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Beste vrienden
De verlofperiode nadert met rasse schreden en dit betekent dan ook
dat het einde van het sportjaar in zicht is voor de meeste disciplines.
Kampioenstitels werden bestreden, gewonnen of verloren.
Het belangrijkste is dat jullie er plezier aan beleefd hebben en de
nieuwe ervaringen en technieken die je dit jaar rijker bent geworden.
We hebben weer een overladen palmares aan activiteiten achter de
rug in de verschillende deelverenigingen. Zij hebben hun beste
beentje voorgezet op talrijke evenementen, shows, tornooien en
uiteraard ook in de competitie.
Onze bestuursploegen, lesgevers en medewerkers hebben weer
bewezen dat we kwaliteit in huis hebben en dit benutten om onze
jeugd en volwassenen een aangename sportbeleving te bezorgen.
Ik bedank dan ook iedereen voor de vele uren van geheel belangeloze en vrijwillige inzet.
Wij blijven ook op scherp staan als het op centen aankomt. Het
nieuw lokale sportbeleidsplan voorziet financiële ondersteuning
voor clubs en verenigingen die goed werk leveren. Aan ons dus
om dit te blijven bewijzen en dit vertaald te krijgen in een mooie
subsidiëring zodat we onze lidgelden laag kunnen houden.
Met groot genoegen mag ik aankondigen dat de Raad van Bestuur
tijdens de laatste vergadering de goedkeuring heeft gegeven aan
de oprichting van een nieuwe deelvereniging, nl. Bossaball Club
Mortsel. Deze minder bekende sport in onze regio houdt het
midden tussen volleybal, trampolinespringen, gymnastiek en is ook
niet vies van een beetje voetbaltechnieken.
Als alles naar wens verloopt met de praktische organisatie, hopen we
met deze nieuwe club een spetterende start te nemen in september.
Je zal over deze nieuwe club eerstdaags nog veel meer info verkrijgen.
Hou daarom een oogje op onze website www.d-en-v.be.
KMS D&V vzw

5

Zoals ik reeds een aantal keren heb aangehaald, zijn wij nog steeds
op zoek naar nieuwe deelgenoten. De deelgenoten maken deel uit
van de Algemene Vergadering van de vzw en is als dusdanig het
hoogste democratische gezagsorgaan van onze vereniging. De
deelgenoten komen eenmaal per jaar samen en beoordelen het
financieel en administratief verslag. Zij stellen tevens de beheerders
aan. Elders in dit nummer wordt er meer info gegeven i.v.m. de
deelgenoten. Als dit iets voor jou is, niet twijfelen, gewoon doen!
Ik wens alle studenten goede resultaten toe bij de nakende proefwerken en voor daarna wens ik voor iedereen een welverdiende
vakantie.
Luc Follaets
voorzitter KMS vzw

De personen die hun keuze willen wijzigen in verband met het
clubblad De Heraut in een papieren of elektronische versie, kunnen
dit altijd melden aan: Helga Deuvaert
Steenakker 57, 2640 Mortsel
tel. 03 449 08 79
e-mail: helga.deuvaert@scarlet.be

Personalia
Philippe Van Hecke (bestuurslid en speler Joledi) en
Lieve Van Hullebusch meldden ons dat hun klein wondertje
luisterend naar de naam NOOR, werd geboren op
4 april 2013. Zij is de kleindochter van Monique Doisy
(medewerkster Joledi).
Op 28 april 2013 werd FIL geboren. Hij is het zoontje van
Bart Henderieckx en Katrien Boeykens (Turnkring Senior).
Wij wensen allen van harte proficiat!
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OPROEP TOT LID VAN ALGEMENE VERGADERING
Zoals in elke vzw is ook bij uw sportvereniging de
‘Algemene Vergadering’ het hoogste gezag van de
vereniging.
De bevoegdheden behelzen o.a.
- Wijzigingen aan de statuten van de vereniging
- Benoeming en afstelling van de leden van de Raad
van Bestuur
- Goedkeuren van de rekeningen en van de
begrotingen van de onderscheiden verenigingen
en van de vzw
- Uitsluiting van een lid van de Algemene Vergadering
Eenmaal per jaar wordt binnen onze vzw een
algemene vergadering gehouden principieel op de
laatste zondag van november.
Vermits het aantal bestuursleden maximum 1/3
van het aantal leden van de Algemene Vergadering
mag bedragen, zijn wij dringend op zoek naar
enkele personen die deel willen uitmaken van de
‘Algemene Vergadering’ en dus mede het reilen en
zeilen van de verenigingen kunnen bepalen en volgen.
Is dit iets voor jou, vul dan volgend formulier in en
zend dit naar janliekens.osteo@skynet.be.
Reeds dank vooraf, je steunt hiermee echt de sport,
jouw sport en dit voor één vergadering op een jaar.
KMS D&V vzw
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Aan de leden van de Raad van Bestuur,

Geachte heer voorzitter,

Ondergetekende ...............................................................................

wonende te ......................................................................................

geboren te …….................................…... op ..................................

wenst deel uit te maken van de ‘Algemene Vergadering van de
KMS Deugd en Volharding vzw

Opgemaakt te ……......................…......... op ..................................

e-mail adres: .....................................................................................

