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GAAN DE 36 UREN VAN AKC/LUMA WEL DOOR?
Wegens een schrijnend gebrek aan inschrijvingen en interesse van onze leden vragen
we ons af of het nog wel de moeite loont om activiteiten zoals onze “36 uren van
AKC/Luma” te organiseren.
We publiceren nu al een slordige vijf weken alles wat er te doen is op vrijdag 19 en
zaterdag 20 oktober maar slechts weinigen schreven zich in. Heeft dit te maken met
desinteresse of is het gewoon laksheid of dat men liever wacht tot op het laatste
nippertje om in te schrijven? We weten het niet, maar stellen ons hier serieuze
vragen bij.
We hebben momenteel voor onze quiz 15 ploegen, voor Tussen Twee Palen 30
deelnemers, voor het Kubbtornooi 4 teams en voor het petanquetornooi 7 teams en
ook het eten is een mager beestje. We gaan het niet moeilijk maken en met minimum
aantallen werken. Je zal misschien begrijpen dat er in het organiseren van
dergelijke activiteiten veel tijd en moeite kruipt en dat het steeds dezelfden zijn die
zich voor dit alles engageren. Als er dan vanuit onze leden, net zoals bij onze
Jaarlijkse Algemene Vergadering, geen respons komt, geraken deze mensen
(waaronder ikzelf) minder en minder gemotiveerd om nog iets te doen.
Bon, dit gezegd zijnde even terug naar de realiteit: de minimum aantallen om onze
activiteiten te laten doorgaan zijn de volgende:
Quiz: minimum 15 ploegen (die gaat dus zeker door)
Tussen Twee Palen: minimum 60 deelnemers
Petanquetornooi: minimum 20 teams
Kubbtornooi: minimum 15 teams
Spaghetti: minimum 50 deelnemers
Indien we één van deze aantallen niet halen schrappen we de desbetreffende
activiteit. We houden u op de hoogte en verzoeken diegenen die nog willen
inschrijven dit te doen uiterlijk tegen zondag 14/10 a.s.
Op de volgende bladzijden vind je nog eens een laatste keer gans het overzicht van
onze 36 uren van AKC/Luma.
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36 UREN VAN AKC/LUMA
Op vrijdag 19 oktober is er onze quizavond o.l.v. Robbie en Kevin. Inschrijven kan je doen via de lijst in de kantine
of een eenvoudig mailtje naar patrick.van.dyck@gmail.com. Inschrijvingsprijs is 5 euro per deelnemer. Verzin ook
een ludieke ploegnaam.
Op zaterdag 20 oktober is het tornooidag op AKC/Luma: Tussen Twee Palen, pétanque en vanaf dit jaar ook een
Kubb-tornooi. Inschrijven kan bij de mensen vermeld op de bijhorende affiches of formulieren. Deelname is gratis
voor alle activiteiten.

Belangrijk. U kan zich inschrijven voor alle 3 de tornooien. Er wordt een zodanig schema uitgewerkt dat U

zonder stress kan deelnemen aan alles. Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaald tornooi kan dit worden
afgeschaft.

VRIJDAG 19 OKTOBER : QUIZ

Ploegen van minimum 3 en maximum 6 deelnemers - Deelname: 5 euro inschrijvingsgeld/deelnemer
Mooie prijzen te winnen
Presentatie: Robbie en Kevin - Jury: Inge en Pit
Inschrijven: op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com
Vergeet geen ploegnaam te vermelden!
Te verkrijgen: schoteltjes met kaas, kop, salami, ajuintjes en augurkjes

ZATERDAG 20 OKTOBER:
TUSSEN TWEE PALEN – Aanvang: 10 u

Inschrijven doe je op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com
Noteer 1 van volgende categorieën: senior – recreant of niet-korfballer – U19 – U16 – U14 – U12 – U10 – U8 – U6
Deelname: GRATIS
Prijs per categorie te winnen
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PETANQUE – Aanvang: 10 u

Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk en leuke ploegnaam.
Met Ricard en jeneverstandje.
Inschrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com
Deelname: GRATIS
Mooie prijs voor de winnaar

KUBB – Aanvang: 10 u

Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk een leuke ploegnaam.
Met Ricard en jeneverstandje
Inschrijven in de lijst in de kantine of via Sven Van Mieghem op het nummer 0486126761
Deelname: GRATIS
Mooie prijs voor de winnaar

HAMBURGERS EN BROODJES – Tussen 12 en 14 u

Tussen de middag kan u genieten van heerlijke hamburgers en broodjes.
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com
Keuze uit: hamburgers (3 euro) – smos kaas of smos hesp (2,5 euro) – broodje kaas, hesp of préparé (2 euro)

SPAGHETTI – Tussen 18 en 20 u

’s Avonds kan u genieten van een heerlijke spaghetti à la Berre Flambée aan 8 euro
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
09u45 : AKC/LUMA 3 – VERDE 2

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine – Vlyminckx Nadia
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens

