
                                                                                                                                                                                                                                                       
AVKA vzw  

                            Kontich/Aartselaar, 9.6.2019 
                     
Beste ouders van benjamins,pupillen, miniemen en beste kadetten, scholieren, 
juniores, seniores, masters, joggers, ouders, atletiekvrienden…  
 
Het gemeentebestuur Kontich heeft in de plaats van de afgeschafte papierslagen 
“acties van algemeen belang” aangeboden waaronder het bussen van het infoblad 
die de gemeente verdeelt onder haar inwoners. De papierslagen waren een 
belangrijke bron van inkomsten voor de club. Maar nu hebben we reeds de voorbije 
jaren diverse bus rondes afgewerkt. De bus ronde van juni (infoblad juli) staat nu op 
het programma. We zouden dit info-blad moeten bussen in Kontich-Centrum en dit in 
de periode 19/6-26/6! Gezien in die periode ook nog proefwerken zijn,(of net gedaan) 
gaan we pas bussen vanaf maandagnamiddag en maandagavond 24/6, 
dinsdagavond 25/6, woensdagnamiddag 26/6 en woensdagavond 26/6. Met 
zoveel clubleden (of ouders in de plaats van onze studerende jeugd) zou dit bussen 
zeker moeten lukken in deze periode! 
Het bussen is in ieder geval veel minder zwaar dan een papierslag! We zouden 
graag willen bussen met meerdere ploegen en dit in de namiddag van 14.00 u. 
tot +/- 17.00 u. en s’ avonds van 19.00 u tot +/- 21.30 u. Daarom een warme 
oproep aan jullie om te komen helpen, zodat dit bussen van het infoblad voor 
IEDEREEN vlot mag verlopen! Vele handen maken……..  
Samenkomst: op de parking aan het zwembad: Duffelse steenweg 145 in 
Kontich: op maandagnamiddag en woensdagnamiddag komen we om 13.50 u. 
samen. Op de maandag, dinsdag en woensdagavonden: telkens om +/- 18.50 u.  
zodat we om 19.00 u. kunnen vertrekken. Als je maar voor een uur kan komen 
of later, laat dit ook weten! Dit om de planning zo juist mogelijk op te maken! 
Medewerkers vanuit Aartselaar of andere gemeenten spreken eventueel onderling af 
om samen naar Kontich te rijden.  
Bij deze ook al succes aan onze atleten met proefwerken en aan iedereen een 
fijne en leuke (sportieve?) vakantie gewenst!   
 
AANDACHT: Gezien de GDPR problematiek, momenteel niet iedereen onze mails 
ivm. diverse activiteiten ontvangt, vriendelijk verzoek aan onze atleten, zeker vanaf 
kadet om deze mail ook door te geven aan jullie ouders. Alvast bedankt hiervoor!   
   
Strookje DUS zo vlug mogelijk afgeven aan iemand van de trainers,trainsters of, 
bestuursleden en hopelijk tot op één van de bus rondes! Afgeven, ten laatste 
woensdag 19/6/2019. Een berichtje per email kan ook! Er hangt ook een blad in de 
kantine waar jullie je naam kunnen opschrijven! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Namens AVKA vzw. 
Ludo Brion   (tel: 03.290.86.35 GSM: 0494.37.65.13 of E-mail: brion@telenet.be) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



NAAM: (namen)…………………………………………………………… 
Email adres: …………………………………………….   komt/komen meehelpen   
 
MAANDAG 24/6/2019: van 14.00 u tot +/- 17.00 u:   O: JA  O: NEEN 
MAANDAG 24/6/2019: van 19.00 u tot +/- 21.30 u:   O: JA  O: NEEN  
DINSDAG 25/6/2019: van 19.00 u tot +/-21.30 u:      O: JA  O: NEEN  
WOENSDAG 26/6/2019: van 14.00 u tot +/-17.00 u: O: JA   O: NEEN 
WOENSDAG 26/6/2019: van 19.00 u tot +/-21.30 u: O: JA  O: NEEN 
 


