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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

Bij het ter perse gaan van dit boekje zitten we volop in de zaalcompetitie en 

hebben we de heenronde van de veldcompetitie achter ons gelaten. 
 

Onze miniemen zullen deelnemen aan enkele wriemeldagen, de pupillen 

zullen ook enkele wedstrijden spelen. 
 

Vier ploegen treden aan in de competitie: kadetten, scholieren, 

gewestelijken en kernploeg. 
 

Ook onze recreanten zullen deelnemen aan enkele wedstrijden. Meer 

hierover verder in dit boekje. 
 

Ik wens alle ploegen veel succes en overwinningen tijdens de 

zaalcompetitie!!! 
 

De eerste activiteiten binnen de club waren een succes. Onze jaarlijkse 

kaartavond telde een matige opkomst. Bedankt kaarters en feestcomité. 

Op 27 oktober hadden we onze Halloween avond, deze werd in elkaar 

gestoken door het feestcomité en Stefan Oorts. Ons terrein werd 

omgetoverd tot een griezelverhaal. Verder in dit boekje kan je het slot 

hiervan lezen ! 
 

De eerstvolgende activiteit is onze mossel- en stoofvleesavond op zaterdag 

1 december vanaf 17u. Meer info over de inschrijving vind je verder in dit 

clubblad. Helpende handen mogen een mailtje sturen naar Danielle Coppé. 

Noteer alvast  18 januari 2013, de datum voor onze nieuwjaarsreceptie. 
 

 

 

Sportieve groeten, 
 

 

De voorzitster 

An Diddens 



KERN 
 

Verslagen 

 

Agenda 

Zo 11/11 16u15 KCBJ – Sparta Ranst  Tumkens – Betekom 

Zo 18/11 12u00 Sparta Ranst – Ago Aalst 

Zo 25/11 14u30 Neerlandia – Sparta Ranst Driebeek – Gentbrugge 

Zo 02/12 12u00 Sparta Ranst – Boechout 

Zo 09/12 16u45 Rijko – Sparta Ranst  Valk – Rijkevorsel 

Zo 16/12 15u00 Vos Reinaert – Sparta Ranst Klavers – Belsele 

Zo 06/01 12u00 Sparta Ranst – Kapellen 

 

Training 

Ma 5/11 21u-22u 

Ma 12/11 20u-21u 

Ma 19/11 21u-22u en verder afwisselend om 20u-21u en 21u-22u. 

 

Klassement 

Het seizoen van onze eerste ploeg begint pas in de zaal.  

 
  



 

GEWESTELIJKEN 
 

Verslagen 
 

Mercurius – Sparta Ranst  6 – 6 

Vorig jaar speelden wij aan de kop en Mercurius onderaan, op dit moment 

is het omgekeerd. Nog maar één overwinning voor ons op vier matchen. 

Tijdens de eerste helft was dit ook te zien. Na nog geen minuut stond het al 

1-0 en met de pauze 5-1 in het voordeel van Mercurius. 

Het leek wel of ze te snel gestart waren. In de loop van de tweede helft ging 

het steeds moeizamer bij de thuisploeg, terwijl bij ons de ballen eindelijk 

door de korf vielen; kansen waren er immers genoeg tijdens de ganse 

match. Met nog 1’20 op de klok en bij een 6–4 stand konden we de kloof 

verkleinen tot nog slechts 1 punt. Zou het nog lukken? 

Een speler van Mercurius hield de bal bij de hervatting te lang vast, de 

scheids floot het af en we kregen nog één kans. Het schot ging 

BINNEEEEEUUUUU. In laatste instantie dus toch nog een verdient 

gelijkspel voor onze gewestelijken. 

 

Sparta Ranst – Sikopi   12 – 6 

De wedstrijd tegen Sikopi begon veelbelovend voor Sparta. Al snel stonden 

we op een 2 – 0 voorsprong via een schot van Rudy en Christophe. Na de 

functiewissel maakte Hans er (ook met een schot) 3-0 van voor Sikopi een 

eerste keer kon scoren. Met nog schoten van Christophe (2) en Hans met 

tussendoor nog eens Sikopi stond het bij de rust 6 – 2 in ons voordeel. Van 

vorige weten we dat de match dan nog niet gewonnen is, maar toen waren 

de rollen omgekeerd. 

