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Mensen die willen bijdragen aan het tot stand komen van 
deze nieuwsbrief, door het schrijven van teksten en/of het 
maken van foto’s, kunnen zich aanmelden door een mailtje 
te sturen naar koen.heuvelmans@telenet.be

Bezoek onze website ! http://www.ksav-stdimpna.be/

A en B kern hebben hun eerste training achter de rug.

Corona maatregelen Jeugdwerking KSAV
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen werden er door Voetbal Vlaanderen 
en de provincie Antwerpen een aantal beslissingen getroffen die ook op de werking 
van onze club een impact hebben .
Op basis hiervan werden volgende maatregelen getroffen:

TRAININGEN : opgeschort t.e.m. 9 augustus. Een nieuwe evaluatie zal beslissen over 
het al dan niet verlengen van deze opschorting.

TOERNOOIEN: geen deelnames tijdens de maand augustus. Ook ons eigen toernooi 
wordt afgelast.

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN: we spelen geen vriendschappelijke 
wedstrijden tijdens de maand augustus. Zowel op KSAV als op verplaatsing.

KLEDIJ : afhaling tot nader order opgeschort. Afhankelijk van de evolutie zullen de 
data later worden gecommuniceerd.

Wij volgen verdere maatregelen van de overheid en de voetbalbond op de voet en 
zullen deze ook strikt opvolgen. We zullen jullie hier tijdig over inlichten.
Alvast bedankt voor jullie begrip. Sportieve groeten, de Jeugdwerking.

http://www.ksav-stdimpna.be/
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Vanaf volgende week (ma 10/08) starten we de trainingen voor de jeugd 
(tot en met U17). In deze snel wijzigende tijden is er op 05/08 door onze 
gouverneur een update verspreid van de regels voor “sporten in 
georganiseerd verband” in de provincie Antwerpen geldig tem 26/08.

Wij hebben dit vertaald in een intern reglement voor de trainingen. Dit 
reglement is ‘contactloos’ bezorgd aan de spelers via email. Onze trainers 
krijgen extra specifieke richtlijnen. Met een inspanning van iedereen 
geraken we met dit reglement als gids hopelijk gezond door deze 
moeilijke periode. 

Nieuws uit 2° provinciale : 
Kalmthout promoveert naar 1° provinciale en Zandvliet gaat naar reeks 2A.
Dit betekent dat Zandhoven en Broechem in de reeks van KSAV A komen.
Nieuws uit 4° provinciale
Wechelderzande verhuist naar 4A en zo staan er maar 14 ploegen in de 
reeks van KSAV B.

- Wat ook zeker is: de nieuwe datums van de Croky Cup. De eerste 

speeldag is voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De volgende 
rondes staan geprogrammeerd op 6, 13, 20 en 27 september.

- Maar dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor de start van de 

provinciale competitie en in de nationale afdelingen 2 en 3, die dan 

mogelijk pas op 26 en 27 september zouden kunnen starten, en waarbij 

alle andere speeldagen eveneens verder in de tijd zouden verschuiven. 
Daarover wordt op dinsdag 18 augustus vergaderd.



Vijf vragen aan Katrien Janssens drijvende kracht achter De Post en Odette op de markt in Geel. 
Het is maandagavond, ik kom de Post binnen gestapt. Het is er een drukte van jewelste. Garçons 
lopen heen en weer, de bekende gezichten verscholen achter een mondmasker. Vloerstickers geven 
de looplijnen aan. Ja het is duidelijk dat ook de Post niet is ontsnapt aan de coronamaatregelen. 
Stijlvolle plexischermen scheiden de tafels van elkaar zodat iedereen veilig in zijn bubbel kan 
genieten van een heerlijke steak haché of een steak Postgras. Na even wachten, want ook Katrien is 
volop in de weer, kunnen we van wal steken.