Handtekening

Formulier te bezorgen aan
janliekens.osteo@skynet.be
of via post aan
Jan Liekens, D.O.
Binnensteenweg 240/A9
2530 Boechout
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KMS D&V vzw

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Bossaball is een nieuwe groeiende sport die gespeeld wordt
op een luchtkussen met trampolines tussen 2 gemengde ploegen.
Het combineert skills uit voetbal, volleybal en gymnastiek.

Multisportvereniging D&V Mortsel start volgend seizoen
Bossaball trainingen met ervaren bossaball trainers.
Wil je erbij zijn (als speler, bestuurslid of medewerker)
laat het ons weten!
Plaatsen zijn beperkt, reageer dus snel of laat het je vrienden weten!
Via de site van D&V vzw kan je vrijblijvend je interesse doorgeven:
http://KMS.D-en-V.BE, menu Activiteiten
Wens je meer info?
Jouw vragen steeds welkom via e-mail op Bossaball@d-en-v.be
of neem een kijkje op internet:
via de site van D-en-V.be zijn verschillende links beschikbaar

KMS D&V vzw
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Hout creaties
maatwerk meubilair
vloeren deuren keuken badkamer
dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

Dirk Ivo
Heuvelstraat 72
2530 Boechout
ivodirk@gmail.com
0473723295

Koninklijke Katholieke Turnkring
Deugd en Volharding
Beste sporters en sympathisanten
Ik wil deze korte blogtekst beginnen, zoals het hoort na een succesvolle jaarwerking, met een dankwoordje. In eerste instantie een welgemeende dank u aan de lezers van deze tekst waar jij nu ontegensprekelijk toe behoort. Ik ging er nooit vanuit dat de teksten in
De Heraut een aandachtig publiek bereikten maar ontving toch op
vorige teksten positieve feedback, en dat doet deugd. Dus ik volhard want communicatie is niet onbelangrijk, wat het vervolg van
deze tekst zal bewijzen.
De ouders die hun kinderen gedurende de duur van de D&Vactiviteiten aan ons toevertrouwen, hebben natuurlijk bepaalde
verwachtingen. Als turnkring proberen we ook zoveel mogelijk aan
deze verwachtingen te beantwoorden. Wat we hebben gedaan,
aan het doen zijn en zullen doen, proberen we zo direct mogelijk
toe te lichten. Iedereen heeft al wel eens een papieren brief(je) zien
voorbijkomen met ons logo. Meestal het noeste werk van Gerd en
Kris die hiervoor een pluim verdienen. Maar er is meer!
De organisatie van de brieven voor de verschillende turngroepen
gebeurt via onze afdelingsverantwoordelijken. Zij zijn ook het eerste
aanspreekpunt voor de ouders en/of gymnasten die met vragen
zitten. Aarzel dan ook niet deze mensen aan te spreken. De link van
de afdelingsverantwoordelijken bestaat al jaren en ook daar hebben
we trouwe medewerkers. Via deze weg wil ik ook hen een welgemeende DANK U toesturen.
Ervan uitgaand dat iedereen tegenwoordig toegang heeft tot een
computer met internettoegang, zijn we nu reeds verschillende jaren
ook de auteurs van de Flashmails. Hierin kan je meestal korte
aanmoedigingen vinden voor onze volgende activiteiten. Mocht je
deze mails niet ontvangen wil dat misschien zeggen dat je e-mailadres foutief of niet bekend is bij ons. Via een mailtje op het adres
turnkring@d-en-v.be kan dit verholpen worden. Je kan je ook
uitschrijven en geen flashmails meer ontvangen, maar dat kan ik mij
moeilijk voorstellen.
TURNKRING D&V
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Ben je niet zo thuis in het verzenden van mails, dan nog is er een
mogelijkheid om je bericht bij het bestuur van de turnkring te
krijgen. Via onze site turnkring.d-en-v.be kan je in het menu
'contacten' een contactformulier vinden. Gebruik dit formulier
om snel een kort bericht te versturen. Een klik op de verzendknop
volstaat. Na deze snelle actie blijft er uiteraard nog tijd over om
onze site verder te ontdekken. Zo kan je bijvoorbeeld van al onze
activiteiten foto's vinden of interessante informatie over de werking.
Regelmatige updates zorgen er daar voor dat je up-to-date blijft.
Onze club is gebouwd op vrijwilligers en we willen dit zo houden
omdat dit de ongedwongen sfeer maakt waarin we samen aan
sport kunnen doen. En zoals het spreekwoord het zegt, maken veel
handen nog altijd licht werk. Voel je je geroepen om een taak(je) op
te nemen in onze organisatie, laat het ons weten. Het sportieve
gaat hier verder dan de gymnastiek die we beoefenen of de spieren
die we kweken. Het is je op een eerlijke manier willen inzetten om
samen iets te bereiken. En dan verwijs ik naar alle functies. Van
gymnast tot trainer, losse of vaste medewerker, bestuurslid of occasionele helper.
Laat me eindigen met jullie dus allemaal te bedanken voor jullie
belangeloze inzet en het fantastisch sportjaar 2012-2013. We sluiten
af met onze laatste activiteiten sportkamp en Sfinks security.
We zien jullie graag ....
volgend jaar allemaal terugkomen voor het volgende nog betere
sportjaar.
Tot dan,
Bart Carmen
voorzitter Turnkring Deugd en Volharding
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TURNKRING D&V