11u00: SPARTACUS/NDN 2 - AKC/LUMA 4

Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen
Wendy - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg
Wolfgang

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEKEN
28/10/2018

10:00 1Ste Gew A

BLAUW WIT 2

AKC/Luma 2

28/10/2018

11:00 2De Gew B

AKC/Luma 4

BOECHOUT-VREMDE 2

28/10/2018

11:15 1Ste Gew C

GANDA 2

AKC/Luma 3

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
BVB U19

VOBAKO

AKC/Luma

17 20

U16 Afd B

VOBAKO B

AKC/Luma B

10 5

U12 Afd C

CATBA

AKC/Luma

2 6

U16 Afd C

VOORWAARTS A

AKC/Luma A

7 21

U19 Afd D

KWIK

AKC/Luma B

30 5

U14 Afd A

SIKOPI

SPARTACUS/NDN

7 7

1Ste Gew C

AKC/Luma 3

HOBOKEN/MERCURIUS 2

11 7

1Ste Gew A

AKC/Luma 2

MINERVA 2

11 9

2De Gew B

AKC/Luma 4

VOORWAARTS 5

9 5

U19 Afd A

GANDA

AKC/Luma A

9 17

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Bedankt AKC/Luma
Zaterdag jl vond onze mamakes en papakesdag plaats bij onze allerkleinsten. Het werd een bijzonder leuke
bedoening. Aan het einde van de namiddag werden alle deelnemers getrakteerd op heerlijke frietjes. Een heel
seizoen lang sloven onze drie kookdames zich uit om na de activiteiten van onze kleinsten iets van lekkers te
voorzien (frietjes, smoutebollen, popcorn, pannenkoeken…). We willen dan ook niet nalaten om langs deze weg
Irma, Rosita en Danny van harte te danken voor de geleverde inspanningen. Onze jeugd en ook wij kunnen dit ten
zeerste appreciëren.
Ook zeker een woordje van dank aan Christel en Rudy die er bij elke thuiswedstrijd en tijdens organisaties van
AKC/Luma voor zorgen dat iedereen kan genieten van lekkere belegde broodjes. Als zij de keuken verlaten blinkt
die ook telkenmale als een spiegel. Bedankt ook dit kunnen wij alleen maar bijzonder waarderen.
En ook al die anderen die regelmatig een handje toesteken bij de vreetfestijnen willen wij van harte danken voor
hun inzet. Zonder jullie zou een club als de onze niet kunnen draaien.
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Kijken we naar vorige week vrijdag, dan moeten we stellen dat ons Oktoberfest een succes was. Sam heeft zich te
pletter gewerkt om alles in orde te krijgen en onze toogploeg was grandioos. Anneke, Muke, Sven en Franky waren
heerlijke Tirolers hebben we kunnen constateren. Ook dank aan Kristel en Sonja voor het bakken van de
braadworsten en onze DJ’s Jens en Kevin. Ook deze activiteit werd dankzij jullie allen een succes.
En dan over naar het sportieve gedeelte van vorig weekend. Al onze gewestelijken wonnen, onze U19 wonnen
zowel voor de beker als in de competitie en blijven eenzaam op kop. Voor het eerst dit seizoen kregen ze tegenstand
in de beker waar ze Vobako nipt met 17 – 20 wisten opzij te zetten. Hopelijk het begin van een langere rij met
tegenstand… Onze U19 B waren dan weer niet opgewassen tegen het veel te sterke Kwik. Zij slikten een dertiger,
waarmee nog maar eens bewezen werd dat het systeem van de KBKB op geen kl… trekt. De U16 A hielden deze
week voor de zoveelste keer op rij schietoefeningen op Voorwaarts en de U16 B moesten hun meerdere erkennen in
Vobako B. De U14 haalden een deugddoend punt tegen Sikopi en onze U12 wisten na twee gelijke spelen en een
nederlaag terug te winnen.
Volgende week enkel wedstrijden voor de gewestelijken en de jeugd en niet vergeten te gaan stemmen. De week
nadien geen korfbal enkel de 36 uren van AKC/Luma en dan op zondag 28/10 de laatste veldwdstrijden voor onze
gewestelijken, dan zetten we een punt achter de heenronde veld.
Pit

Spreuk van de Weuk
Maak van de nood een deugd, geen kern ?…
supporter meer voor de jeugd !!
2. LOTTO

Nummer: 26
Winnaars: Franky de Meester en Frank Hardies

3. OEFENWEDSTRIJDEN ZAAL FANIONS

Ondertussen zijn onze fanions gestart met de voorbereidingen voor de zaalcompetitie (de meest begeerde titel die
ons een Europacupdeelname kan opleveren, weet je wel!). Zij spelen volgende oefenwedstrijden, waarbij je gerust
eens een kijkje jan komen nemen:
Kwik Indoor
10/10 B om 20.15 u en A om 21.15 u tegen ASKC
Kwik Indoor
14/10 B om 12.30 u en B om 14.00 u tegen Scaldis
Putse
26/10 A om 20.45 u en B om 21.50 u tegen Putse
Kwik Indoor
04/11 B om 13.00 u en A om 14.30 u tegen Riviera/Deurne
Kwik Indoor
10/11 Tornooi tegen Kwik, KCR en BEP met A en B
Franky