1. Katrien kan je iets meer vertellen over je professionele bezigheden?
Oh, Joost waar moet ik beginnen. Ik kom uit een familie van zelfstandigen, 40 jaar geleden hadden 
mijn ouders de voorloper van wat nu een delicatessenzaak zou heten, in de Nieuwstraat. 
Zelf ben ik gestart met een marktkraam met confiserie of beter gezegd snoepgoed dit heb ik enkele 
jaren gedaan, tot ik Koen (Koen is ons ontvallen na een tragisch ongeval in Maart 2017) leerde 
kennen zo’n 20 jaar geleden. Koen baatte de Posthoorn uit, toen nog niet op de markt. Al snel werd 
ik ingeschakeld in de dagelijkse werking van de Posthoorn en was de combinatie met de markten 
niet meer mogelijk. Niet veel later verhuisden we naar de markt, in 2014 werd de zaak volledig 
vernieuwd zoals we deze nu kennen. De Post was meteen een succes, in 2017 kregen we de 
mogelijkheid om een tweede zaak te open op de Markt. Odette is iets verfijnder en leunt dan ook 
eerder aan bij het type restaurant al is de basisregel voor beide zaken dat we werken met dagverse 
en kwalitatieve producten. 



2. Je hebt net zoals de gehele horeca een moeilijke periode achter de rug met de verplichte sluiting 
o.w.v. Corona. Wat was voor jou de grootste uitdaging en uw grootste bekommernis?
De grootste bekommernis, in een dergelijke periode, is de onzekerheid. Niet wetende hoe lang de 
verplichte sluiting duurt. Daarnaast natuurlijk ook het personeel, we werken al jaren met hetzelfde 
team van mensen en wouden dat nadien zeker ook zo houden, niet wetende wat een nieuwe opstart 
zou brengen. Maar de Belgen zijn Bourgondiërs en komen graag op restaurant, we konden dus al snel 
met ons volledig team van 50 mensen weer aan de slag. 
De grootste uitdaging was de veiligheid van onze mensen maar ook zeker die van ons cliënteel. We 
hebben dan ook alle nodige maatregel getroffen om alles voor iedereen zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. 
3. Je gaat als hoofdsponsor al enkele jaren mee bij St Dimpna, hoe geraakte jullie bij ons verzeild?
Wel reeds in de Posthoorn kwamen vele spelers en sympathisanten van KSAV al bij ons in de zaak, 
dus was het normaal dat we iets terug deden. Toen mijn zonen begonnen te voetballen vonden we al 
snel de weg naar St. Dimpna. Onze betrokkenheid groeide en dus ook ons engagement.  
Wat vind je de belangrijkste taak van een vereniging als st Dimpna?
Het belangrijkste is het samenbrengen van mensen en dus het sociale karakter van een club als Sint 
Dimpna. Sint Dimpna is als centrum club een echte familieclub waar verschillende generaties elkaar 
opvolgen. Natuurlijk is het sportieve ook zeer belangrijk. Het is vandaag niet makkelijk om de jeugd 
in beweging te houden ver weg van hun Play Station. Met een sterke en grote jeugdwerking slagen 
jullie daar toch ieder jaar weer in. Inzetten op jeugd is het volgens mij de sleutel om in het voetbal te 
kunnen overleven.  

4. Wat wens je St Dimpna toe voor volgend Seizoen? 
Allereerst een veilige werking zonder al te veel problemen. Veel speelplezier voor jong en ouder. 
De nodige sportieve successen voor de spelers en de supporters en een goede portie sportgras of 
moet ik zeggen Postgras. 😊

5. Ondertussen is er een bekende komen bijzitten, de zoon van Katrien, Mathé, zijn werkshift zit er 
op. Opvolging verzekerd dus. 
Katrien merci voor de leuke babbel en de jarenlange samenwerking. Hopelijk mogen we er nog eens 
20 jaar bijdoen. 



Apotheek Thiels (Elsum 58) schenkt 
ontsmettingsgels voor al onze KSAV ploegen.

Tobe Leysen van KSAV naar Racing Genk


