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zijn totaalscore op 13 en daarmee is hij de 7de van de 22
kandidaten die de revue al gepasseerd zijn en die ‘slaagden’ in hun pronostiekexamen.
Tot nu toe kwam dit seizoen nog geen enkele dame aan bod
maar daarin komt nu verandering met Sabine De Roeck
van KFC Broechem, die deze week vrijdag haar 53ste verjaardag mag vieren.
Zij is oorspronkelijk afkomstig uit Berchem waar ze tijdens
haar jeugdjaren ondermeer lid was van de plaatselijke
VKSJ-groep ‘Heimdal’.
Na het beëindigen van haar studies werkte ze een tijdje in
het buitenland en na haar terugkeer leerde ze tijdens het
uitgaan in Deurne Johan Janssens uit Broechem kennen,
met wie ze in 1994 in het huwelijk trad.

PRONOSTIEKER:
SABINE DE ROECK (KFC BROECHEM)
Het is nog eens bewezen dat wanneer je een goeie voetballer zijt je niet noodzakelijk ook succes zult kennen als
pronostieker; vraag het maar aan Tommy Van Brandt.
De voormalige aanvoerder van Kessel United geraakte vorig weekend immers niet verder dan 8 schamele punten en
dat is op dit moment zelfs de laagste score van het seizoen.
Daarmee bengelt hij samen met Peter Verhoeven van
KFC Duﬀel (voorlopig) helemaal aan de staart van het
klassement.
Intussen is de uitslag van de wedstrijd “dames MassenhovenStandard Luik B” gekend, nl. 2-3 en dat leverde voor Ronny
Rottiers uit Kessel toch nog een extra punt op. Dat bracht

Aanvankelijk woonden ze in Deurne aan de Herentalsebaan,
net boven de winkel in centrale verwarming, gaskachels en
-haarden die al vele jaren lang eigendom was van en opgericht en uitgebaat werd door de grootouders van haar
echtgenoot.
Een 5-tal jaren later verhuisden ze naar de Bistweg in
Broechem nadat ze eigenaars geworden waren van de woning van de grootouders van haar echtgenoot.
Hun oudste zoon Wannes (22) voetbalt al vanaf het tweede
leerjaar bij Broechem en speelt er momenteel in het 1ste
elftal, terwijl zijn 2 jaar jongere broer Robbe aan taekwondo doet.
Beiden zijn ze ook nog zeer actief bij de KSA waar ze deel
uitmaken van het leiderskorps.
Een 3-tal jaren geleden kregen Sabine en een aantal andere mensen de toelating van het toenmalige bestuur om
te starten met “Broechem culinair”, waarbij de mogelijkheid geboden werd aan al wie geïnteresseerd was om een
door hen bereide lekkere maaltijd te komen verorberen in
de voetbalkantine.
Dit bleek een groot succes
te zijn; nadien kwamen er
nog een aantal helpers bij
en er werd behoorlijk wat
winst gemaakt.
Ook dit jaar zal er derhalve weer 2 keer gekookt
worden; een eerste keer
in de lente en daarna omstreeks oktober tijdens het
‘wild’-seizoen.
2 jaar geleden werd Sabine
aangesproken om in het
bestuur te komen als verantwoordelijke
van
de
werkgroep evenementen/
feestelijkheden.
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SPORT

Weekblad Kontakt
8 februari 2017
week 06

Tijdens het jaarlijkse paastornooi wordt ervoor gezorgd dat de hongerigen
gespijsd worden en daarnaast is er ook de organisa-
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tie van het jaarlijkse avondje comedy.
Ook wanneer iemand van
de vaste helpers achter
de toog dient forfait te geven kan men altijd op de
vrijwillige hulp van Sabine
rekenen.
Van het pronostikeren beweert ze niet veel kaas gegeten te hebben, maar het
is intussen al wel dikwijls
genoeg bewezen dat dat
echt niet noodzakelijk is.
Als je de nodige portie geluk hebt dan kan je er toch
ver mee geraken.
Volgende week weten we
of zij er in slaagt om een
woordje mee te kunnen
praten in de strijd om de
eindzege.

duiveltjes TSV Lyra

01. Antwerp-Lierse
02. Rupel Boom-FC Duﬀel
03. Diest-Nijlen
04. DV Tongeren A-dames Massenhoven
05. Heist-Oudenaarde
06. Lyra-Berlaar Heikant
07. Wijnegem-VV Duﬀel
08. Lint-Kontich
09. Ranst-’s Gravenwezel Schilde
10. Bevel-Sint-Job
11. Vorselaar-Verbr. Balen
12. Zandhoven-Broechem
13. Kessel United-FC Duﬀel B
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14. Hooikt-Branst
15. City Pirates Antwerpen B-Ranst B
16. Boechout-Pulle
17. Kontich B-Massenhoven
18. Ternesse B-Emblem
19. Mortsel Oude God-Oelegem
20. Pulderbos-Brothers United Antwerpen
21. Heultje-Rita Berlaar
22. Grobbendonk-Bouwel
23. Walem-Lippelo
24. Hallaar-Ramsel
25. Noordstar-Wavria
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