4. NIEUWE LEDEN

Deze week kunnen we officieel welkom heten bij onze U10:
• Emma Byloo – Kroonstraat 38 – 2140 Antwerpen °13-03-2009

Martine

5. STAND-UP COMEDY OPTREDEN VAN SVEN HARDIES
•
•
•
•
•
•
•
•

ZATERDAG 13 OKTOBER - Stand-up Comedy optreden van Sven Hardies in de kantine van Kwik
korfbal, gecombineerd met lekkere tapas van Paella a la casa
Deuren open om 19.00 uur
19u30: tapas
20u30: start voorprogramma en "Sven Hardies is gedomesticeerd"
21u30: pauze met vervolg van tapas
Prijs is 15 euro (tapas inbegrepen)
Inschrijven bij Ingrid De Vriendt per mail: ingrid.de.vriendt@telenet.be
Betaling via de Kwik rekening: BE91 7512 0546 9076
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6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019
•

•
•
•
•
•
•
•
•

19-20/10 : 36 uren van AKC/Luma met
o Quizavond op vrijdag (samenstelling Robbie en Kevin – presentatie: Robbie – jury: Pit
en Inge)
o Tussen Twee Palen (Pit) en petanquetornooi (Pit)/kubbtornooi (Sven) op zaterdag
o Spaghetti-avond (Albert) op zaterdag en tussen de middag belegde broodjes (Christel)
Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari
Restaurantdag (AKC/Luma kern en Albert) op zondag 2 december
Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 4 mei 2018 in onze nieuwe chalet)
Faute Fuif op 9/3 (Sam)
AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4
Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op het nieuwe
AKC/Luma op zaterdag 18 mei
Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam)
Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni
Pit

7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER

AKC/Luma is een Trooper-vereniging.
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen
www.trooper.be/akc
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club.
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht.
U bestelt en betaalt zoals gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een
percentage van uw bestelling aan onze club. Super simpel.
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen:
www.trooper.be/AKC!
Hieronder al enkele van de populaire webshops.
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,...
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,...
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,...
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,...
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,...
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,...
- Food: Pizza Hut, Domino's
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!
Sam

8. SPORTCHEQUES DEURNE

Het district Deurne geeft haar sporters de kans om elk jaar een sportcheque aan te vragen. In totaal bieden 93
sportclubs uit Antwerpen deze service aan hun leden aan. Ze aanvaarden, net als jullie club, de Deurnese
sportcheque.
Wie kan in 2018 van een sportcheque genieten?
1. De sporter zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar):
• tussen 3 en 18 jaar
• tussen 18 en 26 jaar én student
• ouder dan 55 jaar
2. De sporter woont in Deurne;
3. De sporter betaalt meer dan 45 euro lidgeld voor een jaarwerking;
4. De club aanvaardt sportcheques (dit is het geval).
Alle informatie en de aangepaste informatiebundel vind je op www.deurne.be onder SPORT
Sportcheques afgeven aan Chris Van Riet (Turnhoutsebaan 165 bus 3 Deurne) voor 15 oktober. De cheque ondertekenen en uw bankrekening invullen.
Het bedrag zal door AKC/Luma op uw rekening worden overgeschreven. De sportcheque zal niet meer in
mindering gebracht worden van uw lidgeld, dit is niet mee toegelaten door het District Deurne.
Chris Van Riet
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9. MATERIAALHOK: EEN SCHANDE

We willen iedereen die gebruik maakt van palen, pinnen, ballen, linten… vriendelijk doch dringend verzoeken om
na gebruik het materiaal terug op de daartoe bestemde plaats te leggen. Het materiaalkot zag er, ondanks de inzet
van sommigen, van ’t weekend weer uit als een écht rommelkot waarin je op zoek moest naar het materiaal tussen
een bos van palen en pinnen. Eens je het nodige materiaal gevonden had moest je dan weer vaststellen dat de
linten niet correct op de rolletjes waren gedraaid, dat het aartsgevaarlijk is om je in dat “kot” te bewegen…
We willen de jeugdleiders verzoeken om in de toekomst na trainingen en wedstrijden erop toe te zien dat hun ploeg
alles correct opbergt. Een beetje discipline en respect voor ons materiaal is hier zeker aan de orde.
We geven ook ieder seizoen een kapitaal uit aan nieuwe ballen, als we dan op zaterdag- en/of zondagavond een
heel deel ballen terugvinden in de bosjes en op het veld vinden we dat bijzonder triestig.

10. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT

Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,
sympathisanten, ploegen…
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste
of losse panelen…)
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter.
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring
• op Facebook - • op onze website - • in onze Flitsen
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.
Op deze manier kan je intekenen op ons project. Gebruik zelf het formulier of tracht het ook aan andere
geïnteresseerden te bezorgen. Bijkomende formulieren kan je op eenvoudig verzoek bekomen.
Je kan bijkomende formulieren verkrijgen door een mailtje te sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com. Geef het
formulier nadien volledig ingevuld af aan Chris Van Riet of mail het naar chrisvanriet2@gmail.com
Luc Vingerhoedt (Luma)
Familie Aerenhouts-Laeremans
Jos Duchesne
Familie Duchesne en Partners
Familie Palinckx-Verhoeven
Agidens
François Peire
Frank Wilms
Jef Windels
Ronny Remeysen
Sandra Kegeleers
Demets
Max Bedeer
Sam Bedeer
Brooklyn De Maeyer
Agnes de Boer
Lin de Meester
Fen de Meester
Kurt en Debby de Meester-Everaert
Driesen-Van Peteghem
Dewinter-Hufkens

Anneke Peeters
AKC 3
Uit sympathie
Nancy de Boer
Kevin Van den Berg
Rita Van Steenbergen
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp
Thore Cordon
Ebe Cordon
Charlotte Bocxstael
Steffi Peeters en Wim Harrus
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina
Paula Verwimp
Paul Boudiny
Sepp Van Mieghem
Finn Van Mieghem
Jade Van Mieghem
Sigrid Traets
Sven Van Mieghem
Gerard Van Mieghem

TOTAAL: 27.480 euro
AKC-Flitsen
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TOOGPLOEGEN
Zaterdag 13 oktober 2018
Van 13.00 tot 18.00 u: Niki en Levi
Zondag 14 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet)
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U12
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley
Vrijdag 19 oktober 2018 (Quizavond)
Van 18.30 tot 01.00 u: Evenementencel + vrijwilligers (2 Franky’s?)
Zaterdag 20 oktober 2018
Van 10.00 tot 13.00 u: Evenementencel
Van 13.00 tot 18.00 u: Elke en Sten
Van 18.00 tot 23.00 u: Evenementencel (Spaghettiavond)
Zondag 21 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet)
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin
Zaterdag 27 oktober 2018
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis
Zondag 28 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet)
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U19B
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Sandra
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Nieuw lid
Deze week zijn de U10-ers aan het feest want Emma Byloo komt de rangen versterken. Tof dat jij je zo snel thuis voelt in
onze vereniging Emma, Zeer hartelijk welkom bij AKC/Luma en heel veel plezier op en naast het korfbalveld.

1. Belangrijke data

Berichtjes

27/10/18: Halloween voor de jongsten
01/12/18: Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten op AKC/Luma + 1e koekjeslevering
16/02/19: 2e koekjeslevering
09/03/19: Carnaval (onder voorbehoud)
21/04/19: Paasontbijt
30-31/05 en 01/06/19: jeugduitstap naar Genk
?: combitornooi met eindeseizoensviering?

2. Jeugdbekers

U19-ploeg gong vrijdag winnen op Vobako met 17 – 20. Zij plaatsten zich zo voor de kwartfinele. Het resterende
bekerprogramma ziet eruit als volgt:
U19: 10/10 – 1/4 finale:
AKC/Luma - Kwik
U16: 12/10 – 1/4 finale:
AKC/Luma – Boeckenberg
Veel succes aan beide ploegen!

3. Koekjesverkoop

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. Dit jaar hebben we nieuw
in het assortiment: vanillewafeltjes met chocolade en een zweeds havermoutkoekje met een voetje in chocolade:
een gezonde aanrader!). De bladerdeegkoekjes hebben het assortiment verlaten. De eerste bestellingen moeten
binnen zijn bij Carine Duchesne (Marc.Bocxstael@telenet.be) ten laatste op zondagavond 18/11.
Jullie hebben dit jaar dus veel tijd om koekjes te verkopen aan familieleden en vrienden. Wij
hopen dit seizoen een nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren op
zaterdag 1 december. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van
onze jeugduitstap.
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4. Hangloten

Nog steeds zijn er hangloten te koop op AKC, dit om onze kindervriend uit Spanje
financieel een beetje bij te staan. Doe dus mee en koop een lot. De prijs is €1 en je hebt
altijd prijs.

