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MMM-tornooi 
 
Zaterdag 27 augustus is het weer zo ver. Dan vindt het AKC/Luma-MMM-jeugdtornooi plaats. We noteerden 36 
inschrijvingen, het definitieve programma is bijna klaar. Uiteraard kunnen we hier weer vele helpende handen 
gebruiken. Als je weet dat dit tornooi niet alleen een goede voorbereiding is voor onze jeugdleden voor het komende 
seizoen, maar ook nog een mooie bron van inkomsten, waar we de jeugdwerking 2022-2023 onmiddellijk mee kunnen 
starten, dan zal je begrijpen dat dit al meteen een zeer belangrijke dag wordt voor AKC/Luma. Daarom vragen wij 
die dag weer de medewerking van de ouders van onze jeugdleden. Voor het bemannen van de toog rekenen wij op 
onze ouders en ook voor het leggen van de velden, het plaatsen van tenten, geluidsinstallatie, tafels, stoelen en 
dergelijke hebben we weer veel medewerkers nodig. Hieronder vind je een gedetailleerd schema Hou dit goed in de 
gaten zodat alle voorbereidingen feilloos kunnen verlopen. Wie zich nog kandidaat wil stellen voor één of andere 
taak mag dit altijd melden bij marc.bocxstael@outlook.com. 
 

 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 2                                   Jaargang  100                      22 augustus 2022 
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Voor de toogploegen stellen we volgend schema voor: 
 09u00 – 10u00:  JEC  
 10u00 – 11u30:  ouders van U9 
 11u30 – 13u00: ouders van U11 
 13u00 – 14u30:  ouders van U13 
 14u30 – 16u00: ouders van U15 
 16u00 – 17u30:  ouders van U17 
 17u30 - ?:  JEC  
Afhankelijk van de drukte zijn er 4 à 5 personen nodig achter onze binnen-toog. Omdat er minder inschrijvingen 
zijn dan andere jaren voorzien we geen dranktoog in een tent buiten. Wel wordt er buiten eten verkocht. Ook hier 
dienen we af te wachten hoe druk het is en hoeveel hulp hier nodig is.  
 
 
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
De voorbereiding van onze kern is in volle gang. Woensdag kwam Putse op bezoek en werd er na een zeer degelijke 
wedstrijd met 30 - 24 gewonnen. Zaterdag waren we dan te gast op het tornooit van HMKC, een initiatief van Serge 
Bossant en ook dit jaar stond de organisatie weer fantastisch op punt. We konden aantreden tegen twee Nederlandse 
teams. Tegen DVO (hoogste klasse) speelden we drie kwart wedstrijd goed mee maar vielen we in het laatste kwart 
volledig weg (15 – 24). De tweede wedstrijd tegen Wageningen (tweede klasse) was heel wat minder van niveau. De 
Nederlanders liepen van in het begin van de wedstrijd ver weg door slordig verdedigen en zwakke aanvallen van de 
onzen. Het werd uiteindelijk 16 – 22, maar we contacteerden dat enkel Jarre afwerkend op niveau acteerde, ook 
woensdag legde hij er al 12 binnen. We hebben nog twee weken om orde op zaken te stellen, maar het zal beter 
moeten willen we mee bovenin draaien. 
Van maandag tot vrijdag heeft dan onze sportweek plaats. Met meer dan 80 ingeschreven deelnemers zal het weer 
een leuke bedoening worden op AKC, neem daarbij nog een twintigtal medewerkers en dan besef je dat het “vollen 
bak” is gedurende de week op AKC. We wensen al onze jeugd en begeleiding een mooie sportweek toe. 
Volgende zaterdag zal het weer storm lopen op onze velden, want dan heeft het MMM-tornooi plaats. We willen nu 
al iedereen die ook maar iets kan betekenen voor onze ploeg verzoeken om een handje te komen helpen.  

Pit 
 

2. NIEUWE LEDEN 
Volgend nieuw lid kunnen we deze week bij AKC welkom heten: 
 Brecht Stynen (°28/06/2007) - Spartacus U17 

Veel korfbalplezier! Martine 
 

3. REUZENSTOET IN DEURNE – PARKING NIET BESCHIKBAAR 
Op zaterdag 3/9/2022 is er weer Reuzenstoet in Deurne Door dit event kun je de parking achter het districtshuis niet 
gebruiken. Tevens word de as  Stercxhoflei – Hooftvunderlei afgesloten vanaf 12.00 u. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 

Albert Denie 
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4. LOTTO 
27 augustus beginnen we er weer aan: een nieuw seizoen met het reservegetal van de lotto. Voor wie het systeem 
niet kent: even een woordje uitleg. Je kan een nummer kopen voor 50 cent per week of €20 voor het ganse seizoen. 
We spelen met 2 lijsten dus elk van de 45 nummers komt 2 keer voor. Als jouw nummer op de reservebal van de 
zaterdagtrekking staat win je de helft van de ingezette pot (€10). De andere helft gaat naar de jeugd. Wil je graag 
meespelen en zo onze jeugd steunen? Laat dit aub zo snel mogelijk weten aan ondergetekende op 
Carine.Duchesne@outlook.com of op 0486/86 42 09.  Als je je nummer niet wenst te behouden, wat we niet hopen, 
laat het dan ook even weten aub. Veel succes allemaal. 

