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Wij danken onze sponsors: 
 

 
ACLI    Winterslag vzw 

Rondpuntlaan  27   3600 - Genk 

 
WILLIAM  RUYTERS    Makelaarskantoor 

Landwaartslaan  32   3600 - Genk 

 
CA GRAPHICS    info@ca-graphics.be 

Wiekstraat  27   3600 - Genk 

 
VERZEKERINGEN HENDRIKS    Frederik Bielen 

Emiel Vandorenlaan  15 / 2   3600 - Genk 

 
LVA    Vloer– en Tegelwerken 

Postesstraat  24   3690 - Zutendaal 

 
SEERDEN RUDI    Dekoratie, verven en behang aan huis 

André Dumontlaan  10    3600 - Waterschei Genk 

 
KOLL MARC    Algemene ondernemingen 

Plockroy  47   3670 - Meeuwen 

 
KEROMA  TECHNIEK N.V.  

Kolenhavenstraat  1   3600 - Genk 

 
LURISA  bvba    Verwarming, sanitair en airco 

Meeënweg  54   3600 - Genk 

 
INTER BETON 

Vaartstraat  8   3600 - Genk 
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Beste vrienden, 
 
 ’t is lente, ’t is lente….. bij aanvang van dit nieuwe seizoen 

zeggen we vaarwel aan de zachte winter, maar wat zal het     

Corona virus ons nog allemaal verplichten of verbieden?      

Door de maatregelen van de federale overheid werden we     

verplicht om onze jaarlijkse souper te annuleren, alle restaurants 

gaan immers dicht tot zeker 3 april… We zullen zien wat in de nabije toekomst 

mogelijk is om onze souper op een gepast tijdstip alsnog laten door te gaan.   

Laat ons hopen dat ‘Corona’ binnen een aantal weken geschiedenis is….. 

Op onze geslaagde eetdag van 9 februari mochten we vele leden verwelkomen. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelschap! 
 

 De voetbalcompetitie nadert stilaan de ontknoping, voor vele ploegen      

spannende weken wat stijgen of dalen betreft. Maar ook hier speelt ‘Corona’ 

weer een rol, in hoeverre gaat de competitie hier hinder van ondervinden? 
 

 Op zaterdag 6 juni organiseren onze vrienden van het gewest Noord Limburg 

hun nacht van de Ref, vooraf gegaan door een voetbaltornooi, dit alles op de 

terreinen K. Hechtel FC.  Inkomkaarten gratis te verkrijgen bij het bestuur….                                                              
 

 Wij sluiten naar gewoonte ons seizoen af tijdens Genk on Stage op 26, 27 en 

28 juni. Meer info hierover in ons volgende Bremfluiterke. 

 

Vriendelijke groeten,  
 

Jullie voorzitter, 
Jan Foerier 
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DE “kleine” CURSUS 
 

Beste voetbalvrienden, 
 
  Ik schrijf dit op zo 15/03/2020, de eerste van (vele???) 
voetballoze zondagen, ik ga niet over het virus         
beginnen, momenteel verandert de info bijna elk uur. 
 

  Ik ga het dan ook kort houden met het afdrukken van enkele dia's 
uit de laatste cursus die mij nuttig lijken. 
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 Voor iedereen nog de raad om zo veel mogelijk thuis te blijven, 

blijf gezond. 

 

 

Beste groeten,  

HANS VAN BOVEN 
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Eetdag :  09.02.2020    Gejaagd door de wind…… 

 

  Zaterdagavond 8 februari waren we met enkele bestuursleden paraat 

om in zaal de Posthalt in Wiemesmeer, alles in gereedheid te brengen 

om er ’s anderendaags een geslaagde eetdag van te maken. Tafels en 

stoelen werden netjes geplaatst, tafels werden gedekt en achter het buffet 

werd alles in orde gebracht om ongeveer 300 eters te ontvangen. 
 

  Zondagmorgen 10 uur waren bestuursleden en vrijwilligers aanwezig 

om de laatste voorbereidingen te treffen. Traiteur Prikken was ook al 

daar van 9 uur om tijdig te kunnen starten. 
 

  Rond half 12 waren de eerste liefhebbers van mosselen of biefstuk 

present. Van het stormweer was binnen weinig te merken, maar voor 

onze helpers die continu van binnen naar buiten moesten, was dit   

minder aangenaam.  
 

