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Nieuws uit onze kring 

 
 Al onze leden die deel dienden te nemen aan de fysische proeven op za 27/08 slaagden met 

brio. Onze secretaris, Nick Mussche, werd tijdens de testen “geveld” door een blessure. 
Proficiat aan zij die slaagden voor hun fysieke proef. Nick wensen we een spoedig herstel.  

 
 Tijdens de laatste bestuursvergadering haakte het bestuur de knoop door ; in 2013 zal ons 

eindeseizoensweekend doorgaan in ’t weekend van 17/05-19/05. Als bestemming werd 
gekozen voor de Limburg. Meer info volgt later. 
 

 Om medische redenen besliste Ronald Speltens een punt te zetten achter zijn loopbaan als 
scheidsrechter. Een “open brief” hieromtrent vind je terug op onze website. Hou je haaks 
Ronald en steeds welkom op de kring.  
 

 
 
 
Uitslag reglementen kwis 2011-2012  rechtzetting 
 
1. Bram Demeur  9.3p 
2. Otte Lois   9.1p 
3. Frans Gillis  8.2p 
 
 
 
 
Allerlei 

 
 Elke dinsdag vinden er opnieuw specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun 

conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan 
open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.  Om 
organisatorische redenen graag een seintje vooraf naar Yvan (0479/88.75.00). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
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Uitnodiging 

 
Op vrijdag 21 september om 20.00u vindt onze leden vergadering plaats.  
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Olivier Troch) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Jeroen Van Hoof, o.a. begeleider van de refs tijdens de Olympische Spelen 
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 
 
Plaats van het gebeuren: Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 

 
 
 
Mop 

 
 
De zorg is zo slecht nog niet. 
 
Oma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen.  
De verpleegsters wassen haar, geven haar een uitgebreid ontbijt en zetten haar  
in de stoel voor het venster met zicht op de prachtige tuin.  
 
Alles lijkt perfect tot Oma ineens lichtjes naar rechts begint over te hellen. 
Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug goed  
recht in haar zetel.. 
 
Alles lijkt zich terug te normaliseren tot Oma naar links begint over te hellen.  
Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen.  
 
Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe Omaatje het maakt.  
 
Is alles goed verlopen tot nu toe, zijn ze vriendelijk?  
Het is hier nog niet zo slecht, zegt oma, behalve dat je geen kans krijgt om een scheet te laten ! 
 


