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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/

KSAV B wint de Geelse derby met 1-3 van Alberta

Bedankt aan onze kuisploeg die elke week op maandag 
voormiddag alles mooi poetst en zorgt dat we in het 
weekend iedereen in een propere kantine kunnen 

verwelkomen.

http://www.ksav-stdimpna.be/


Unieke ervaring : KSAV gaf de Belgische nationale ploeg van doven en 
slechthorende (Belgium Deaf Devils) partij.

KSAV A is de competitie begonnen met een 
knappe zes op zes ,1-2 winst in Loenhout en 
een 5-0 thuiszege tegen Merksplas (hattrick 
Adi Kamara).
De volgende twee wedstrijd tegen Lentezon 
Beerse en VC Herentals werden uitgesteld 
omwille van Corona besmettingen bij de 
tegenstrevers Lentezon Beerse en 
VC Herentals
De wedstrijd tegen Lentezon Beerse staat 
opnieuw gepland op woensdag 14 oktober.

KSAV B stuntte met een knappe 1-3 uitzege 
tegen Alberta en nam de drie punten mee uit 
de Hei.
Daarna volgde een nul op negen, met 
nederlagen tegen Grobbendonk (0-2), 
Gierle (3-0) en Pulle (2-3).

De eerste wedstrijd voor de postformatie ging door tegen Vorselaar. Een competitie met 
8 ploegen zonder klassement. Deelnemende ploegen : KSAV – Vorselaar – VC Herentals –

Merksplas – Retie – Vosselaar – Lentezon Beerse en Arendonk Sport.



Kantinedienst (ouders) oktober  In haar streven naar een goede medische omkadering, biedt de club haar 

jeugdspelers de mogelijkheid om een clubkinesist te bezoeken. 

Voor de jeugdspelers is dit Yannick Douwen. Hij is elke dinsdagavond van 18u15 

- 19u15 aanwezig in het E.H.B.O. lokaal van Ksav St. Dimpna.
Het E.H.B.O. lokaal bevindt zich links achteraan in de kelder van ons 

sportcomplex. Yannick onderzoekt uw zoon/dochter, indien hij/zij een kwetsuur 

opliep tijdens een wedstrijd of training met ksav St. Dimpna. Hij maakt op basis 

van een screening, een inschatting van de ernst van de blessure. Verder geeft hij 

aan of het verstandig is om uw zoon/dochter te laten meetrainen/deelnemen aan 

een wedstrijd en onder welke voorwaarden. Kinebehandelingen worden niet 

uitgevoerd op de club. Hiervoor dient u een afspraak te maken in een 

kinepraktijk naar keuze. Een steunverband aanleggen om bijv. deelname aan de 

training mogelijk te maken, kan vanzelfsprekend wél op de club. De kosten voor 

deze screening en het noodzakelijke materiaal, worden gedragen door de club.

Indien uit deze screening blijkt, dat bijkomend onderzoek en/of behandeling 

noodzakelijk is, zal Yannick uw zoon/dochter doorverwijzen.

Om wachttijden te vermijden, vragen wij u om (indien mogelijk, voorafgaandelijk) 

contact op te nemen met Yannick. Op die manier kan u een tijdstip voor de 

consultatie vastleggen.

Yannick is telefonisch bereikbaar op T 0476/703 796.

Hebt u bij het bovenstaande nog vragen, 

stuur een mail naar: jeugdbestuur@ksav.be .

mailto:jeugdbestuur@ksav.be


Interview met Benny Stessens van Keurslager Stessens.

Benny is een druk bezet man die leeft voor zijn zaak. De slagerij, bevindt zich in het 

laatste deel van de Stationsstraat op een 100 tal meter van het station.

1. Dag Benny, kan je me wat meer vertellen over je professionele activiteiten? 

Slagerij Stessens is opgericht door mijn vader, nu al meer dan 50 jaar geleden. 

Toen en nu nog steeds staan kwaliteit en ambacht voorop. Eerlijk en puur vlees van 

de hoogste kwaliteit daar staan we voor. Maar naast traditie gaan we natuurlijk 

ook mee met onze tijd. Zo verplichte het corona virus ons om wat creatiever om te 

gaan met de leverancier klant benadering. Sinds enkele jaren konden onze klanten 

al hun bestellingen online doorgeven, met de covid19 startten we ook een delivery 

service op . Deze nieuwe service kreeg heel wat “bijval” van onze klanten zodat we 

besloten om deze service een permanentie te geven in onze zaak. Deze dienst heet 

Stessens@Home. 