5. De voorbije mamakes en papakes-dag

Jajaja, de zon scheen, de sportkledij was aanwezig, en uiteraard straalden een 20-tal U6-ers en hun mama’s of
papa’s om aan een leuke namiddag te beginnen. Ditmaal gooiden we het over een heel andere boeg…niet meer de
individuele prestaties, (hé Ilja, de winnaar van vorig jaar!!!) maar eerder het groepsgevoel primeerde tijdens alle
oefeningen. Als opwarmertje zongen we met zijn allen het verjaardagslied voor Shayne, papa van Saige die
vandaag als verrassing een taart op zijn hoofdje kreeg….
Dan begon het eerste spelletje: vossenstaarten trekken: ouders tegen kids, kids tegen ouders, enz. hilariteit en
competitie tot en met.
En dan kregen we enkele valsspelers: Kurtje, Olivier en Ilja: ook zij kregen een extra kledingstuk!!!!
Dan gingen we eens kijken wie het snelste reageerde op allerlei opdrachtjes om verder te gaan met allerlei
balvaardigheidsoefeningetjes.
Het loop-en tikspel “de wolf en de biggetjes” werd een topper en ook “het tikkertje bal “smaakte naar meer.
Dan even een wedstrijdje: kids tegen ouders via “levend uurwerk”: de kids wonnen met overduidelijke cijfers:
ouders 111, kids 327 goals!!!!
Uiteindelijk moesten we traditioneel eindigen met het “schipper mag ik overvaren-spel”, een must voor de kids, om
dan alle kids te trakteren met een mooie deelnemersmedaille en de ouders een drankbonnetje.
En nog was het niet gedaan: Irma, Danny en Rosita stonden dan weer traditioneel klaar om al onze kids te
trakteren op heerlijke frietjes: thanks girls!!!!
Tot volgende zaterdag!!!!, Namens de coaches, Agnes

6. AKC/Luma-kledij

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan
steeds T-:shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken,
rugzakken en regenvestjes bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com . Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met
AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost €5.
Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.

https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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7. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma

wie
U6

leeftijd
3, 4 en 5

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

U8

6 en 7

18u45 -19u45

14u00-15u30

U10

8 en 9

18u45 -19u45

14u00-15u30

coachen
Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77
60), Leen (0473/97 35 68), Amber (0499/43
94 50) en Aida (0475/85 44 66)
Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13
88), Bert (0474/92 49 45) en Jens (0479/82
28 55)
Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94
47) en Vanja 0486/67 71 15)

Hier het herfstprogramma voor onze jongste jeugdleden tot aan de zaalperiode. Wedstrijdjes van de
speelgelegenheid van de KBKB voor U8 en U10 zullen nog apart vermeld worden. Afschrijven doe je bij de
betrokken coachen, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. Heb je een probleem of een vraagje: neem contact
op met de coachen, zij zullen jullie telkens adviseren, helpen en/of motiveren. Samen met de coachen hebben we
getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en hapjes. Ook
dit jaar hebben Rosita, Irma en Danny zich weer kandidaat gesteld om onze jongste spelertjes af en toe te
verrassen op een speciaal hapje (hiervoor reeds een dikke merci!!!)
datum
wat
Voor wie
Zat 13 okt
Veldtraining voor U6
U6
Speelgelegenheid U8 en U10
U8 en U10
Woe 17 okt
Veldtraining voor U10
U10
Zat 20 okt
Veldtraining voor U6
U6
Speelgelegenheid voor U8 en U10
U8 en U10
Woe 24 okt
Veldtraining voor U10
U10
Zat 27 okt
Halloweentraining voor U6, U8 + U10 (verkleed in Halloween outfit),
U6, U8 en U10
gratis grime na de training voor wie wenst, Halloweenhapjes
+ ouders
Halloweenfuif op AKC/Luma van 16u30 tot 18u00 (info volgt)
29 okt tot 4 nov
Herfstverlof
Woe 31 okt
Veldtraining voor U10
U10
Zat 3 nov
Veldtraining U6, U8 en U10
U6, U8 en U10
Woe 7 nov
Laatste woensdagavond training voor U10
U10
Zat 10 nov
Laatste veldtraining Na de training lekkere pannenkoeken
U6, U8 en U10
17 nov
Aanvang zaalcompetitie voor jeugd en senioren
Namens de coaches, Agnes

AKC-Flitsen

Pagina 12

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Woensdag 10 oktober 2018

Beker van België 1/4 finales

U19: 20u00: AKC/Luma – Kwik

Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke

Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: 19u00 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny

Vrijdag 12 oktober 2018

Beker van België 1/4 finales

U16: 19u00: AKC/Luma – Boeckenberg
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie
Bijeenkomst: 17u45 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Jan en Jarre

Zaterdag 13 oktober 2018

Speelgelegenheid U8 – U10 (cluster 7)

U8: 13u00-14u30: op Catba met Scaldis, Catba en 2 x AKC/Luma (kunstgras)
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri
Bijeenkomst: 12u30 op Catba
Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens
Sportvelden Boterlaar Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne Tel.: 0485 32 90 06

U10: 13u00-14u30: op Catba met Scaldis, Spartacus, Catba en AKC/Luma (ook K4) (kunstgras)
Buloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Huyben Nette, Van Hove Amy
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp
Bijeenkomst: 12u30 op Catba
Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja
Sportvelden Boterlaar Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne Tel.: 0485 32 90 06

Competitie

13u30: U14 Afd A: Spartacus/NDN-AKC/Luma – Ago Aalst A (kunstgras)
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van
Mieghem Jade, Van Riel Kato
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel
Bijeenkomst: 12u30 op Spartacus
Jeugdleiders: Bjorn en Geert
Sikopi August Van Cauwelaertlaan 2050 Antwerpen Tel.: 03 219 68 20