  Iedereen werd vlot geholpen en er werd ook het nodige gedaan om 

de dorstige te laven. 
 

  Achter de schermen werd er ook hard gewerkt om borden, bestek   

en kookpotten, al dan niet met de hulp van een vaatwasser weer         

gebruiksklaar te maken. 
 

  Tussendoor was er gelukkig even tijd voor een korte babbel. 
 

  Alle aanwezigen waren zeer tevreden over het vlotte verloop en     

het lekkere eten. Wij hopen hun een volgende keer terug te zien.        

Tevreden mensen is de beste reclame.  
 

  Gelukkig konden we buiten de bestuursleden en hun echtgenote ook 

rekenen op enkele vrijwilligers. Zonder hun hulp was het niet mogelijk 

geweest om er een geslaagde dag van te maken. Aan allen nogmaals  

proficiat en hartelijk dank. 
 

  Nadat alles weer netjes op zijn plaats stond zoals bij aankomst,    

konden we om 21u30 de deur achter ons sluiten. 

 

Jan 
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!!   Trekking tombola  !! 
 

Beste vrienden, 

 

  Op dit ogenblijk kunnen we nog geen trekking 

houden van onze tombola, vermits vele leden   

deze zouden afrekenen de avond van de souper. 

 

  Daarom vragen we jullie vriendelijk, om de 

tombola af te rekenen via betaling op de rekening 

van de Bremfluiters, BE25 7370 4665 1282, met 

de vermelding ‘tombola’ en jullie naam,  en/of de 

niet verkochte tombola’s vóór 19 april 2020 terug 

te bezorgen aan Jean-Marie Potargent of één van 

onze bestuursleden.   

 

  Daarna kunnen wij de trekking van de tombola 

organiseren. 

 

 Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Vriendelijke groeten, 

Het voltallige bestuur. 
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Caetsbeek 54   /   3600  GENK 
 

Tel. / : 089 36 39 86 
 

info@olaertsinterieur.be 
 

www.olaertsinterieur.be 
 
 

DRAPERIEËN 
 

VOUWGORDIJNEN 
 

ZONWERING 
 

TAPIJT 
 

VELUX 
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Dag Bremfluiters, 

 

6 juni is het weer zo ver, 

DE FINALEDAG 2020!  
 

 Het voetbaltornooi van het jaar waar alle gewesten 

strijden om de beker te veroveren. 

 

 Natuurlijk doen wij weer mee om de beker weer naar 

ons gewest te brengen! Daarom zoeken wij een team om 

de KVGS de Bremstampers te vertegenwoordigen.  

 

 Voetbal je graag en wil je opkomen voor ons gewest?  

Aarzel dan niet en contacteer ons:  

Christo: 0473 23 52 90  

Thomas: 0476 09 46 00  

Email: kvgsdebremfluiters@gmail.com 

 

 Verdere info volgt.  

 

 

Voetballende groetjes, 

Sportverantwoordelijken, 

Thomas van Boven en Christo Mitskou 

mailto:kvgsdebremfluiters@gmail.com
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PERSONALIA 

 

  Briljant …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      De heer en mevrouw Donné-Van Eylen 
      20 november 2019 

 
 

Gewezen scheidsrechter en opleider, 
Lid van de vriendenkring. 

 
 

 
Proficiat      Proficiat      Proficiat 



PERSONALIA 

 

GEBOORTE: 
 

02.01.2020: MIKA BRUSSELAERS, 
 

dochtertje van 
 

Erik Brusselaers en Kelly Heynen 
 

Proficiat      Proficiat      Proficiat  

AGENDA     -     AGENDA 
 

Noteer de volgende data in uw agenda! 
 

VRIENDENKRING  - activiteiten 
 

− 21/03/’20:  Souper (Elysee) is geannuleerd 

− 26, 27 en 28/06/‘20: Genk On Stage 
 

BREMFLUITERS  - voetbalploeg zie blz.9 
 

− 06/06/’20:  Voetbaltornooi gewesten - Finaledag 
 

NACHT van de REF - gewest Noord Limburg 
 

− 06/06/’20: Nacht van de Ref, terreinen van K. Hechtel FC 
 
EXTRA INFO  - Trainingskamp zie blz. 12 + 13 
 

− 03 - 05/07/’20: Trainingskamp voor scheidsrechters 
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Trainingskamp voor voetbalscheidsrechters 
3 - 5 juli 2020 

 
 
Arbitreren is de mooiste hobby die er is. Het is echter niet de 
meest gemakkelijke hobby. 
Wil je jezelf nog meer verdiepen in je hobby? Kom dan mee op 
ons trainingskamp. Samen met andere jonge en meer ervaren 
scheidsrechters bekijken we alle aspecten van de arbitrage. 
 