Bij aanvang van de tweede helft moesten we dus nog even doorgaan op ons 

elan: Karleen en Christophe voor 8 – 2. Even verslapte dan onze aandacht 

en kwam Sikopi opzetten tot 8 – 5. Verder lieten we de tegenstand niet 

komen: via Karleen, Hans, opnieuw Karleen en nog eens Christophe werd 

het uiteindelijk 12-6 in ons voordeel. Een aangename match waarin de 

afwerking eindelijk eens echt meezat. 

 

Meeuwen – Sparta Ranst  2 – 18 

 

Sparta Ranst – Spartacus   13 - 5 



 

Sparta Ranst – Borgerhout/GW 8 – 8 

Laatste thuis veldwedstrijd. Charlotte, Carla, Pieter, Hans, Karleen, Ellen, 

Jan, Rudi, Christophe, An, Eddy waren van de partij om te spelen tegen 

Borgerhout/GW. 

Het was een frisse ochtend maar geen regen die uit de lucht viel ondanks de 

voorspelling. Eddy bedankt om deze wedstrijd te leiden. 

We starten snel en vinnig want na een paar minuten kwamen we op 1-0 via 

Carla met een korte kans. Haar dame stond achter haar, tja dan kan je niet 

verdedigen. Pieter dikte aan met een mooie inloper via pass Charlotte die 

over de steun de bal meegaf. 2-0. De tegenstander kwam ook na een tijdje 

in het spel 2-1. Iets later dreigde Karleen met een schot Jan kwam in steun 

via een snelle haak kkon Karleen haar dame aftroeven en ze scoorde met 

een vlotte inloper. 

Na de vakwissel ging de bal snel rond. Er werd voor mekaar gewerkt. 

Charlotte nam een kans van ver en maar te kort. Pieter ving de rebound en 

al wegdraaiend scoorde hij. Lichtjes wel gelopen in deze actie. 4-1. 

Carla en Rudi namen ook hun kansjes. Rudi had de kans van ver maar ver 

over rebound via Carla tot bij Pieter in Steun. Hij zag Charlotte wegtrekken 

van de korf en 5-1. Ongeloofelijk het ging een vloeiende overwinning 

worden. Maar dan trad er vermoeidheid op, of concentratie verlies. Ging 

het te gemakkelijk? Borgerhout/GW kwam gewoon terug tot 5-3. 

Toch even een opflakkering voor rust. Met een dubbelpas Pieter-Carla 

bracht Pieter ons op 6-3. 6-4. Rudi kon op penalty naar 7-4 maar het was 

Jan die in de rebound voor 7-4 zorgde. Ook de tegenpartij liet mistte haar 

penalty. Jan zorgde voor rust met 2 korte kansen voor 8-4. Tijdens de rust 

kon iedereen zich verwarmen met een lekkere warme thee. 5' na rust kwam 

Christophe in de plaats voor Rudi. En zoals de tegenpartij nadien vertelde, 

was dit een "slechte" wissel. Want ondanks het feit dat er kansen waren, 

werd er minder goed gespeeld. Ze werden ingepakt door de tegenstrever. Er 

werd niet meer goed samengespeeld en geen vechtlust meer? De koude? 

 

De tegenstrever kwam op 8-5, 8-6, 8-7, lichte paniek dan en dan toch wel 

8-8 zeker. Oei we gaan toch niet verliezen? Toch nog een billijke stand 8-8 

en een faire wedstrijd. 

Eddy nogmaals bedankt om deze match te fluiten. 

Ook de supporters mogen we lof toegooien. Ze stonden in de koude ons 

toch te steunen. Merci. 

 



Borgerhout – Sparta Ranst 11 – 8 

Op het moment dat bijna alle ploegen reeds in zaal speelden, trotseerden 

onze gewestelijken nog de kou voor een inhaalmatch. Een goeie partij, 

maar spijtig genoeg werd ze niet winnend afgesloten. 

Bij de rust (en een 3–3 stand) moest Pieter het veld geblesseerd verlaten 

zodat we met 7 verder moesten. 