14u00: U12 Afd C: AKC/Luma – Vobako
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri
Bijeenkomst: 13u00 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Debby en Kim
14u00: U16 Afd B: Rijko - AKC/Luma B
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian
Bijeenkomst: 13u15 op Rijko
Jeugdleiders: Kevin en Sayer
Sportzone Sonsheide Kruispad, 4 2310 Rijkevorsel

15u00: U19 Afd D: AKC/Luma B - KCBJ
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper
Bijeenkomst: 14u00 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
15u30: U19 Afd A: AKC/Luma A – Vobako
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
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Zondag 14 oktober 2018

Competitie

11u15: U16 Afd C: Putse A - AKC/Luma A (kunstgras)
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie
Bijeenkomst: 10u15 op Putse
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Putse K.C. Tinstraat 2580 Putte Tel.: 015 75 41 34

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U10
AKC/Luma - Scaldis : 7-3
Ebe 1-0
Ebe 2-0
Amy 3-0
Finn 4-0
Finn 5-0
Finn 6-0
Ebe 7-0
Strafworp 7-1
Shot heer 7-2
Inloper dame 7-3
Spartacus - AKC/Luma : 6-5
0-1 Kasper shot
0-2 Nette shot
1-2 strafworp
2-2 shot
2-3 Noor inloper
2-4 Amy shot
3-4 strafworp
4-4 shot
5-4 inloper
5-5 Ebe shot
K4 Spartacus -AKC/Luma : 7-1
Uit de k4 konden we veel leren. In het begin begonnen we slecht aan de wedstrijd, maar naarmate de wedstrijd
vorderde, leerden we uit onze foutjes, kwamen er wel mooie kansen en werden er enkele knappe passen gegeven!
Jullie leren week op week veel bij, en dat gaan we belonen ook in de komende wedstrijdjes!
Voor de rest kwamen we terug uit een bekernederlaag vorige week, en eigenlijk hebben we niet de reactie
gekregen die ik verwacht had! We hebben onze eerste wedstrijd dan wel gewonnen, met enkele knappe doelpunten
van zowel Finn als Ebe, maar we speelden veel te laks en zonder zin!
Op voorhand denken dat we wel gaan winnen want wij zijn wel beter, dat is niet onze mentaliteit! We verloren dan
ook tegen Spartacus en de kopjes gingen allemaal naar beneden! Wij kunnen allemaal supermooie passen geven en
knappe aanvallen opstellen. Bovendien leren wij om altijd en overal te gaan verdedigen, zo trainen we onszelf in de
eerste plaats!
We willen allemaal even goed worden als onze coach Shiara en de spelers van de eerste ploeg. Laat ons er dan met
z'n allen terug tegenaan gaan en er samen voor vechten, zowel op onze trainingen als tijdens de match! Wij
kunnen dit!
Zoals we het altijd zeggen in onze kreet :
Wat zijn wij? Rood en wit
Wie zijn wij? Akc
Wat zijn wij? One team
Jana
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U16A
Voorwaarts - AKC/Luma : 7 - 21 (1 - 9)
Doelpunten/doelpogingen
Dames : Lotte 2/11 – Femke 0/12 - Zoé 0/2 – Kadisha 4/11 (Lisa 1/2)
Heren : Brend 2/7 – Luwis 3/19 – Renzo 4/20 – Ernst 4/12 (Vinnie 1/4)
Het mooie weer blijft duren en daar zijn wij niet rouwig om. Voorwaarts is een mooie locatie, prachtig veld en
zeker op zo’n zonnige dag. Ondertussen werken we de veldcompetitie rustig verder af en meer op automatische
piloot dan op inzet en karakter. Na een moeizaam begin eindigen we de wedstrijd met een schotpercentage van
22% en daarmee komen we onder de mensen. Aan de rust was dat nog maar 17% m.a.w. de 2de helft echt op
niveau. Was de wedstrijd dan op niveau ? Helemaal niet, egoïstisch spel van sommigen, geen drive, geen motivatie,
uiteraard niet van iedereen, maar sommigen moeten toch eens gaan nadenken. Zelfs in een zwakke competitie als
de deze kan je spelvreugde hebben, kan je zaken leren en jezelf verbeteren om voorbereid te zijn tegen het echte
werk. Puberaal gedrag hou je voor buiten de lijnen. Eens tussen de lijnen speel je als een echte bende, voor elkaar
en met elkaar en dan bedoel ik met 4 want tot nader order wordt korfbal over 4 gespeeld. Als je show verkoopt op
het veld zorg dan dat het lukt anders is het gewoon belachelijk. Was er dan niets goed te zien …. dat nu ook weer
niet. Sommigen hadden wel drive, speelden wel voor elkaar en de afwerking was bij enkelen meer dan behoorlijk.
Jan gaat het al wel verwachten dus ik kan het ook nu weer niet laten ….. penalty’s zijn een wezenlijk onderdeel
van het korfbal spel, dus ….. 😊😊.
Volgende week 2 wedstrijden : 1 /4 finale Beker van België tegen BKC en in het weekend tegen Putse laatste
competitie wedstrijd dus hopelijk nog eens 2 keer knallen. Speel voor elkaar, met elkaar en een afwerking van 25%
als doel en we gaan de zaal in met een mooi parcours.
Succes One team
DN

