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vanaf z’n 2de levensjaar
in Kessel-station.
Nadat hij opgegroeid
was en school gelopen
had in de gemeentelijke
jongensschool aan de
Berlaarsesteenweg
in
Kessel-dorp ging hij na
z’n plechtige communie naar het VTI in Lier;
in de richting electromechanica behaalde hij
achtereenvolgens
het
A3 en A2-diploma.
Daarna trok hij naar den
‘Hik’ in Geel om er meet- en regeltechniek te gaan
volgen en toen hij daar op z’n 22ste afstudeerde kon
hij reeds 3 dagen later beginnen te werken bij de
toenmalige werkgever van zijn oom, die een bedrijf
had in Vremde dat ondermeer piping deed.
Als voorwaarde had die ondermeer gesteld dat Ronny ging komen voetballen bij de nieuw opgerichte
voetbalploeg Oud-Vremde, die afgescheurd was van
Sporting Vremde.
Vroeger was hij als miniem beginnen te voetballen
bij SK Lierse en vanaf z’n 17de sloot hij zich aan bij
FC Kessel, waar hij ondermeer samen gespeeld had
met Patrick Verberckt en ook enkele keren was aangetreden in het 1ste elftal.
Omwille van andere interesses hing hij echter nog
vóór z’n 30ste z’n shoes aan de haak.
Sinds 1984 speelt hij golfbiljart, oorspronkelijk op
nationaal vlak, maar tegenwoordig enkel nog in het
verbond Mechelen-Lier.
Hij is aangesloten bij ‘Bonap’, een club waarvan het
lokaal gevestigd is aan de Waversesteenweg in Lier.
Nog vóór de eeuwwisseling had zijn pad dit van
Wendy Belmans gekruist in café ‘Belle Vue’ te Kes-

sel-dorp en in 2007 traden ze met
mekaar in het huwelijk.
Zoon Lani (16) doet aan atletiek
en ﬁtness en dochter Indra (15)
is actief bij chiro Nele in Kessel.
Op z’n 23ste was hij ‘binnengegaan’ in het leger te Turnhout en
daarna voltooide hij z’n dienstplicht in Brakel (Duitsland).
Verder verdiende hij ondermeer
nog een tijdje de kost bij Agfa
Gevaert en als verkoper van
schoolboeken en didactisch materiaal in diverse basisscholen.
Door deze laatste job beschikte
hij over heel wat meer vrije tijd
dan een gewone werknemer.
Op een gegeven moment werd hij
door een kameraad die zelfstandige was in chauﬀage en airco en
die het nogal tamelijk druk had,
gevraagd om mee te gaan helpen
en zo was hij dan, inmiddels ook
al weer een 16-tal jaren geleden,
langzaamaan in die stiel gerold.
Op dit moment is hij als zelfstandige in bijberoep reeds 12 jaar in
dienst bij de ﬁrma Radeco die gespecialiseerd is in verwarming en
cooling en die een nevenﬁrma is
van ‘Aircotechnix’, het bedrijf dat
gerund wordt door Patrick Verberckt.
Als Ronny een even goede prestatie als pronostieker zal neerzetten zoals deze laatste dan heeft
hij in ieder geval volgende week
al de zekerheid dat hij volgend
jaar einde juni op onze prijsuitjvp
reiking mag aanwezig zijn.
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16 NETEFEESTEN
GROTE MOSSELTWEEDAAGSE
op 23 en 25 september 2016
ingericht door:
FC 2 De Slappe & FC ‘t Gewat

De Lustige Schutters

op de terreinen van en in taverne “de Slappen Uier”, L. Gewatstraat 79 te Nijlen

vrijdag 23 september
16-21 u.: mosselen, stoofvlees of vidé met fritten of brood (ook
kindermenu mogelijk)

zondag 25 september
11.30-21 u.: mosselen, stoofvlees of vidé met fritten of brood
(ook kindermenu mogelijk)
prijzen: mosselen: € 20 (in vvk € 18)
stoofvlees of vidé: € 14 (in vvk € 13)
kindermenu: € 6
desserten & dranken aan democratische prijzen

IEDEREEN WELKOM - GRATIS INKOM
KAARTEN: 0493/709.557 - 0479/745.414 0473/345.068

01. Lommel - Lierse

2

14. Zandhoven - Branst

2

02. FC Duﬀel - Olympia Wijgmaal

1

15. Lippelo - FC Duﬀel B

2

De Landelijke Gilde organiseert op
zondag 25 september van 9u tot 12.30u
haar jaarlijkse boerenmarkt
op het kerkplein te Ranst.

03. Nijlen - Betekom

2

16. Hooikt - Putte

X

04. dames Massenhoven - Standard Luik B

2

17. Willebroekse SV - Broechem

2

05. Whitestar Brussel - Heist

X

18. Hove - Oelegem

1

Iedereen is welkom als koper of verkoper.
Eigen gekweekte land- en tuinbouwproducten
worden te koop aangeboden: groenten, fruit,
bloemen, zuivelproducten, kleinvee, ...

06. Lyra - Branddonk

2

19. Jong Antwerpen - Emblem

1

07. Oppuurs - Berlaar Heikant

2

20. City Pirates B - Massenhoven

1

08. Herenthout - St-Job

1

21. Boechout - Tub. Borgerhout

2

09. Lint - ‘s Gravenwezel-Schilde

1

22. Pulle - Maccabi

1

10. Ranst - Bevel

1

23. Pulderbos - Ranst B

1

11. Tisselt - VV Duﬀel

2

24. Grobbendonk - Wavria B

2

12. Vorselaar - Lentezon Beerse

1

25. Rijmenam - SK Rita Berlaar

2

13. Kessel United - Puurs

1

LANDELIJKE GILDE RANST

PRONOSTIEKER: RONNY ROTTIERS (Kessel)
Ook Duﬀelnaar Peter Verhoeven is er met een score
van 8 punten niet in geslaagd om zich mee te gaan
mengen in de strijd om de titel van KONTAKTVOETBALPRONOSTIEKER 2016-2017.
Onze volgende kandidaat dankt zijn deelname aan
Patrick Verberckt uit Kessel die vorig seizoen op de
vierde plaats eindigde met 15 punten.
Ronny Rottiers werd geboren in Lier als enige zoon
van Walter Rottiers en Irma Van Rompaey en woont
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Zonnebloemwedstrijd
Bloemen met stengels binnenbrengen bij de stand
van de Landelijke Gilde vóór 11.30 u..
Uitslag en prijsuitreiking omstreeks 12 u.