Op het programma staan: 
 

➢ veldtrainingen geleid door ervaren scheidsrechters; 

 
➢ theoretische sessies waarin we  
  ons verdiepen in de regels van  
  het voetbalspel; 

 
➢ boeiende gespreksmomenten   
  met ervaren collega’s, we     
  hebben zelfs al contacten om   
  nationale scheidsrechters daar  
  te krijgen; 

 
➢ ondersteuning van topscheidsrechters zoals Lawrence Visser,  
  Thibaud Nijssen, Nathan Verboomen, Koen Thijs en       
  Wesli De Cremer; 

 
➢ en last but not least: een geweldige ervaring in een toffe groep. 
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Voor wie? 
 
Ben je jeugdscheidsrechter of namiddagscheidsrechter? 
 
Maakt niet uit. 
 
We voorzien een programma gericht op jouw niveau. 
 
Elke Limburgse scheidsrechter die zich wil verdiepen in zijn   
hobby is welkom. 

 
 

Meer weten?  
 
Check onze facebookpagina, 
 
www.facebook.com/trainingskampSR 
 
 
of mail naar 
 
trainingskampLIM@gmail.com  
 
 

Contact organisatie: 
 
Tim Luyckx (0494/310740, luyckxt@hotmail.com) 

http://www.facebook.com/trainingskampSR
mailto:trainingskampLIM@gmail.com
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 Een man komt thuis van zijn werk en treft zijn blonde vrouwtje 
wenend aan in de keuken, leunend boven het aanrecht. 
"Wat scheelt eraan, liefje?" vroeg hij. 
Tussen het snotteren door, zei ze: "Ik... Ik heb de ijsblokjes op de 
grond laten vallen, ik wilde ze afspoelen met warm water... en nu 
kan ik ze niet meer terugvinden..." 
 
 
 Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en 
vindt daar .. een dode ezel.  
Hij weet niet goed wat te doen en belt dan maar de burgemeester 
met het verzoek om het dier te laten weghalen.  
'Los uw problemen zelf op', zegt de burgemeester, die feitelijk een 
gloeiende hekel aan de pastoor heeft.  
'Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven!'  
'Daarom bel ik u juist op', zegt de pastoor. 'Volgens het reglement 
moet ik eerst de familie raadplegen! 
 
 
 Drie vertegenwoordigers van verschillende brouwerijen komen 
elkaar tegen in een café. Twee bestellen een pilsje van de       
brouwerij waarvoor zij werken. De derde bestelt echter een cola. 
De andere twee vragen waarom hij geen pilsje bestelt. 
Antwoordt deze: "Als jullie geen bier drinken dan doe ik dat     
ook niet!"  
 
 
 Een stomdronken man verlaat de bar en op de parking gekomen 
stopt hij bij de eerste wagen.. ......... en betast het dak 
"D'as de mijne niet". 
De volgende wagen ondergaat hetzelfde lot 
"Het is 'm nog niet " 
De parkingwachter bekijkt het schouwspel en vraagt aan de man 
"Waarom betast je het dak van die wagens, denkt je zo je wagen te 
herkennen? 
Waarop de man antwoord, 
Ja............ op de mijne staat een blauw zwaailicht................. 
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HERSENKRAKERS ! 

Oplossing blz. 16 

De speler dient 2 lucifers te verplaatsen om op  
die manier 5 gelijke vierkanten te creëren. 

De speler dient 3 lucifers te verplaatsen om op 
die manier 3 vierhoeken te creëren. 

