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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, 
 
 De voorbije maanden zullen voor ieder van ons een vaste 
plaats in ons geheugen krijgen. De hoop dat na enkele weken 
alles terug zijn normale gang zou gaan, werd snel de kop       
ingedrukt. Tot op heden moeten we nog steeds de nodige     
voorzichtigheid aan dag leggen.  
 

 De werking binnen onze vriendenkring en onze sportieve activiteiten        
werden zo goed als tot nul herleid. Onze souper mocht niet doorgaan,              
de voetbalcompetitie werd abrupt afgebroken, de nacht van de ref, organisatie 
van onze vrienden uit Noord Limburg, wordt noodgedwongen verplaatst naar 
volgend jaar en tot onze en vele anderen hun spijt, zal ook Genk on Stage dit 
jaar niet plaatsvinden… 
 

 Erger nog, degenen die door het Corona virus werden besmet of in familie    
of vriendenkring met een overlijden werden geconfronteerd door Covid 19.  
 

 Wegens de gekende problemen, kan men voorlopig de kalender nog niet   
vrijgeven voor de start van het nieuwe seizoen met aanvang op 1 augustus.  
Daarom zijn wij ook niet in de mogelijkheid om een datum te plaatsen bij onze 
activiteiten voor het volgende seizoen. Van zodra we de voetbalkalender kennen 
zullen we jullie hierover informeren via mail of onze website. 

http://bremfluiters-genk.weebly.com 
Kijk ook regelmatig naar E-kickoff, waar zeker de data van de cursussen zullen 
verschijnen. 
 

 Dank aan al onze sponsors, dankzij jullie kunnen we onze vriendenkring 
bloeiende houden.  
 

 Wanneer en onder welke omstandigheden we onze hobby gaan kunnen     
uitoefenen, is nog even afwachten, veel vragen, weinig antwoorden, maar ik 
wens jullie alvast een mooie zomer een goede gezondheid en hopelijk een    
veilige en zonnige vakantie! 
 

Uw voorzitter, 
Jan Foerier 
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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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DE (zeer) “kleine” CURSUS 

 

Beste vrienden, 

 

 

 Ik hoop dat jullie de laatste periode toch min of meer goed zijn 

doorgekomen, het is echter nog niet volledig gedaan en het gevaar 

op een ”tweede golf” is niet uitgesloten. 

 

 Wat de voetbal betreft is het nog koffiedik kijken en afwachten 

wat er gebeurt in de nabije toekomst en de reactie van het beleid. 

 

 Wat betreft de fysieke/theoretische proeven is er op deze datum 

(13/06) nog niets definitief vastgelegd, daarom raadpleeg je best   

e-kickoff voor de berichtgeving; ikzelf weet ook nog van niets en 

wacht de directieven van Bellon en co af. 

 

 Desalniettemin wens ik iedereen een prettig verlof, profiteer er 

van en tot weldra. 

 

 

HANS VAN BOVEN  

 

VOORSTEL VERGOEDINGEN  STEMMING OP 15/06 /2020 
 

  1P EN 2P : 34 EURO 

  3P EN 4P : 29 EURO 

  ASR D3 : 34 EURO 

ASR PROV : 25 EURO tenzij aangeduid in hogere : dan 34 EURO 

  JEUGD/RESEREVEN/STAGIAIRS : 25 EURO 

 

VERPLAATSING /: 3 EURO PER BLOK 

 

ONDER VOORBEHOUD 
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Kruiswoordraadsel: Dieren 

Vul de benaming van onderstaande dieren in het rooster hierboven 

Oplossing blz. 12 
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Een hulpmiddel van de omschrijving van de dieren 
 
 

1) lk kan heel goed vliegen en mooi fluiten. 

2) lk loei en geef melk. 

3) In de zomer kan het zijn dat ik met vele in jou huis op het raam zit. 

4) lk ben een traag dier en heb een huisje op mijn rug. 

5) lk leef onder de grond en vogels lusten mij graag. 

6) lk verander in een vlinder. 

7) lk haal nectar uit de bloemen en maak er honing van. 

8) lk lijk op een eend maar heb een langere nek. 

9) lk ben het mannetje van de kip en roep: ”kukeleku”. 

10) lk blaat en heb een wollen vacht. 

11) lk lijk op een kip maar ben dikker en groter. 

12) lk ben het vrouwtje van de haan en leg eieren. 

13) lk lijk op een schaap maar heb geen wollen vacht. 

14) lk ben een heel klein zwart diertje en leef in een kolonie onder de grond. 

15) Ik ben een klein rood diertje met zwarte bolletjes op mijn rug. 

16) lk heb twee lange oren en lust graag worteltjes. 

17) lk blaf en ben, zoals ze zeggen, de beste vriend van de mens. 

18) lk ben een knaagdier zonder staart en groter dan een hamster. 

19) lk leef in het water of een aquarium. 

20) Als ik val, kom ik steeds op mijn pootjes terecht. 

21) Als ik jou prik, kan dat veel pijn doen. 

22) Mensen rijden graag op mijn rug. 

23) lk ben roze, knor en heb een krul in mijn staart. 

24) lk ben een sluw dier. 

25) lk kwaak, kan goed springen en heb een lange tong om vliegen te vangen. 

26) lk trek steeds naar het licht toe en vind het fijn om in je arm te prikken. 

27) lk heb vele stekeltjes op mijn rug en maak een bolletje van mezelf als ik 
bang ben. 

28) lk leef in het bos, ben groot en bruin. 

29) lk ben een klein diertje en heb zes pootjes. 

30) lk vind het fijn om te huilen als de maan aan de hemel staat. 

31) lk klim graag in bomen en heb een lange pluimstaart. 