De doelpunten werden gemaakt door  Christophe (5), Karleen, Eddy en 

Pieter. 

 

Agenda 

Zo 11/11 Vrij 

Zo 18/11 Vrij 

Zo 25/11 13u00 Boechout – Sparta Ranst  Sint Gummarus – Lier 

Zo 02/12 10u30 Sparta Ranst – ATBS 

Zo 09/12 14u00 Rijko – Sparta Ranst  Valk – Rijkevorsel 

Zo 16/12 13u30 Ekerse – Sparta Ranst  ’t Venneke – Ekeren 

Zo 06/01 10u30 Sparta Ranst – Hove 
 

 

Training 

Ma 5/11 21u-22u 

Ma 12/11 20u-21u 

Ma 19/11 21u-22u en verder afwisselend om 20u en 21u. 
 

 

Klassement veldcompetitie (na heenronde) 

1. Kwik   10w 18ptn 

2. Riviera  10 17 

3. Boeckenberg  10 14 

4. Spartacus  10 12  

5. Sparta Ranst  10 10 

6. Sikopi   10 10 

7. Borgerhout  10 7 

8. Mercurius  10 6 

9. Hoevenen  10 3 

10. Meeuwen  10 3 

 
  



SCHOLIEREN 
 

Verslagen 

Sparta Ranst – Geelse   2 – 3 

Zoals we de vorige keer konden vaststellen was Geelse echt een ploeg van 

ons niveau. 

We begonnen sterk aan onze wedstrijd. De verdediging was weer top, de 

passen kwamen allemaal aan, er werden kansen gecreëerd,…. Jullie hebben 

stuk voor stuk inzet getoond en laten zien wat jullie allemaal in jullie mars 

hebben. 

Zoals de eindscore laat zien hebben we niet gewonnen, MAAR denk er aan 

wat wij na de match hebben gezegd: Ook al zijn we verloren, voor ons 

hebben jullie gewonnen. Voor ons telt het spel en niet het resultaat. 

Wie heeft gescoord?: Emily (inloper) en Kobe (schot). 

 

Vobako – Sparta Ranst  3 – 6 

Niet te geloven, niet te geloven. Het spel dat deze avond gespeeld werd was 

echt top. Als we dachten dat we al alles gezien hadden van jullie, dan is 

vandaag toch wel het tegendeel bewezen. 

Er werd over gepakt in verdediging, er werd geroepen op elkaar, er werden 

kansen gecreëerd, er werd gegooid van overal,… .  

Ook al werden we onderbroken door de lichten die uitvielen, jullie lieten 

zich niet afleiden en speelden gewoon jullie eigen spel.  

Deze match heeft ook bewezen dat we niet bang moeten zijn van de 

tegenstander. Vorige keer zijn we van Vobako verloren met 1-5 en nu 

winnen wij overtuigend. 

Wie heeft gescoord?: Luna 2 x met een ver schot, Jules met een inloper, 

Lore met een korte kans na knappe pas van Emily, Emily met een inloper 

en Joppe met een vrijworp. 

Zoals jullie zien zijn er deze match verschillende verre kansen binnen 

gevallen. Bij volgende matchen moeten we dit dus terug proberen he  

 

 

  



Sparta Ranst – RKC    3 – 6 

Hier hebben we weer een voorbeeld van dat we nooit naar de vorige match 

mogen zien.  

Onze eerste match tegen RKC hebben we gewonnen en nu verliezen we. 

Ook al was de scheidrechter niet zo correct we moeten ook naar ons zelf 

kijken. 

In deze match moesten we iets meer op elkaar roepen om over te pakken. 

Ook onze kansen moeten we binnen gooien. We hebben een paar keer pech 

gehad maar onze afwerking moet beter. 

In de zaal gaat dit allemaal goed komen en gaan we weer een paar matchen 

winnen. 

