richting te zetten tijdens de
rust.
De 2de helft begint een stuk beter en voor ons. Na 4 minuten spelen komen we dan ook op
gelijke hoogte met Genk na een goal van Jasper Gijbels. Het begin van een sterk kwartier
voor ons want 5 minuten later scoort Mats loos de 3-2 na een mooie solo van Martijn
Tiesters. Niet veel later staat het zelfs 4-2 nadat Jasper Gijbels zijn 2de van de avond maakt
op aangeven van Geert Buntinx die een mooi rush langs de flank beloond ziet met een assist.
Wedstrijd gedaan denken we dan maar de ervaring leert ons dat je met Genk nooit gedaan
hebt. Genk begint terug druk te zetten zoals in het openingskwartier en deze keer met
resultaat. Op 5 minuten tijd komt Genk terug boven water met 2 goals. Buiten het feit dat
Ine Paesen bijna moest uitrukken voor een schwalbe van Klass Clerkx, zijn er geen
noemenswaardige feiten meer gebeurd in het slot van de wedstrijd.
Eindstand 4-4, penalty’s 3-3, match onbeslist. We zien mekaar terug in de finale waar er wel
een winnaar uit de bus moet komen na dit spannende gelijkspel. Hopelijk trekken we aan
het langste eind en kan Bree zich in 5 jaar tijd zich maar liefst 4 keer kampioen van Limburg
kronen.
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Finaledag voetbal Beker Limburg
Dat scheidsrechters nog graag tegen een bal trappen is voor
velen geen geheim. Elk jaar wordt de beker van Limburg
georganiseerd, dit jaar vond de finaledag plaats op de
terreinen van Boxberg. We stonden in de finale tegenover
organisator Genk, genoeg factoren voor een spannende
wedstrijd.
Onze enthousiaste ploeg kon voor de 4de keer in 5 jaar de
beker mee naar Bree nemen, we waren dan ook gebrand op
een overwinning. De wedstrijd begon goed voor ons met
enkele kansen en een shot tegen de paal. Desondanks komt
Genk op voorsprong en in de 2de helft verdubbelen ze die
zelfs. We lieten echter het hoofd niet hangen en kwamen
terug langs zij met 2 mooie doelpunten van Sander Klaps en
Martijn Tiesters, eindstand 2-2. Penalty’s moeten beslissen
over de winnaar. De eerste penalty wordt langs beide zijden
gescoord maar vervolgens mist Genk 2 keer na elkaar terwijl
wij de ballen vlotjes binnentrappen. Tom Lamberigts stopt 2 penalty’s en kroont zich zo tot
man van de match. Na de winnende penalty van Klass Clerkx volgde een explosie van
vreugde waarbij de champagne rijkelijk in het rond spoot. De bekroning van een ongeslagen
seizoen is een feit en er werd nog afgesloten met een barbecue. Bree pakt voor de 4de keer
in 5 jaar de beker mee naar huis, een topprestatie!
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Souper
Op zaterdag 21 mei 2015 stond onze jaarlijkse souper weer op het
programma. Het ideale moment om met iedereen na te praten over
het voorbije voetbalseizoen, maar natuurlijk ook over andere
onderwerpen. Het eten werd, zoals de traditie het wil, verzorgd door
slagerij Aendekerk. Met een lekker soepje, een fris voorgerechtje, een
uitgebreid buffet en een lekker dessert werden de buikjes goed gevuld.
Naar goede gewoonte werden ook verschillende mensen in de
bloemetjes gezet. Zo werd Jean Vaesen beloond voor de verkoop van
het meeste tombola lotjes en Mitch Das voor het meeste kienkaarten.

Zoals elk jaar werden onze gehuldigden ook in de
bloemetjes gezet.
15 jaar: Ronny Caelen, Jaak Vangeloven
20 jaar: Ivo Claes
30 jaar: Danny Schouteden
40 jaar: Gerard Millen
Ook onze lesgever Dhr. Franken werd bedankt voor zijn meerwaarde tijdens het seizoen.
Naast deze huldigingen moesten we jammer genoeg ook afscheid nemen van een ervaren
persoon in het bestuur. We willen Marcel Schabon dan ook bedanken voor het harde werk
dat hij jaar na jaar geleverd heeft voor de vriendenkring. BEDANKT !
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Levensloop
Sinds het begin van het seizoen zijn wij bezig geweest
met Levensloop Maaseik, de eerste editie van dit
prachtige event tegen kanker. Onze vriendenkring heeft
getoond dat er meer bestaat in het leven dan voetbal.
Als bestuur zijn wij enorm fier dat wij hebben kunnen
meebouwen aan dit fantastische evenement.
Levensloop Maaseik van Stichting tegen Kanker heeft al
78 000 euro opgebracht. Bij ons standje waren de
lekkere fruitbrochetten met chocolade in trek mede
dankzij de professionele omkadering door Visser
chocolade. Het waren 24 mooie uren met soms emotionele momenten. Ons Lid Cindy
Brenkers is getroffen door kanker en met dit project hebben wij haar proberen te steunen
doorheen deze zware strijd. Cindy, we hopen dat je deze 24 uur met volle teugen genoten
hebt want we hebben dit speciaal voor jou gedaan. Samen strijden we tegen die vreselijke
ziekte!