Welk getal ontbreekt er. 
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Oplossing van  blz. 15 

Eerste afbeelding: 

45 / 3 = 15 

3 x 3 = 9 

45 + 3 = 48 

15 + 3 + 45 = 63 

Het juiste antwoord is 63 

Tweede afbeelding: 

14 / 7 = 2 

2 x 14 = 28 

2 + 2 = 4 

14 - 7 - 2 = 5 

Het juiste antwoord is 5 
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Wij danken onze sponsors: 
 
 

ELYSEE    Feestzalen 

Koerlostraat  19   3600 - Genk 

 

MUFFELS  LEON    Houthandel - Bosontginning 

Geleenlaan  15   3600 - Genk 

 

SPAEPEN ANN    Thuisverpleging 

Weg naar As  193   0498 / 78 57 47 

 

ALOR    Electriciteitswerken 

Onur Köseoglu   0497 / 10 95 73 

 

MECONA    Ramen en deuren 

Weg naar Zwartberg  208   3660 - Opglabbeek 

 

GESO IJS 

Kneippstraat  140   3600 - Genk 

 

CLIJSTERS KRISTOF    Kleine renovatiewerken 

0477 39 62 65 

 

CAFE CENTRUM    Bij Ben 

Tulpenstraat  15   3530    Houthalen-Oost 

 

TRANSCOMA    Containers 

Winterbeeklaan  37   3600 - Genk 

 

JANSSENS  JEROEN    JMSALES.BE 

0489 50 43 85 

 

IMMO HAUMONT - TELEN    Vastgoedmakelaar 

Grotstraat  80   3668 - As 

 

RADSON    Radiatoren 

Volgensancklaan  25   3520 - Zonhoven 
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Wij danken onze sponsors: 
 
 

DE GOUDEN NAALD    Herstelling van kleding 

Rootenstraat  7, bovengalerij shopping 2   3600 - Genk 

 

BERGMANS JAN    Brandstoffen 

Calvariestraat  15   3600 - Genk 

 

LANTMEETERS - GEYSKENS    Begrafenissen 

Rozenkranslaan  46   3600 – Genk 

 

CARGO LOGISTICS SOLUTIONS    Marc Claesen 

 

 

GASPERCIC   Gashandel & Partyhouse Kameleon 

Noordlaan  36 en 30   3600 - Winterslag   Genk 

 

FUJITSU    Airco Limburg 

info@aircolimburg.be   0477 / 82 37 08 

 

DE FLUITERS    Info: Danny Ceyssens 0494 / 59 38 66 

Fysieke en theoretische trainingen (gratis) 

 

BUVENS RONNY    Ramenwasser 

Zonhovenstraat  44   3500 - Hasselt 

 

EUROGYM Genk    Fitness - Solarium 

Vennestraat  36   3600 - Genk 

 

ELCON    Grond- en Elektriciteitswerken 

Weg naar AS  144   3660 - Opglabbeek 

 

JACOBS    Autocars – Transport 

Zuiderring  28   3600 - Genk 



Wij danken onze sponsors: 
 

 

BRASSERIE    ‘Paul en Monique’ 

Vennestraat  146   3600 - Genk 

 

GARAGE  JEAN DEBEN    Alle herstellingen 

Meeënweg  50   3600 - Genk 

 

AXA SPAARBANK    Johny Castermans 

Demerlaan  3   3740 - Bilzen 

 

MITSKOU DIMITRI    Gevelwerken 

Weg naar As  353b   3600 - Genk 

 

TIBOR CONSTRUCT    bvba 

Hasseltweg  171   3600 - Genk 

 

OLECH  MICHOU    Algemene Dak- en Zinkwerken 

Wielewaalstraat  9   3530 - Houthalen 

 

DK-ENGINEERING    Danny Kwanten 

Goudstraat  1   3600 - Genk 

 

A.I.D.    Metaalwerken In & Outdoor 

Horizonlaan  25   3600 - Genk 

 

THIJS  W.    Natuursteen - Grafmonumenten 

Kapittelstraat  16   3740 - Bilzen 

 

AC DISTRIBUTEUR    Reinigingsmachines voor industrie en voeding 

Nieuwpoortlaan  17   3600 - Genk 

 

REMANS – APPERMONT    Bloemen en tuinaanleg 

Nieuwstraat  19   3600 - Genk 
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Maandag tot zaterdag 
 

10u00 - 18u00 
 

      'ChaBeau Genk' 
 
 
 

 

                           info@chabeau.be 
 

                               089/35.31.25 

 

Fruitmarkt 3  te  3600 Genk 
 

www.chabeau.be 

Hoeden - Petten - Sjaals en lederwaren speciaalzaak 