Carine Duchesne 
 

5. BESTELLINGEN WEBSHOP  
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. Bestellen doe je via Twizzit met 
volgende link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Anneke 
 
 

6. CLUBCARD AKC/LUMA 
Heb jij nog geen clubcard van AKC/Luma en ben jij of iemand van je familie lid van AKC/Luma? Vraag ze even 
achter onze toog. Je krijgt er korting mee en het is super gemakkelijk in gebruik.  
Clubcard vragen, geld opzetten (cash of bancontact) en je kan ze onmiddellijk beginnen gebruiken. Simpel geregeld! 

Pit 
 

 

7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
Bol.com, Booking.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Takeaway.com,... Het is een greep uit de vele webshops waarmee 
je AKC/Luma kan steunen via Trooper! Ga eerst langs www.trooper.be/AKC en kies daar jouw gewenste webshop. 
Trooper doet de rest, u betaalt geen cent meer en steunt daarbij onze club! 
Geen zin om na te kijken of uw webshop er tussen staat? Geen probleem: installeer de Trooperbot: u krijgt 
automatisch een melding wanneer u een Troopersite bezoekt. Check it out: www.trooper.be/akc!!! 

Sam 
8. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO 
Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij 
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club mee. 
Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging. Vanaf 
dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt voor de 
moeite. 

Pit 
 

ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 

Je kan alvast alle onderstaande data in je agenda zetten en al inschrijven voor een heel deel van deze activiteiten. 
Stel het niet uit tot morgen, je zal het gegarandeerd vergeten, maar doe het vandaag nog. 
Vergeet ook niet te noteren dat het van 22 t/m 26 augustus sportweek is op AKC en dat ons MMM-tornooi dit jaar 
zal doorgaan op zaterdag 27 augustus. Vanaf de eerste wedstrijd op het veld kan je al inschrijven voor een maaltijd 
na de wedstrijd van onze fanions. Je hoeft geen eten te voorzien, je hoeft niet te koken op zondagavond, neen, je kan 
gezellig nakaarten aan onze toog over het voorbije weekend en nog een glaasje dtinken en iets eten tegen een 
gemocratische prijs. Vergeet het zeker niet, want niet ingeschreven op 30/8 = niet mee genieten van de heerlijke 
maaltijden op zondag 4 september. 
 

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 4/9  
Vol au-vent met frietjes (volwassenen): € 14 - (kids): € 7 - curryworst met frietjes (kids): € 6  
Inschrijven kan tot 30/8 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/7897e3f01b01e0b952bd1d58b08de29f 
 

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 18/9 - Mosselen met frietjes: € 20 - Mosselen met frietjes (kids): € 10 - Stoofvlees met frietjes: € 14 - 
Stoofvlees met frietjes (kids): € 7 
Inschrijven kan tot 13/9 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9 
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Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 2/10 - Spaghetti à volonté (volwassenen): € 12 - Spaghetti à volonté (kids): € 6 
Inschrijven kan tot 27/9 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/e3cb8592b531cbe3dc2beb3f5022a08f 
  

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 9/10 - Griekse avond ingericht door onze kern 
Inschrijven kan tot 4/10. Meer info over deze maaltijd volgt later. 
  

Quizavond met quizmasters PJ en Robbie op vrijdagavond 4/11 vanaf 19 u 
Inschrijven kan tot 1/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f 
  

Oud ledendag op zaterdag 5/11 vanaf 14 u 
We zoeken alle oud-leden bij elkaar en organiseren een dag met voor elk wat wils. We denken hierbij aan een 
maaltijd, foto’s van toen en nu, filmpje van Eric Duchesne, enkele activiteiten (fotozoektocht nabij de kantine, 
korfbalspelletjes, darts, sjoelbak, volksspelen,…) en een heus Tussen Twee Palen Toernooi uit de oude doos. 
Geschikt voor jong en oud. Ken jij nog oud-leden, bezorg ons hun gegevens of contacteer ze zelf en overtuig ze om 
op 5/11 langs te komen. We maken er samen met onze huidige leden een leuke dag van. Meer info volgt later. 
  

Fuif Kern op donderdag 10/11 vanaf 22 u 
Onze kern zet zijn beste beentje voor om er weer een grandioze happening van te maken 
  

Duo darttoernooi op AKC tijdens de zaalcompetitie - dubbel dames - dubbel heren en dubbel gemengd - 
aanvang: 20/11 en we gaan door tot 12/3 (je hoeft enkel een aantal zaterdag of zondag uit te kiezen!) 
Inschrijven kan tot 15/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61 
 

Maaltijden voor wedstrijden van onze kern en livestream 
Zaterdag 19/11 (Putse) - Zaterdag 3/12 (Floriant) - Zondag 15/1 (Borgerhout/GW)  
Zaterdag 28/1 (Ri4A/Deurne) - Zaterdag 25/2 (Voorwaarts) - Zaterdag 4/3 (Kwik)  
Net zoals dit vorig seizoen het geval was zullen ook tijdens de volgende zaalcompetitie de wedstrijden live 
gestreamd en uitgezonden worden. Daarom voorzien we bij de uitwedstrijden (niet bij de uitwedstrijd tegen 
Boeckenberg) een maaltijd in onze kantine, gevolgd door een livestream van B en A-wedstrijden. Franky Van den 
Berg zal naar goede gewoonte instaan voor de maaltijden. 
  