We mogen met trots meedelen dat we 1261 euro hebben ingezameld voor Stichting tegen
Kanker. Het event is bij iedereen in de smaak gevallen en we staan dan ook te poppelen om
bij de eventuele 2de editie terug mee te doen. We bedanken graag iedereen die heeft
meegelopen of gewandeld, geld heeft gestort of mee heeft geholpen aan dit project. Als
laatste zouden we ook nog graag de dames van de Marsvlinders Kaulille willen bedanken die
een deel van het loop en wandelwerk voor hun rekening hebben genomen.
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Reis

Op zaterdag 25 juni was het weer zo ver. De jaarlijkse uitstap met onze vriendenkring stond
op het programma. Naar goede gewoonte startte we met een goed ontbijt waarna de bus
klaar stond om te vertrekken. Het ontbijt vond plaats in een mooi zaaltje van Visser
Chocolade. Dank aan Klass Clerkx hiervoor. De eerste halte was de Brug van Vroenhoven.
Daar kregen we een rondleiding in het museum en de nodige uitleg over de bouw en de
functie van de Brug. Deze plaats was een belangrijke plaats in tweede wereldoorlog. Van
hieruit gingen we verder naar het Gaia Park te Kerkrade. De weergoden waren ons echter
niet goed gezind. De hemelsluizen opende zich volledig en we werden voorzien van de
nodige liters water. Toch kon dit ons niet tegenhouden. We maakten er een gezellige
namiddag van en genoten van de prachtige dieren en de mooie natuur in het park. Na een
leuk bezoek aan het Gaia Park keerden we allemaal terug naar de bus. Deze zette koers
richting ’t Pleintje in Meeuwen waar we gezellig de dag gingen afsluiten. De hongerige
magen werden gevuld en iedereen kon met een gerust gemoed terug naar huis gaan. Na
deze uitstap zat het seizoen er echt op. Op naar volgend jaar.
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Nieuw seizoen 2016-2017
The MusicRun

Wij lopen mee met The MusicRun op 21 augustus 2016! Ons bestuurslid Tuur van der Have
heeft dit project een aantal jaar geleden uit de grond gestampt en daar mag hij terecht fier
op zijn. Vorig jaar hebben we met een aantal scheidsrechters meegelopen en het zou mooi
zijn als we met een grote groep scheidsrechters aan de start zouden verschijnen. We zouden
dan ook iedereen willen oproepen om samen met collega's, familie, vrienden naar deze
leuke loopwedstrijd te komen en te genieten van de live muziek! www.musicrun.be

Trainingen
De trainingen van het gewest zijn ondertussen
terug gestart. Elke dinsdag in augustus trainen we
om 19u30 en vanaf competitiestart om 19u op de
terreinen van KSK Meeuwen met een
gratis mogelijkheid tot douchen. Ook kunnen er na
de training enkele drankjes genuttigd worden. Met
de fysieke testen in het vooruitzicht zal er enkele
weken lang, telkens op dinsdag, op de fysieke
testen getraind worden. Hierna worden de
trainingen opnieuw afgesteld op de schema's van Werner Helsen (gekend van het trainen
van de scheidsrechters op het EK in Frankrijk en de Belgische scheidsrechters in het betaald
voetbal). Deze trainingen zijn afgesteld voor zowel scheidsrechters als assistentscheidsrechters. Wij verwelkomen graag nieuwe mensen van alle leeftijden!!

Nacht van de Ref
Het wordt voor ons gewest een speciaal seizoen aangezien wij dit jaar instaan voor de
organisatie van de Nacht van de Ref, het jaarlijkse feest voor de Limburgse scheidsrechters.
We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen maar willen jullie alvast warm maken
voor het event van het jaar. In de loop van het seizoen zullen jullie ongetwijfeld nog verdere
informatie krijgen hierover. Noteer 29 april 2017 alvast in jullie agenda!
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Tombola
We willen jullie ook warm maken om Tombola te verkopen. Ons lidgeld kunnen we met 15 €
(volledig aftrekbaar van de mutualiteit) relatief laag houden door de verkoop van tombola
lotjes. Elk jaar zijn er verschillende mooie prijzen te winnen met deze Tombola maar er is
meer …. Elk lid dat 1 boekje lotjes (ter waarde van 35 euro) verkoopt mag GRATIS naar onze
souper komen waar u kan genieten van een feestmaal en drank in overvloed. Indien u 2
boekjes verkoopt mag u zelfs nog iemand meenemen om u te vergezellen. Zeker de moeite
waard en we hopen dat we volgend jaar het lidgeld nog steeds op 15 € kunnen houden.

Prijzen vorig seizoen

Word scheidsrechter
Ken je zelf nog iemand die interesse heeft om scheidsrechter te worden, iemand in de
familie, in de vriendengroep,…? Twijfel dan niet en laat het ons weten! Als gewest hebben
we er alle baat bij om deze personen goed te ontvangen en wegwijs te maken in de wereld
van de arbitrage!
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Wel en wee
Nieuwe leden
Dit jaar hebben wij enkele nieuwe leden mogen verwelkomen.
-

Gust Gabriëls
Mats Loos
Jasper Gijbels
Joeri Koolen
Andre Vanbaelen

Overlijdens
De grootvader van Klass Clerkx is van ons heen gegaan.
Wij betuigen namens het bestuur ons medeleven aan de familie.

Geboortes
Ons lid Walter Gijsen werd dit jaar vader.
We wensen Walter en zijn echtgenote veel geluk met hun zoontje Nathan.
Proficiat!
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