32) lk ben een knaagdier, eet graag zaadjes, heb geen staart en ben kleiner dan 
de cavia. 

33) lk kwaak en zwem graag in de vijver. 

34) lk ben een soort vogel, mensen houden me in een kooitje. 

35) lk ben gekend als een wijs dier en leef vooral 's nachts. 

36) De meeste mensen vinden mij eng. lk heb acht poten en maak een web. 

37) lk balk en lijk op een paard. 

38) lk leef in het bos, kan heel snel rennen en heb een gewei. 

39) Eerst was ik een rups totdat ik in een pop veranderde. lk heb verschillende 
kleuren. 
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Corona  Covid 19 ……. 
 
Beste vrienden, 
 
 Hoe de voorbije maanden het Coronavirus ons leven heeft      
bepaald, moet ik jullie niet vertellen. 
 

 Noodgedwongen moesten we onze souper annuleren, tot grote 
spijt van ieder die zich had ingeschreven, wellicht nog erger voor 
de horeca zelf, want zij hadden niet enkel onze annulatie, maar   
zo vele andere in de daarop volgende weken, maanden ……. 
 

 We gaan onze sponsors volgend jaar opnieuw uitnodigen op   
onze souper, als het God beliefd. 
 

 Door het wegvallen van Genk on Stage van 26 tot 28 juni,     
hebben we ook besloten om dit jaar bij onze sponsors niet langs   
te gaan voor hun broodnodige steun en we hopen er op, dat we 
volgend jaar in betere omstandigheden nog steeds op hun steun 
mogen rekenen. 
 

 Hoe, wanneer, met publiek, open kantine, welke voorzorgsmaat-
regelen, de voetbalcompetitie in onze provincie zal starten ….?  
Steekt het virus opnieuw de kop op later dit jaar, wanneer zal er 
een vaccin zijn ….? 
 

 Vele vragen en op dit ogenblik nog geen antwoorden. 
De toekomst zal meer duidelijkheid brengen en hopelijk            
gebruikt iedereen zijn gezond verstand om er voor te zorgen       
dat we weer niet in afzondering moeten of in kleine bubbels      
met elkaar omgaan … 
 

 Als we meer weten over de data van onze komende activiteiten, 
zullen we jullie informeren via mail en onze website. Alles wat 
wedstrijden, cursussen en fysieke testen betreft, zal ten gepaste 
tijden verschijnen via E-kickoff. 
 
 

 
Vriendelijke groeten, 

Jan 



AGENDA     -     AGENDA 
 

Noteer de volgende data in uw agenda! 
 

VRIENDENKRING  - activiteiten 
 

− ? 
 

BREMFLUITERS  - voetbalploeg 
 

− ? 
 

NACHT van de REF - gewest Noord Limburg 
 

− Volgend seizoen 
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PERSONALIA 

 
 

       OVERLEDEN 
 

 
 

23.05.2020  SYLVAIN BORGHOMS (82j.), 
 

Ex-scheidsrechter, 
Ex-lid van de vriendenkring. 

 
 
De vriendenkring betuigt hun oprechte deelneming 
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 Een vrouw komt bij de dokter, bont en blauw geslagen… 
 

Dokter: "wat is er gebeurd?" 
 

Vrouw: "Dokter, elke keer als mijn man dronken thuiskomt slaat 
               hij me ineen..." 
 

Dokter: "daar ken ik een zeer doeltreffende remedie tegen: als uw 
               man dronken thuiskomt, neem een kopje kamillethee en 
               begin te gorgelen, gorgelen, gorgelen." 
 

2 weken later komt de vrouw terug bij de dokter zij ziet er        
herboren en fris uit. 
 

Vrouw: "Dokter, dat is een geniale oplossing! Telkens mijn man 
               beschonken thuiskwam en ik kamillethee gorgelde, is er 
               niets gebeurd! 
 

Dokter: "Zie je nu hoe eenvoudig het is om je mond te houden ?"  
 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 
 Weten jullie dat er in bier vrouwelijke hormonen zitten? 
Als je tien glazen bier op hebt, begin je allerlei onzin uit te       
kramen … en je gaat je overal mee bemoeien.. en je kunt dan    
ook geen auto meer rijden! 
 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 
 Dokter, regelmatig wordt het mij op het veld geel en rood voor 
de ogen. klaagt de verdediger. De dokter geeft hem de volgende 
raad: wissel de scheidsrechter dan eens een keer!  
 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 
 Een dronken man besluit heel wijs zijn auto te laten staan en  
lopend naar huis te gaan. Als hij na een half uur zwalken over 
straat ineens word aangehouden door een agent. ‘Waar gaat U  
naar toe om 2 uur ‘s nachts?’ vraagt de agent. ‘Ik ga naar een    
lezing over alcoholgebruik!’ zegt de man. ‘En wie geeft die lezing 
dan?’ vraagt de agent. ‘MIJN VROUW!’ 
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HERSENKRAKERS ! 

Oplossing blz. 12 

Zoek 2 manieren om een vierkant te krijgen 
 door 2 lucifers te verplaatsen. 

Verplaats twee lucifers om het balletje uit het glas te krijgen. 
Je mag het balletje niet verplaatsen 

en de lucifers moeten wel weer een glas vormen! 

Welk getal ontbreekt er. 



1) 
 
 
 
 
2) 

12 

Oplossing van  blz. 6 en 11 

Eerste afbeelding: 

5 + 5 + 4 = 14 

5 + 4 + 10 = 19 

4 + 10 = 14 

5 - 4 = 1 

Het juiste antwoord is 1 

Tweede afbeelding: 

4 x 3 = 12 

7 - 4 = 3 

21 / 3 = 7 

4 + 4 = 8 

Het juiste antwoord is 8 
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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 