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6/1/2023 vanaf 19 u 
We knopen terug aan met de jaarlijkse traditie van voor corona en verzorgen een mooie nieuwjaarsreceptie met 
hapjes en drankjes voor onze leden 
 

Jaarlijks duo darttoernooi op zaterdag 18/2/2023 vanaf 16u30 
Inschrijven kan tot 14/2 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/8c23dd93f3ba8d3a5aaa78b060b46843 
 

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 26/3 - Wortelstoemp met worst (volwassenen): € 12 - Wortelstoemp met worst (kids): € 6 - Curryworst met 
frietjes (kids): € 5 
Inschrijven kan tot 21/3 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/feb397eb153237d6b3487f4d64e4200e 
Clubhuizentocht op zaterdag 1/4/2023 (geen grap) 
Beginnen en eindigen in eigen clubhuis en dan verder langs ATBS, Meeuwen, Ri4A, Spartacus, Catba, TC 
Ruggeveld, voetbal naast Meeuwen, Kasteel, Atletiekclub, treintjes. Iedere club organiseert een leuk spelletje en 
onderweg is er ook nog een kleine zoektocht. We proberen af te spreken met al deze verenigingen. 
Meer info volgt op een later tijdstip. 
 

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 23/4 - Goulash met frietjes (volwassenen): € 14 - Goulash met frietjes (kids): € 7 - Curryworst met frietjes 
(kids): € 6 
Inschrijven kan tot 18/4 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/a40a800658838b69cc20744598dcbde6 
  

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 14/5 - Maaltijd gepresenteerd door onze kern 
Inschrijven kan tot 9/5. Meer info over deze maaltijd volgt later. 
 

Einde seizoens barbecue op zaterdag 10/06/2023 
Volgend jaar een combinatie van combitornooi en petanquetornooi gevolgd door een overheerlijke BBQ à la Kitty & 
Co en prijsuitreiking in de late namiddag voor de jeugd en in de vroege avond voor de senioren. 
Info en prijzen volgen later. 
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
Vrijdag 16 september a.s. om 20 uur zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats hebben in onze kantine. Al 
onze effectieve leden worden hierop via e-mail uitgenodigd. Als je nog effectief lid wil worden en deze vergadering 
wil bijwonen kan dat via een e-mailtje aan akc@korfbal.be 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Vrijdag 16 september 2022 om 20 u in onze kantine 

 
  Agenda : - openingswoord van de voorzitter 
                    - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                    - aanstelling van het stemopnemingsbureau: is niet van toepassing wegens digitaal stemmen 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 september 2021. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
3.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2021-2022. 
3.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
4.1 Goedkeuring van de wijzigingen der Statuten ten einde conform te zijn met de nieuwe wetgeving. 
4.2.       Goedkeuring van de vaststelling van de bijdragen voor 2022-2023. 
4.3.       Vaststelling van de begroting voor 2022-2023. 
5.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
5.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
6.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2022-2023. 
7.          Varia. 
 
Toelichtingen: 
 

1.  Punt 4.2. 
 De Raad van Bestuur stelt voor om de lidgelden voor het competitiejaar 2022-2023 aan te passen met 

5 euro als volgt: 
Senioren      150 wordt 155 EUR 
U19-U16-U14-U12    150 wordt 155 EUR 
U10       120 wordt 125 EUR  
U8       100 wordt 105 EUR 
U6            90 wordt   95 EUR     
Adherenten      120 wordt 125 EUR 
Recreanten       120 wordt 125 EUR 
Supporters        85 wordt   90 EUR 
Steunende leden      120 wordt 125 EUR  
Voor elk 2e jeugdlid    -30 EUR 
Voor elk 3e jeugdlid    -40 EUR 

2. punt 5.1. :   
  Kandidaturen hiervoor konden schriftelijk worden ingediend tot 9 september 2022 bij de 
  secretaris Martine Duchesne. 

 Uittredend en herkiesbaar: Ben Jassin, Sam Bedeer en Marc Bocxstael 
 De nieuwe kandidatuur voor voorzitter van Bert De Ley werd rechtmatig ontvangen 

3. punt 7. :  
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 9 september 2022, worden behandeld. 
4. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
5. Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en 

tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging. 
 