U16B
Vobako B - AKC/Luma B : 10 - 5
Zaterdagmiddag, onder een stralende zon op verplaatsing in de Kempen. Niet echt ons favoriete uitje. En dit niet
zozeer omdat er geen sympathieke mensen op Vobako zijn, integendeel, maar wel omdat de club ervoor gekend is
om in wedstrijden van B ploegen ook A spelers op te stellen om de winst naar zich toe te trekken. En ook deze keer
was het weer van dat, zij het dan vooral op het veld naast ons. Praktijken die aan banden zouden moeten gelegd
worden, zeker als het om beslissende plaatsingswedstrijden gaat !
Terug naar onze wedstrijd. Met Milla nog steeds ziek en Rune herstellende van een val met de fiets, hadden we
geen reservespelers en konden er dus helaas ook niet echt tactische wissels gebeuren.
Aanval: Jolien (0/2) – Kian (0/2) – Lotte (3/0) – Noah (1/2)
Verdediging: Albert (0/1)/Rune (0/0)/Matthias – Evi (0/1) – Kia (1/1) – Matthias (0/1)/Albert
0-1 inloper Lotte na steun van Noah
6-3 shot heer Vobako
1-1 shot heer Vobako
RUST
2-1 shot dame Vobako
6-4 korte kans Lotte
3-1 shot heer Vobako
7-4 shot dame Vobako
3-2 inloper Lotte na steun van Noah
8-4 shot heer Vobako
4-2 shot dame Vobako
9-4 shot dame Vobako
5-2 inloper heer Vobako
9-5 korte kans Noah
5-3 penalty Kia
10-5 shot heer Vobako
De gretigheid en verbetenheid van vorige week was ver te zoeken. Het ging er nogal laks aan toe deze keer. De
enige die boven zichzelf uitsteeg, was Lotte, die er maar liefst 3 in de mand kon leggen en geen tegendoelpunt
moest toestaan. Bij sommigen was er geen alertheid van begin tot einde, hier en daar te weinig efficiënte
bewegingen en bij anderen zat de afwerking dan weer niet mee. Het was niet onze dag. Het is niet dat er geen
kansen waren, maar de overtuiging om te scoren ontbrak een beetje en in verdediging waren er teveel gaten. De
voorbije wedstrijden en het verloop ervan hebben duidelijk aan de motivatie van sommige spelers geknabbeld. Een
spijtige zaak, dus dit moeten we terug ombuigen. Kop op, met nog één wedstrijd op het veld te gaan zou het mooi
zijn om met winst af te sluiten. En dat kan tegen Rijko, als iedereen er voor wil gaan en we sterk aan de wedstrijd
beginnen. Ik zal er zelf niet bij zijn, dus het verslag zal voor een andere verslaggever zijn. Ik wens jullie alvast
veel succes !
Linda
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U19A
1 /8 finale Beker van Belgie : Vobako - AKC/Luma : 17 - 20 (10 - 8)
Aanval : Kian – Loran – Eline – Chaya
Verdediging : Raf – Demy – Rubi – Amber
Eindelijk, oef en top: 3 woorden die de wedstrijd samenvatten. Opnieuw op kunstgras, toch altijd een beetje
aanpassen en zeker vandaag want het veld leek op sommige momenten eerder op een schaatsbaan dan op een
korfbal veld. Ik zag bijna iedereen meerdere keren uitschuiven (ook die van Vobako) wat toch een beetje
verrassend was. EINDELIJK : gaat over de tegenstrever. Zoals al eerder vermeld (ook bij U16) is dit een noncompetitie waar de moeilijkheid schuilt in de kids gemotiveerd te krijgen ipv hen klaar te stomen. Eindelijk was
dit eens niet nodig want Vobako is een te duchten tegenstrever en een voorbode van een mooie zaalcompetitie
waarin iedereen van iedereen zal kunnen winnen. OEF : We starten moeizaam om verschillende redenen. Vobako
scoorde de eerste helft aan een zeer hoog percentage en bij ons was het een beetje zoeken naar de juiste
combinaties. We kunnen niet onder stoelen of banken steken dat het gemis aan voltallige trainingen, gemis aan
wedstrijden met het hele team en het gemis aan behoorlijke tegenstrevers ons nog niet de mogelijkheid hebben
geboden om te evolueren in het samenspel. Aan de rust staan we dan ook verdiend met 2 punten in het krijt, op
een bepaald moment zelfs 4. Maar wat we toen ook al zagen was dat het verschil minimaal was. Zij werkten
gewoon iets beter af. Na de rust was het TOP. We zagen een (h)echt team. Jullie speelden voor en met elkaar.
Geen gezeur, iedereen deed zijn/haar job en je zag ons zo groeien. In het laatste kwartier was de veer bij hen
helemaal gebroken en konden wij de wedstrijd rustig uitballen. Klaar voor de volgende zware klus in de 1/4 finale
tegen Kwik. Hier zullen jullie beide helften op niveau moeten spelen en dan kan je het klaren, maar dat is een
tegenstrever die ik toch nog een trapje hoger inschat. Het wordt een thriller daar ben ik zeker van. Misschien
recupereren we Lars tegen dan en kunnen we eindelijk over onze hele ploeg beschikken.
Ganda – AKC/Luma : 9 – 17 (5 – 10)
Wat kunnen we hierover zeggen ? Veel en niets. De Pit zou waarschijnlijk gewoon een blanco blad gebruiken want
dit was nu eens een echte klucht en in feite geen woorden waard. Sommigen denken dat ze al Bart Cleyman of Ilse
Poinaert zijn, maar ik kan jullie alleen zeggen dat dergelijke spelers ook in zo’n wedstrijden er boven uit staken en
lieten zien dat ze toppers waren. Met wat jullie vandaag lieten zien, heb je nog een heel lange weg af te leggen ……
Als de afwerking het volledig laat afweten (niet geturfd, maar ligt ergens rond de 5%), dat kan. Dat zal nog wel
gebeuren, maar dat jullie gewoon lak hebben aan opdrachten kan ik niet begrijpen. Het woord pseudo-toppers is
misschien op zijn plaats want ik zag sommige spelers(sters) gewoon lachen met het feit dat ze goals tegen kregen
of als iets weer niet lukte …. Pff we kunnen er nog veel over zeggen, maar als de ouders de moeite doen om naar
Gent te rijden op een zondag ochtend om jullie te laten profiteren van jullie hobby is een beetje moeite wel het
minste. Dat begint bij de opwarming (gewoon op tijd klaar staan is een minimum); over de wedstrijd op zich
………………………. Geen woorden waard.
Wij verwachten woensdag een ander team te zien, een gemotiveerd team een team zoals vrijdag dat voor en met
elkaar vecht en dat de opdrachten van trainers uitvoert. Als jullie dat doen, wordt het weer smullen. Als jullie
spelen zoals vandaag wordt het een afgang. Aan jullie de keuze. Jullie kunnen het, hebben het in je. Laat het nu
maar weer eens zien.
Succes One team
DN