 

 

Agenda 

Zo 11/11 10u00 Sparta Ranst – Loenhout 

Zo 18/11 10u30 Sparta Ranst – Meeuwen 

Za 08/12 13u15 Vobako – Sparta Ranst Tielenheide - Tielen 

Zo 09/12 10u00 Sparta Ranst – Sikopi 

 

Zo 23/12 10u00 Sparta Ranst – Borgerhout/GW 

Za 05/01 17u00 Boutersem – Sparta Ranst 

Hall Omnisport – Grez-Doiceau 

 

Training 

Maandag 17u00 tot 18u00 

Vrijdag (om de 14 dagen) 19u00 tot 20u00 vanaf 9 november: 

 9/11 – 23/11 – 7/12 – 21/12 

 

Eindklassement veldcompetitie 

1. Kwik   10 w 20ptn 

2. Hoevenen  10 15 

3. RKC   10 10 

4. Vobako  10 7 

5. Sparta Ranst  10 6 

6. Geelse   10 2 

 
  



KADETTEN 
 

Verslagen 

 

Sparta Ranst – ATBS/Ekerse  0 – 2 

Na enkele minder goede wedstrijden en vooral het verlies in de heenmatch, 

was het tijd om nog eens iets moois te laten zien tegen deze toch niet zo 

sterke ploeg. 

Met Isabelle, Aline, Wannes en Rik in aanval en Rinske, Chloé, Ruben en 

Alexander in verdediging begonnen we aan de match. Van bij het begin 

liep het behoorlijk goed; aanvallend kwamen er kansen en verdedigend 

gaven we weinig weg. Ondanks de 0 – 1 achterstand bij de rust was de 

coach redelijk tevreden want het spel was inderdaad beter. 

Ook na de rust, met Kato, Tijs en Sebastian gewisseld in het aanvalsvak en 

Jens en Jente in de verdediging,  hadden we de kansen om helemaal terug 

in de match te komen, maar scoren lukte nog niet ondanks het goede spel 

en mooie aanvallen. Verdedigend bleef het ook goed gesloten tot toch weer 

die ene kans die de bezoekers wisten te benutten. Dat was vandaag ook het 

enige verschil: kansen moeten erin als je wil winnen. 

Laat ons van deze match het betere spel onthouden en niet de uitslag; als 

we zo verder vooruitgaan, zit er zeker nog meer in dit seizoen. 

 

KCOV – Sparta Ranst  0 – 5 

Wat een geluk dat de zon van de partij was op deze koude herfstochtend; 

wintertijd is blijkbaar ook meteen winterweer, maar de zon deed het terrein 

snel ontdooien. 

Onze kadetten trokken zich er weinig van aan en begonnen uitstekend aan 

de match. KCOV had het enorm lastig om de bal in eigen rangen te houden 

en daar profiteerden wij van met enkele prachtige aanvallen. Aline,  

Isabelle, Rik en Wannes  speelden goed samen en zorgden voor een 2–0 

voorsprong - eerst Aline met een schotje achter de korf en nadien met een 

inloper van Wannes. Ondertussen zorgden Hannah, Kato, Alexander en 

Ruben ervoor dat KCOV amper een kans bijeen kon spelen. Ze zaten zeer 

kort op de bal en onderschepte die bijzonder snel. 

Bij de rust werden weer eens enkele wissels gedaan zodat iedereen kon 

spelen. In aanval werden de jongens vervangen en kwamen Jens en Jente 

samen met Isabelle en Aline. Hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft: een 

goed Sparta dat ook nu weer wist te scoren (Jens met inloper). Na een 



laatste functiewissel kon Hannah de voorsprong vergroten. Eerst scoorde ze 

met een inloper. Bij een volgende aanval werd er, na balverlies, door het 

ganse vak (met ook Emke, Ruben en Tijs) goed gestoord. Met succes want 

Hannah wist te scoren nadat de bal werd onderschept. 

Een prachtige overwinning om de heenronde op veld mee te beeindigen. 