Martine Duchesne 
Secretaris 

Marc Bocxstael 
                                          Voorzitter 
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TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 27 augustus (MMM-tornooi) 
Van 10 tot 17 u: ouders jeugdleden U9 – U11 – U13 – U 15 – U17 (komt apart in de Flitsen) 
Van 17 tot 20 u: raad van bestuur 
Zondag 28 augustus: gesloten 
Weekendverantwoordelijken: Marc Bocxstael en Pit Van Dyck 
 

Zaterdag 3 september 
Van 13 tot 18 u: Ellen en Lars 
Zondag 4 september (AKC/luma 1 speelt thuis tegen Kwik) 
Van 9 tot 13 u: Chris – Rita – Danny 
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 2 
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Maite en Shari 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley (zaterdag) en Chris Van Riet (zondag) 
 

Zaterdag 10 september 
Van 13 tot 18 u: Raf – Ernst – Brooklyn 
Zondag 11 september (AKC/Luma 1 speelt op verplaatsing) 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
 

Zaterdag 17 september 
Van 13 tot 18 u: Demy en Chaya 
Zondag 18 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Putse) 
Van 9 tot 13 u: familie Duchesne 
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 3 
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Lenthe – Rune – Vinnie 
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne 
 

Zaterdag 24 september 
Van 13 tot 18 u: Femke en Eline 
Zondag 25 september (AKC/Luma 1 speelt op verplaatsing) 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
 
 

Zaterdag 1 oktober 
Van 13 tot 18 u: Amber – Thalia 
Zondag 2 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Floriant) 
Van 9 tot 13 u: Chris – Rita – Danny 
Van 13 tot 19 u: Recreanten o.l.v. Rob Dewinter 
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Brend F en Siebe 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
 

Zaterdag 8 oktober 
Van 13 tot 18 u: Jarre – Shiara en Lotte A. 
Zondag 9 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 9 tot 13 u: familie Duchesne 
Van 13 tot 19 u: Franky Van den Berg en “de Boerkes” 
Van 19 tot 22 u: Tess en Jari 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 
 

Zaterdag 15 oktober  
Van 13 tot 18 u: Kadisha en Sayer 
Zondag 16 oktober 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Jens Van Hoof 
 

Zaterdag 22 oktober 
Van 13 tot 18 u: Kevin en Brend S 
Zondag 23 oktober 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Kevin Van Daele 
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PROGRAMMA VELD (onder voorbehoud) 
 