U19B
Kwik – AKC/Luma A2
Wegens operatie van ons Vaja kon onze vaste reporter er niet zijn. Nog eens veel beterschap en een goede
revalidatie gewenst van ons allemaal.
Veel woorden gaan we er niet aan vuil maken. We wisten dat we tegen een heel sterke tegenstander gingen
uitkomen. Zij deden wat ze moesten doen en speelden goed en werkten af aan een hoog percentage. Wij deden
niet wat we moesten doen en waren duidelijk overdonderd door de sterke biekes. We kregen niet veel kansen en
werkten die dan spijtig genoeg ook niet af. We maakten wel veel kleine (domme) fouten zodat zij regelmatig naar
vrij- en strafworpstip mochten gaan. Zij werkten dit goed af en namen onze cadeautjes dus graag in ontvangst.
Het zijn niet deze wedstrijden die we moeten winnen, maar volgende week moeten we er wel staan. Dan is het
belangrijk voor ons en moeten we de wedstrijd tegen KCBJ winnen om zo onze doelstelling te bereiken en de
groeipoule te halen. Iedereen keihard werken deze week op training en vrijdag op tijd in onze bedjes (niet naar
fuiven of feestjes gaan aub) en dan zaterdag nog één keer keihard knallen. Dan hebben we rustig de tijd om ons
goed voor te bereiden op een leuk zaalseizoen.
Sonja
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen.
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zestiende koekjesslag, iedereen te
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze
genoeg dus!!

We stellen ook dit jaar volgende keuzes voor:
•
Carré confituur (3 x 12 = 800 g)
•
Frangipanes (4 x 6 = 840 g)
•
Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g)
•
Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 g)
•
Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)
•
Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)
•
Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€8

€7

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:
•
Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)
•
Brownies 20x30 gr (chocoladecake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy box
•
Assortimentsdoos Koffie:
 bladerdeegkoekjes 200 gr
 krokante rolletjes 2 x 90 gr
 frangipanes 200 gr
 Carré Confituur 240 gr
•
Assortimentsdoos Snacks:
 Carré Confituur 47g x 4
 Frangipane 50g x 5
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

PS
-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.

AKC-Flitsen

Pagina 18

AKC-Flitsen

Pagina 19

AKC-Flitsen

Pagina 20

AKC-Flitsen

Pagina 21