Het gaat de laatste weken de goede richting uit. Een koers die we moeten 

volgen, want in de zaal begint het echte werk… 

 

 

Agenda 

Zo11/11 11u30  KCBJ – Sparta Ranst  

De Tumkens – Betekom 

Zo 18/11 09u30  Sparta Ranst – Merc/Hob2000 

Za 24/11 09u00  Voorwaarts – Sparta Ranst  

Nachtegaal – Kontich 

Zo 02/12 09u30  Sparta Ranst – Technico 

Za 08/12 11u00  Neerlandia – Sparta Ranst 

      Sint-Jozef – Gent 

Zo 16/12 12u15  Ekerse/ATBS –  Sparta Ranst 

      ’t Venneke – Ekeren 

Zo 06/01 09u30  Sparta Ranst – Catba  

 

Training 

Woensdag 17u00 – 18u00 

 

Eindklassement veldcompetitie 

1. ATBS/Ekerse  6 w 8ptn 

2. KCBJ   6 8 

3. Sparta Ranst  6 5 

4. KCOV   6 3 

 
  



PUPILLEN 
 

Verslagen 

Het zou tof zijn als er mij toch eens verslag bereikt van de pupillen. Voor 

de trainers is het soms moeilijk om tijdens de match te noteren wie de 

doelpunten maakt, misschien af te spreken met ouders? 
 

Agenda 

Zie mail van jullie trainster! 
 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 
 

 MINIEMEN  
 

Verslagen 

Ook voor de allerjongsten zou het fijn zijn om hun naam af en toe eens in 

het clubblad te lezen. Kunnen de trainers of ouders hier voor zorgen? 
 

Agenda 

Za 8/12 Wriemeldag op Joki van 10u tot 12u. Vertrek om 8u50. 

  Sporthal “De Wimpel” te Wiekevorst 
 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 

RECREANTEN 
 

Agenda 
 

Training 

Ma 5/11 21u-22u 

Ma 12/11 20u-21u 

Ma 19/11 21u-22u en verder afwisselend om 20u-21u en 21u-22u. 

 

 



CLUBNIEUWS 
 

   Gouden jubileum   
 

  

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen van het feestjaar 2013. Want 

zoals jullie in 't vorig Boekske reeds lazen, bestaat Sparta Ranst op 

9.9.1963 50j. 

 

Hiervoor was er reeds de vraag gesteld aan alle leden, kunstenaars om een 

nieuw logo voor onze club te ontwerpen. De inzendingen moesten binnen 

zijn op data 10.11.12 en volgende leden hebben een of meedere 

ontwerp(en) ingestuurd: 

Kobe Van den Heuvel, Tijs Van Laer, Mathilde Rymen, Hannah Rymen, 

Jente Mertens, Michel Claes, Nele Van De Putte, Wannes Van De Putte, 

Johan Van De Putte, Walter Mertens. 

Hieruit zullen we een selectie maken en of van meerdere ideëen één logo 

ontwerpen. Alvast een grote dank aan allen die hun hersenpan en 

creativiteit gebruikten om een ontwerp te maken.Nen dikke merci en 

kussen op beide wangen. 

 

Verder zouden we ook graag nog van jullie ideëen ontvangen van 

mogelijke feestelijkheden. Tornooi, groots familieweekend, receptie, 

schrijven van een (foto)boek, verjaardagskalender ... 

 

Als er nog leden zijn die graag willen meewerken om dit feestjaar aan te 

kleden en uit te bouwen, geef ons (An, Edith of Johan) dan een seintje. 

  



Jarigen 
 

Proficiat aan iedereen! 

 Yannick Ginée  03/11 

 Ellen Heremans  04/11 

 Edith Clerckx   09/11 

 Marthe Brion   12/11 

 Jef Van Laer   20/11 

 Jan Geudens   03/12 

 Steven De Cock  04/12 

 Michel Claes   06/12 

 Daniëlle Coppé  12/12 

 Seppe Totté   24/12 

 Hannah Rymen  24/12 

 Emily De Smedt  25/12 

 

 

 
 

 

 

Agenda club 
 

1 december Mossel / Stoofvlees avond 

18 januari Nieuwjaarsdrink 

27 april Initiatievoormiddag 

1 mei  Twee-palen tornooi 

25 mei  Tornooi voor jeugd en recreanten 

1 juni  BBQ + estafette + kadetten/scholieren vs ouders 

 

!!! Noteren deze data !!! 

 
  



Mossel - en 
stoofvleesavond 

 

1 december 2012 
17.00u - 18.00u - 19.00u  

in het clubhuis! 