DATUM START WAT 
zaterdag 3 september 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B - APPELS U13 B 
zaterdag 3 september 2022 14:00 HOBOKEN/MERCURIUS U15 A  - SPARTACUS/NDN U15 B  
zaterdag 3 september 2022 15:00 AKC/LUMA U13 A - GANDA U13 A 
zaterdag 3 september 2022 16:00 SIKOPI/CHASE U15 A - SPARTACUS/NDN U15 A 
zondag 4 september 2022 9:30 AKC/LUMA 2     - ASKC 2  
zondag 4 september 2022 10:00 GANDA U17 A   - SPARTACUS/NDN U17 A 
zondag 4 september 2022 10:30 JOKI U17 A - SPARTACUS/NDN U17 B 
zondag 4 september 2022 11:00 AKC/LUMA 3  - SCALDIS 2    
zondag 4 september 2022 11:00 AKC/LUMA C - SCALDIS C 
zondag 4 september 2022 14:00 AKC/LUMA B - KWIK B 
zondag 4 september 2022 15:30 AKC/LUMA A - KWIK A 
     -  
vrijdag 9 september 2022 20:00 ASKC (+6) - AKC/LUMA (Beker) 
zaterdag 10 september 2022 12:30 AKC/LUMA U11 ROOD - BORGERHOUT/GW U11 A 
zaterdag 10 september 2022 13:30 AKC/LUMA U11 WIT - BOECHOUT/VREMDE U11 
zaterdag 10 september 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B - LEUVEN U13 C 
zaterdag 10 september 2022 14:30 SPARTACUS/NDN U17 B - BORGERHOUT/GW U17 A 
zaterdag 10 september 2022 15:00 AKC/LUMA U13 A - TEMSE U13 A 
zaterdag 10 september 2022 15:00 SPARTACUS/NDN U15 A - FLORIANT U15 A 
zaterdag 10 september 2022 16:00 SPARTACUS/NDN U15 B  - TEMSE U15 B  
zondag 11 september 2022 0:00 VRIJ - AKC/LUMA 2     
zondag 11 september 2022 11:00 BORGERHOUT/GW 2   - AKC/LUMA 3  
zondag 11 september 2022 12:40 BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C 
zondag 11 september 2022 13:00 SPARTACUS/NDN U17 A - BOECKENBERG U17 A 
zondag 11 september 2022 14:00 BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B 
zondag 11 september 2022 15:30 BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A 
     -  
zaterdag 17 september 2022 0:00 VOBAKO U11 ORANJE - AKC/LUMA U11 ROOD 
zaterdag 17 september 2022 11:00 RIJKO U13 D - AKC/LUMA U13 B 
zaterdag 17 september 2022 14:00 RIJKO U15 A - SPARTACUS/NDN U15 A 
zaterdag 17 september 2022 15:00 TEMSE U17 A - SPARTACUS/NDN U17 B 
zaterdag 17 september 2022 15:00 PUTSE U11 B - AKC/LUMA U11 WIT 
zondag 18 september 2022 0:00 FLORIANT U13 A - AKC/LUMA U13 A 
zondag 18 september 2022 9:30 AKC/LUMA 2     - PUTSE 2     
zondag 18 september 2022 11:00 AKC/LUMA 3  - MEEUWEN 2 
zondag 18 september 2022 11:00 LEUVEN U15 B   - SPARTACUS/NDN U15 B  
zondag 18 september 2022 12:40 AKC/LUMA C - PUTSE C 
zondag 18 september 2022 13:00 SPARTACUS/NDN U17 A - SCALDIS U17 A 
zondag 18 september 2022 14:00 AKC/LUMA B - PUTSE B 
zondag 18 september 2022 15:30 AKC/LUMA A - PUTSE A  
     -  
vrijdag 23 september 2022 20:00 Verde - AKC/LUMA (Beker) ov 
zaterdag 24 september 2022 12:30 AKC/LUMA U11 ROOD - LEUVEN U11 GROEN 
zaterdag 24 september 2022 13:00 SPARTACUS/NDN U17 A - AGO AALST U17 A 
zaterdag 24 september 2022 14:00 RKC U13 A  - AKC/LUMA U13 B 
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zaterdag 24 september 2022 14:30 SPARTACUS/NDN U17 B - NEERLANDIA U17 A    
zaterdag 24 september 2022 15:00 AKC/LUMA U13 A - RIJKO U13 A 
zaterdag 24 september 2022 15:00 SPARTACUS/NDN U15 A - VOORWAARTS/MOLINOS U15 A 
zaterdag 24 september 2022 16:00 SPARTACUS/NDN U15 B  - ASKC U15 B    
zondag 25 september 2022 11:00 MEEUWEN C - AKC/LUMA C 
zondag 25 september 2022 11:00 VERDE 2   - AKC/LUMA 3  
zondag 25 september 2022 11:00 BORNEM U11 - AKC/LUMA U11 WIT 
zondag 25 september 2022 11:30 BOECKENBERG 2   - AKC/LUMA 2     
zondag 25 september 2022 14:00 MEEUWEN B - AKC/LUMA B 
zondag 25 september 2022 15:30 MEEUWEN A  - AKC/LUMA A 
     -  
zaterdag 1 oktober 2022 0:00 VOBAKO U15 A - SPARTACUS/NDN U15 A 
zaterdag 1 oktober 2022 11:00 VOORWAARTS/MOLINOS U11 A - AKC/LUMA U11 ROOD 
zaterdag 1 oktober 2022 11:00 SIKOPI/CHASE U11 ROOD - AKC/LUMA U11 WIT 
zaterdag 1 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B - CATBA U13 B 
zaterdag 1 oktober 2022 15:00 AKC/LUMA U13 A - VOBAKO U13 B 
zaterdag 1 oktober 2022 16:00 ASKC U17 A - SPARTACUS/NDN U17 A 
zaterdag 1 oktober 2022 16:00 SIKOPI/CHASE U17 A - SPARTACUS/NDN U17 B 
zondag 2 oktober 2022 9:30 AKC/LUMA 2     - RIJKO 2   