2.    Wat zijn de specialiteiten van Keurslager Stessens. 

Zoals ik reeds aangaf is de herkomst van ons vlees en de daarbij horende 

kweekmethoden van cruciaal belang. Deze zijn immers onlosmakelijk verbonden 

met het eindproduct. Daardoor zijn ons gehakt en al onze gehaktbereidingen zo 

geliefd bij onze klanten. Vele klanten zijn ook verzot op onze zelfbereide salades 

met huisgemaakte dressings volgens een aloud  geheim recept van mijn vader. Zelf 

ben ik het meest gepassioneerd door charcuterie. De meeste van onze 

charcuteries zijn huisbereid, een hele ambacht maar het laat je toe om als slager te 

differentiëren en je eigen accenten te leggen. 



3.    Hoe ben jij als sponsor bij KSAV St Dimpna terecht gekomen?

Mijn jongste dochter is gestart met voetballen enkele jaren terug. Wanneer ik de 

tijd vond om te gaan kijken en nadien iets te drinken in de cafetaria voelde ik er 

meteen dat dit een gemoedelijke familie club was met dezelfde waarden als onze 

zaak. Vandaar dat van het een het ander kwam. Toen KSAV van start ging met een 

eerste damesploeg kon ik natuurlijk niet anders om hun te sponoren. Naast shirt 

sponsor van de dames ben ik ook shirt sponsor van de B ploeg. Dit omdat ik een 

doorstroom van eigen jeugd enorm belangrijk vind in eender welke club. 

4.     Heb je zelf ooit zelf gevoetbald?

Totaal niet, ook heb ik pas op latere leeftijd de interesse in het spelletje 

ontwikkeld. Ik kon dan ook niet anders met een aan voetbal verknochte dochter. 

Nu kijk ik in de weekends veel naar het voetbal op TV vooral. De buitenlandse 

competitie trekt mij enorm aan. We zijn als familie dan ook fan van Borussia 

Dortmund, een geweldige club met een prachtige aanhang. Zelf hebben we er, met 

de familie, al enkele matchen bijgewoond. Uitermate indrukwekkend een vol 

stadion met 80.000 supporters.

5.     Benny, wat wens je jou KSAV toe voor het huidige seizoen?

Vooreerst dat het seizoen zonder al te veel onderbrekingen en afgelaste 

wedstrijden kan doorgaan. Eigenlijk dat iedereen dus gezond blijft en dat alle 

ploegen een mooi resultaat mogen neerzetten. 

Voor de supporters attractief voetbal en een goede sfeer ondanks de opgelegde 

beperkingen. Wanneer de sfeer en gezelligheid goed zitten komt de rest vanzelf. 

Benny dank u voor uw tijd, de steun en het vertrouwen dat je stelt in onze club en 

ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken. 



Tegemoetkoming Mutualiteit (Ziekenfonds) Lidgeld Sportclub - K.S.A.V.

Als speler kan u bij uw mutualiteit (ziekenfonds) een tegemoetkoming aanvragen 

voor uw lidgeld. 

Voorwaarden per mutualiteit zijn specifiek.

Als club bezorgen wij het benodigde bewijsdocument. 

De aanvraag van dit document bij de club gebeurt vanaf nu via dit

online invulformulier .

Zo vermijden we een aantal fysieke verplaatsingen en contacten op ons 

secretariaat. 

Na invulling van het online formulier, maken wij het document voor uw 

mutualiteit op.

Met CM, de Voorzorg en OZ hebben we de afspraak, dat wij als club deze 

ingevulde documenten rechtstreeks aan hen doorsturen via email.

Zo hoeft u verder niets te doen.

Voor de andere mutualiteiten e-mailen wij u het ingevulde en ondertekende 

document. Nadien bezorgt u het zelf aan uw mutualiteit. 

Wij behandelen uw aanvragen op wekelijkse basis en na volledige betaling van 

het lidgeld, zodoende vragen we u even geduldig af te wachten. 

De KSAV Dames haalden onder leiding van 
trainer Patrik Verbeek een 9 op 12 en nemen 

een knappe competitie start. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_wgucegAk-qUs2VOGYg0gRhiQgIO45DjINf4EcyyDFUQTdaOFNVODVJNDhHMlNBQzdKQTlGSDlBWS4u