 

 

 

    Mosselen met 
frietjes 16 € 
    (1,2kg)  

   < 12 jaar = 7 € 

 

 

 

Stoofvlees met 
frietjes 13 € 
< 12 jaar = 6 € 

Inschrijven tot en met zondag 25 november 2012 

via 

an.diddens@telenet.be (graag noteren welk uur je wenst 

te eten) 

betaling gebeurt op volgend rekeningnummer: 

979-5323997-60 



Halloween - Edouard De Bie (1893 – 1965)  

 
‘De meeste geniale ideeën zijn 

in oorsprong te belachelijk voor 

woorden’, zo legde Edouard De 

Bie  het plan van zijn 

‘goudstavenfabriek’  uit aan 

zijn kleindochter.  

 

Plaats van dit verhelderend 

gesprek, het sterfbed van haar 

grootvader.  

Sofie (De Bie) boog zich over 

het bezwete voorhoofd van die 

kale, oude man met wie ze haar 

leven lang zeer weinig contact  

had.  

Edouard De Bie was een beetje 

een chagrijnige, gierige man. Hij leefde alleen nadat zijn vrouw er vandoor 

ging met een wereldreiziger, wat hij overigens nooit heeft begrepen. 

‘Waarom moet je reizen? Dat kost alleen maar geld en nergens is het zo 

mooi als in Millegem’, zo vertelde hij het aan iedereen die het wou horen 

en ook aan degene die het niet wou horen.  

Zo verklaarde hij ook Sofie voor gek toen ze op één van de zeldzame 

familiefeestjes trots aankondigde dat ze op kot ging in de grote stad. 

Waarom zou je in een kleine kamer gaan studeren, als je thuis veel meer  

ruimte hebt. De lucht er veel frisser is, er veel minder lawaai is ….. Ja, 

Edouard De Bie stelde veel vragen. Op het einde kwam het echter steeds op 

hetzelfde neer. ‘Oost west, Millegem best en Edouard heeft altijd gelijk’, 

waarbij hij in een mix van trots en strengheid zijn vinger stokstijf in de 

lucht hield en zijn ogen dubbel zo groot werden. Dan was het tijd om 

huiswaarts te keren van het familiefeest  …..  

‘Sofie’, zei hij, ’ik wil je vertellen hoe ik dacht zo rijk te worden als de zee 

diep is maar hoe die verdomde mandengooiers (jaja, grootvader De Bie 

kreeg het woord korfbal van zijn leven lang, en zelfs op zijn sterfbed, niet 

over zijn gegroefde lippen) er een stok voor staken.’  Het verhaal hoe het 

verder leeft van generatie op generatie ….  



 

 

Edouard De Bie had het plan om 

héél Millegem vol te zetten met 

maïs. Geen huizen (buiten dan van 

hem, vanzelfsprekend), geen 

sportclubs (stel je voor!) alleen 

maar maïs en daartussen 1 grote 

fabriek. De maïs zou geoogst 

worden op het moment dat hij 

gevoed door de zonnestralen een 

mooie goudgele kleur kreeg. Hij zou 

de maïs in één grote ketel laten 

smelten tot een goudgele brei die hij 

dan, via een lopende band, in 

vormen zou laten gieten. Deze 

vormen zouden door een geniaal 

procedure verhard worden, 

resultaat ….. miljoenen 

goudstaven!!!!!  

Jammer genoeg (of gelukkig maar) kreeg Edouard De Bie nooit de 

toestemming van het gemeentebestuur om zijn fabriek te bouwen. Op dat 

moment waren er immers een paar sportievelingen, op het veldje waar hij 

de inmense goudstavenfabriek wou laten verrijzen,  begonnen met een 

sportclubje uit de grond te stampen. Juist …… Sparta Ranst! 

 

Edouard De Bie heeft dit nooit kunnen verwerken en beloofde op zijn 

sterfbed aan iedereen die het wou horen en inderdaad ook aan degene die 

het niet wou horen, dat hij elk jaar op Halloween zou wederkeren uit zijn 

graf om zich te wreken op de jonge 

kindjes die nu huppelend over het veld 

plezier maken met bweeeuuhhh …. zoiets 

als sport!   

 

Zaterdag 27 oktober was het zover ….. Ik 

wil niet herhalen welke beledigende 

woorden, bedreigingen, valstrikken de 

korfballers die nacht moesten ondergaan 

(de tunnel des doods, het groeten van de 



door de haai opgegeten baby, het knielen aan zijn graf ….). 