zondag 2 oktober 2022 11:00 AKC/LUMA 3  - FLORIANT 2  

zondag 2 oktober 2022 11:00 MINERVA U15 A   - SPARTACUS/NDN U15 B  
zondag 2 oktober 2022 12:40 AKC/LUMA C - FLORIANT C 
zondag 2 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA B - FLORIANT B 
zondag 2 oktober 2022 15:30 AKC/LUMA A - FLORIANT A 
     -  
zaterdag 8 oktober 2022 12:30 AKC/LUMA U11 ROOD - RIJKO U11 
zaterdag 8 oktober 2022 13:30 AKC/LUMA U11 WIT - KAPELLEN U11 
zaterdag 8 oktober 2022 14:00 PUTSE U17 A  - SPARTACUS/NDN U17 A 
zaterdag 8 oktober 2022 14:30 SPARTACUS/NDN U17 B - RIJKO U17 A 
zaterdag 8 oktober 2022 15:00 SPARTACUS/NDN U15 A - SIKOPI/CHASE U15 A 
zaterdag 8 oktober 2022 16:00 SPARTACUS/NDN U15 B  - HOBOKEN/MERCURIUS U15 A  
zondag 9 oktober 2022 9:30 AKC/LUMA 2     - TEMSE 2    
zondag 9 oktober 2022 10:00 NEERLANDIA U13 B     - AKC/LUMA U13 B 
zondag 9 oktober 2022 10:30 GANDA U13 A - AKC/LUMA U13 A 
zondag 9 oktober 2022 11:00 AKC/LUMA 3  - KWIK 2   
zondag 9 oktober 2022 11:00 AKC/LUMA C - VOBAKO C 
zondag 9 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA B - BOECKENBERG B 
zondag 9 oktober 2022 15:30 AKC/LUMA A - BOECKENBERG A    
     -  
vrijdag 14 oktober 2022 20:00 Temse/Scaldis - AKC/LUMA (Beker) ov 
zaterdag 15 oktober 2022 0:00 VOBAKO U17 A - SPARTACUS/NDN U17 A 
zaterdag 15 oktober 2022 12:45 TEMSE U13 A - AKC/LUMA U13 A 
zaterdag 15 oktober 2022 13:00 TEMSE U15 B  - SPARTACUS/NDN U15 B  
zaterdag 15 oktober 2022 13:30 AKC/LUMA U11 WIT - O.ANDERLECHT U11 
zaterdag 15 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B - THE VIKINGS U13 A 
zaterdag 15 oktober 2022   AKC/LUMA U11 ROOD - VRIJ 
zondag 16 oktober 2022 0:00 VOBAKO 2     - AKC/LUMA 3  
zondag 16 oktober 2022 10:00 EDEGEM 2   - AKC/LUMA 2     
zondag 16 oktober 2022 10:30 FLORIANT U15 A - SPARTACUS/NDN U15 A 
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zondag 16 oktober 2022 11:00 APPELS U17 A - SPARTACUS/NDN U17 B 
zondag 16 oktober 2022 11:00 SIKOPI/CHASE C - AKC/LUMA C 
zondag 16 oktober 2022 14:00 VOORWAARTS/MOLINOS B - AKC/LUMA B 
zondag 16 oktober 2022 15:30 VOORWAARTS/MOLINOS A - AKC/LUMA A 
     -  
vrijdag 21 oktober 2022 20:00 Putse/Sikopi/Meeuwen/Kwik - AKC/LUMA (Beker) ov 
zaterdag 22 oktober 2022 10:00 SPARTA RANST U11 - AKC/LUMA U11 WIT 
zaterdag 22 oktober 2022 11:00 TEMSE U11 - AKC/LUMA U11 ROOD 
zondag 23 oktober 2022 9:45 SCALDIS 2    - AKC/LUMA 3  
zondag 23 oktober 2022 10:00 ASKC 2  - AKC/LUMA 2     
zondag 23 oktober 2022 11:00 SCALDIS C - AKC/LUMA C 
zondag 23 oktober 2022 14:00 KWIK B - AKC/LUMA B 

zondag 23 oktober 2022 15:30 KWIK A - AKC/LUMA A 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 
 

Nieuwe leden 
 
Ook deze week verwelkomen we een nieuwe U17-speler. Brecht Stynen komt in de met Spartacus/NDN gemengde 
ploeg. We wensen Brecht zeer hartelijk welkom en heel veel plezier bij onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
 

1. Data organisaties voor de jeugd dit seizoen  
22-26/08/2022 Sportweek 
27/08/2022 MMM-tornooi 
10/09/2022 Testen en vriendjesdag voor U7 
29/10/2022 Halloween 
29-30/10/2022 Koekjeslevering 
25-26-27/11/2022 Movie-night (afhankelijk van zaalschema) 
03/12/2022 Sinterklaasfeest 
04 of 05/02/2023 Escape-room (afhankelijk van zaalschema) 
25/02/2023 Carnaval 
22/04/2023 kinder-rommelmarkt 
18-20/05/2023 Jeugduitstap 
10/06/2023 Combi-tornooi en eindeseizoensviering 
? Ontbijtbuffet 
 
  

JEUGDFLITSEN 

Brecht 
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2. MMM‐tornooi	
Zaterdag 27 augustus is het weer zo ver. Dan vindt het AKC/Luma-MMM-jeugdtornooi plaats. We noteerden 36 inschrijvingen, 
het definitieve programma is bijna klaar. Uiteraard kunnen we hier weer vele helpende handen gebruiken. Als je weet dat dit 
tornooi niet alleen een goede voorbereiding is voor onze jeugdleden voor het komende seizoen, maar ook nog een mooie bron 
van inkomsten, waar we de jeugdwerking 2022-2023 onmiddellijk mee kunnen starten, dan zal je begrijpen dat dit al meteen 
een zeer belangrijke dag wordt voor AKC/Luma. Daarom vragen wij die dag weer de medewerking van de ouders van onze 
jeugdleden. Voor het bemannen van de toog rekenen wij op onze ouders en ook voor het leggen van de velden, het plaatsen 
van tenten, geluidsinstallatie, tafels, stoelen en dergelijke hebben we weer veel medewerkers nodig. Hieronder vind je een 
gedetailleerd schema Hou dit goed in de gaten zodat alle voorbereidingen feilloos kunnen verlopen. Wie zich nog kandidaat 
wil stellen voor één of andere taak mag dit altijd melden bij marc.bocxstael@outlook.com. 
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Voor de toogploegen stellen we volgend schema voor: 
 09u00 – 10u00:  JEC  
 10u00 – 11u30:  ouders van U9 
 11u30 – 13u00: ouders van U11 
 13u00 – 14u30:  ouders van U13 
 14u30 – 16u00: ouders van U15 
 16u00 – 17u30:  ouders van U17 
 17u30 - ?:  JEC  
Afhankelijk van de drukte zijn er 4 à 5 personen nodig achter onze binnen-toog. Omdat er minder inschrijvingen 
zijn dan andere jaren voorzien we geen dranktoog in een tent buiten. Wel wordt er buiten eten verkocht. Ook hier 
dienen we af te wachten hoe druk het is en hoeveel hulp hier nodig is.  
 

3. Koekjesverkoop 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De bestellingen moeten 
binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op zondagavond 16/10. Opgelet, dit seizoen is 
er slechts 1 koekjeslevering! Loop je korting dus niet mis en begin onmiddellijk te verkopen! Je kan ook zeer 
gemakkelijk bestellen via Twizzit onder https://app.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31. 
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een 
nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren in het WE van 16 en 17 oktober. Wie 
5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap. 
 

4. Sportweek 
Ondertussen is onze jaarlijkse sportweek begonnen. We noteerden 73 inschrijvingen. De organisatie onder leiding 
van Anke, Chris, Agnes en Danny trommelden weer een ganse horde aan medewerkers op om deze week tot een 
perfecte seizoen voorbereiding en teambuilding te maken. 
Dagverloop 

* Aankomst tussen 8u en 9u 
* Training en spelen tussen 9u en 11u30 
* Tienuurtje rond 10u 
* Eten tussen 12u en 13u15 
* Trainen en spelen tussen 13u30 en 16u 
* Drieuurtje rond 15u 
* Ophalen kinderen tussen 16 en 17u 

Verslag volgt via Agnes. 
 

5.AKC/Luma	Testen 
Zaterdag 10 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten. Eindelijk 

kan deze organisatie doorgaan. Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar 
testen alle jeugdleden hun sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef, steeds 
aangepast aan jouw leeftijd, worden de punten genoteerd op jouw persoonlijk scoreblad. Op 

het einde van alle proeven worden je punten verwerkt en vergeleken met de streefgetallen per 
leeftijdscategorie. Als je de vereiste score bereikt hebt, verdien je een AKC/Luma-

sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De jongen en het meisje met het 
hoogste aantal punten wint deze medaille. Ten slotte worden alle scores herberekend aan de hand 
van vooraf bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde 

van grootte. Wie na deze berekening de meeste punten heeft, wordt de algemene winnaar en gaat 
naar huis met de beker van het bestuur. Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en spel met in het achterhoofd 
de Olympische gedachte dat het belangrijker is om deel te nemen dan te winnen.  
 
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.  
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
 Testen vanaf 11u00, inschrijven tot 14u30 
 Prijsuitreiking rond 16u30 
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub. 

We zijn nog op zoek naar: 
 mensen die vanaf 10u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen 
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag) 
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden? 

Graag een seintje aan Carine Duchesne (Carine.Duchesne@outlook.com) of iemand anders van de JEC als u graag hier 
of daar wil inspringen.  
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6. Zaterdag 17 september 2022 = WORLD CLEANUP DAY 
Jong & oud rapen zwerfvuil in het Rivierenhof te Deurne. Spreek af met je ploegmaten, vrienden, 
familie, buren, … en kom naar 10.00 – 13.00 uur = Ruggeveldlaan – Groot Schijn 

 13.00 – 17.00 uur = AKC|LUMA kantine - Parkweg 
Trek comfortabele kleding aan. 

Materiaal & DANK U geschenken staan klaa rxxxjes Sandra Pals  
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7 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 . Bestellen 
kan ook via Twizzit. 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/ 
 

 
8. Herfstprogramma voor U7, U9: seizoen 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste leden tot aan de zaal.  De data van 
wedstrijdjes voor de speelgelegenheid van de KBKB voor U7, U9 en U11 komen apart in de flitsen of de coaches 
brengen jullie via de WhatsApp-groepjes op de hoogte. 
Gelieve afschrijvingen te melden bij de betrokken coaches, zowel voor trainingen als voor de wedstrijdjes. 
Woensdagavondtrainingen:  deze zijn voor U9  en vrijblijvend voor U7. Deze trainingen zijn niet verplicht maar 
voor de zaterdagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig gezien. 
Onze U11 ploeg traint op dinsdag en donderdag. 
Heb je een probleem of een vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren, 
helpen, en /of motiveren. Samen met de coaches hebben we getracht om afwisselingen, combinaties te maken van 
sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en lekkere hapjes. 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam van Danny, Irma en Karin om onze jongste 
spelertjes te verrassen met heerlijkheden….thanks lady’s 
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wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jaar Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jaar Maite: 0475/66 87 12, Jana Merckx: 0496/14 45 39, Bo: 0474/65 70 47,Rune: ? 
U11 9- en 10-jaar Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51, Sandra: 0487/16 96 20, Marc: 0498/58 12 00 

 

Trainingen:  
ploeg Dinsdag woensdag donderdag zaterdag 
U7    14u00 tot 15u00 of wedstrijd 

U9  18u00 tot 19u30  13u30 tot 15u00 of wedstrijd 
U11 18u30 tot 19u30  18u30 tot 19u30 wedstrijden 

 

22-26/08 Sportweek (zie aparte info) ingeschreven  
Za 27/08  MMM-tornooi op AKC (zie voor wedstrijdschema in flitsen) Vanaf U9 
Wo 31/08 1e woensdagtraining U9  
Za 03/09 1e veldtraining 