Onthoud echter, uit het verhaal van Edouard De Bie, dat Sparta Ranst 

ervoor gezorgd heeft dat Millegem groen bleef (een goudstavenfabriek in 

Millegem, nooit!!!). Passeer je aan de korfbalterreinen of langs een 

maïsveld, denk dan even terug aan die wereldvreemde, rare man die er niet 

meer is maar die diep onder de grond ligt te wachten op een nieuwe nacht 

van Halloween om zich te wreken …. of misschien reeds eerder … op een 

moment dat je het minst verwacht …..  

Slik.  

 

Foto’s vind je op de website! 

 

 
 

Confituur & wafeltjes 
 

Voor de liefhebbers is er nog de laatste mogelijkheid om die lekkere mojito 

confituur aan te schaffen. 

Het was een fantastische actie die zelfs Het Nieuwsblad haalde. 

Er zijn nog enkele potjes te verkrijgen aan de schappelijke prijs van €2, dit 

tot 24.11.12.  

Meer info bij Johan Van De Putte. 

 

 

Momenteel loopt ook onze wafelactie. Er zijn al veel dozen verkocht door 

onze jeugdleden, gewestelijken. 

Maar er zijn nog lekkere vanille- en chcoladewafels die wachten om 

opgegeten te worden. Dus treuzel niet te lang en kom ze afhalen. 

Meer info en afhaling van wafels bij An Diddens. 

 

 
  



WIE DOET WAT? 
 

Bestuur 
Voorzitter – wedstrijdsecretaris: 

An Diddens  

 an.diddens@telenet.be   0478/42.84.56 

Secretaris – Penningmeester: 

Martine Buelens 
 martine.buelens@dester.com    0477/32.16.06 
Jeugdcoördinator –  materiaalverantwoordelijke: 

Johan Van De Putte 

 johanvandeputte@hotmail.com  03/354.45.09 

Bestuurslid: 

 Edith Clerckx 

edithclerckx@telenet.be  

 
   
Feestcomité 

Carla Vermeulen carla.vermeulen1@telenet.be 

Danielle Coppé desmedtcoppe@telenet.be 

Fien Van Hoof fien.van.hoof@telenet.be  
 

 

Sportief 
Trainster scholieren: Charlotte Van Hoof 

 charlotvanhoof@hotmail.com 0472/68.52.18 

Trainer kadetten: Hans Smits 
 hans.smits2@telenet.be   0475/86.76.36 

Trainsters pupillen: Martine Buelens & Inge Hellemans 

 inge.hellemans@telenet.be   0477/63.76.29 

 martine.buelens@dester.com   0477/32.16.06 
Trainers miniemen: Michel Claes & Pieter Brion 

 michel.claes5@telenet.be   0479/02.33.87 

 pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 
 

 

Redactioneel 

Website:  Jean Buelens  inge.hellemans@telenet.be 

’t Boekske:  Hans Smits  hans.smits2@telenet.be 

 

  

mailto:an.diddens@telenet.be
mailto:martine.buelens@dester.com
mailto:johanvandeputte@hotmail.com
mailto:edithclerckx@telenet.be
mailto:carla.vermeulen1@telenet.be
mailto:desmedtcoppe@telenet.be
mailto:fien.van.hoof@telenet.be
mailto:charlotvanhoof@hotmail.com
mailto:hans.smits2@telenet.be
mailto:inge.hellemans@telenet.be
mailto:martine.buelens@dester.com
mailto:michel.claes5@telenet.be
mailto:pieter.brion@scarlet.be
mailto:inge.hellemans@telenet.be
mailto:hans.smits2@telenet.be


 

 

 

 

 

 

www.jb-assistance.be 

 

  Bloemen op bestelling 

           03/475 98 45 

          Gasthuisstraat 24 

          Ranst 

 

 

 

 

www.optiekjansels.be 

 

 

 

 

                

 

 

 

 www.hetlekkerkoeike.be   www.deridder-goossens.be 

      Schoolstraat 33, Ranst 

 

 

 

 

Software Advies nv 

Frankrijklei 65, Antwerpen 

03/202 50 00 

info@software-advies.be 
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