Opening met springkastelen 
Spelertjes  van U7 krijgen flyer mee om vriendjes mee naar AKC te brengen 

U7 en U9 
U7, U9 en 
U11 

Wo 07/09 training U9  
Za 10/09 AKC-tests (lees aparte info), na deelname gratis hotdog + drankje 

Training en Vriendjesdag op AKC voor U7 
Pannenkoeken voor U7 en hun vriendjes 

Vanaf U9 
 
U7, U9, U11 

Wo 14/09 training U9 
Za 17/09 Veldtraining of wedstrijd 

World Cleaning Day op AKC, olv Sandra Pals (zie aparte info) 
U7, U9 

Wo 21/09   training U9  
Za 24 /09 Training of wedstrijd U7 en U9 
Wo 28/09 training U9  
Za 01/10 Training  U7 en U9 
Wo 05/10 training U9  
Za 08/10 Mamakes- en papakesdag (aparte info via de flitsen) Smoutebollen eten 

Training of wedstrijd 
U7 
U7, U9, U11 

Wo 12/10 training U9 
Za 15/10 Training of wedstrijd U7 en U9 
Wo 19/10  training U9  
Za 22/10  Training of wedstrijd 

Korfbalkoning en korfbalkoningin (zie aparte info via de flitsen) Frietjes eten 
U7 en U9 
U7 en U9 

Wo 26/10  training U9  
Za 29/10  Halloween op AKC, Halloweentraining, Gratis grimeren in gruweltjes 

halloweenhapjes 
U7, U9, U11 

 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 27 augustus 2022 

MMM-tornooi op AKC/Luma 
U9 op veld 5 (2 x 10 min wedstrijd en 2 x 5 min doelen) 
 11u00 AKC/Luma rood – AKC/Luma wit 
 12u30 Borgerhout/GW – AKC/Luma rood 
 14u00 AKC/Luma wit – Borgerhout/GW 
 

Bedeer Max, De Buck Lenn, Rampaert Matiz, Smets Luca, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo 
Angorilla-Sanchez Amy, De Bruyn Camille, De Roey Milou, Goossens Fran, Keersmaekers Dien,  Kervarec Lea, 
Kurti Jara, Ribeiro Lucas Alice, Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Vaerenberg Jorijn, Van den Bergh 
Saige,  Van den Bleeken Naiara, Van der Steen Emely, Vink Otte 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Jeugdleiders: Maite, Jana, Rune en Bo 
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U11 op veld 1 (2 x 12,5 min wedstrijd zonder rust)  
 10u00 AKC/Luma– Borgerhout/GW 
 11u30 Voorwaarts – AKC/Luma 
 13u00 AKC/Luma – Neerlandia 
 14u30 Leuven – AKC/Luma 
 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias,  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
 
 
U13 op veld 2 (2 x 12,5 min wedstrijd zonder rust) 
 10u00 AKC/Luma – Borgerhout/GW  
 12u00 Leuven - AKC/Luma 
 14u00 Neerlandia - AKC/Luma 
 
 16u30  (1e reeks A – 1e reeks B 
 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lauwers Liv, Nyang’a Astrid, Rampaert Iebe, s’ Jongers Lou, Struyf Willa 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Ilja en Jens 
 
 
U15 op veld 3 (2 x 12,5 min wedstrijd zonder rust) 
 10u00 Spartacus/NDN/AKC/Luma wit  - Leuven 
 11u30 Spartacus/NDN/AKC/Luma rood  Putse 
 12u00 Neerlandia - Spartacus/NDN/AKC/Luma wit 
 12u30 Spartacus/NDN/AKC/Luma rood – Voorwaarts 
 14u00 Temse - Spartacus/NDN/AKC/Luma wit 
 15u30 Sikopi - Spartacus/NDN/AKC/Luma rood 
 
 16u30  (1e reeks A – 1e reeks B 
 
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van 
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe,  Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram 
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove 
Amy, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L 
 
 
U17 op veld 4 (2 x 12,5 min wedstrijd zonder rust)  
 10u00 Spartacus/NDN/AKC/Luma – Neerlandia 
 11u00 Spartacus/NDN/AKC/Luma - Vobako 
 12u30 Spartacus/NDN/AKC/Luma – Sikopi 
 14u30 Spartacus/NDN/AKC/Luma – Boeckenberg 
 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Ivens Izaak, Kurti Eris, Stynen Brecht, Van Alstein Lucas, Van Alstein 
Thibo, Van Meirvenne Fré, Verholen Jarri 
Abatouy Hanae, De Pooter Nienke,  Geeraerts Noa, Nelen Fay, Somers Youna, Traets Laura, Van Mieghem Jade, 
Van Riel Kato 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Geert, Brend F en Brend S 
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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 zeventiende 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 dit jaar volgende keuzes voor: 

 Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
 Frangipanes (4 x 6 = 840 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 €7 
Voor de prijs van €8 kan je kiezen uit: 

 Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
 Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy 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. 

- 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. 
- Je kan ook bestellen via Twizzit. 

  

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 
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