Recrea toestelturnen
Dit jaar hebben we zowel met onze dames als met onze heren
vele wedstrijden gedaan.
Elke keer was het ver rijden, maar het was een leuke ervaring.
Voor Axelle, Emma, Maïté en Lise was het de eerste keer dat ze
aan een wedstrijd deelnamen. Ze hadden 60 deelnemers in de
categorie, maar ze zetten een puike prestatie neer.
Voor Dries en Mathijs was het wat anders... Zij hebben dit jaar
aan vele wedstrijden deelgenomen. 2x het provinciaal kampioenschap en 1x het Vlaams kampioenschap. Hier was het vechten
voor een podiumplaats aangezien ze sterke tegenstanders hadden.
Toch knap gedaan want ze hadden een keertje wedstrijd na de
turnshow!
Tiemen zijn prestatie mogen we ook niet vergeten. De 7de plaats
was voor hem. Knap werk hoor! ;)
Jasper en Joppe hebben het ook schitterend gedaan! We behaalden goud en zilver.

Jongens en meisjes, jullie hebben 4 trotse trainers!
Op naar volgend jaar!

TURNKRING D&V
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:Vrijdag

februari

----------------------------------------------------------------------Klein of groot, jong of minder jong: Je pense donc je suis…

… present op het jaarlijks Rummikubtornooi van D&V!
Wat hebben we nodig?
- ne goeie Leffe of ander verfrissend
lekkers
- een spellekesdoos met heel veel
cijferscombinaties in spé
- een knabbeltje

De wedstrijdtafel verzwijgt de
tussenstanden om de spanning op te
bouwen…
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TURNKRING D&V

… totdat het eindresultaat bekend is:

En de winnares én alle andere
kandidaten vallen in de prijzen!

Conclusie:
Wat peins jij?
De volgende keer ook van de partij?
Ik, je suis er zeker bij!

TURNKRING D&V
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Natuurdocumentaire turnshow 2013
Water valt er te beleven in de sporthal?
Puur waanzin, de natuur had de ruimte volledig
overwoekerd.
Via grasgroene lopers kwamen we langs een
stukje Antarctica terecht in een ware jungle.

Een 3-delige waterval
vormde het kletterende
decor waar we ons in
zouden begeven.

Alle donders en bliksems,
wil der ni ‘s staan treuzelen,
ik wil de dieren al zien bewegen!
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TURNKRING D&V

“Dag beste kijker”.
De weermannen Bart Pien en Tom
Deboosere voorspelden voor deze
zaterdagavond een hogedrukgebied
boven Mortsel.

We waren in de wolken want de
temperatuur zou dan ook gedurende de
komende 17 nummers flink gaan stijgen.
Je zou van minder in een goede bui
geraken.
De turnweerbestendige
maillots werden
getoond
en alle Homo
Sapiens, die
zich al jaren thuis voelen in onze Turnkringhabitat, werden gevierd.
Met een thema zoals dit moeten we het eens hebben over De bloemetjes
en de bijtjes.
De Kleuters A &
Mortsel-Dorp
stuifden op en
floreerden
onbeperkt

een schattig tuiltje oefeningen op
de gazon.
Daar lusten wij ook wel honing
van, dacht& de kleuters B en
ze staken met een bijzzzzonder
angelachtig nummer van waldemar.

TURNKRING D&V
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Is da na Ni a garadenaspuit die aan ’t lekken is?

De redders deden er alles aan om de nattigheid
in bedwang te houden maar de Cadetten B
Oude-God & Scholieren splaschten te hevig in
de kolkende watermassa.

Het was dweilen met de
kraan open want het
water valde spetterend
met bakken op de vloer.

Kukelukuuuuuu! Bij zonsopgang Sprink de hanen
in hun touw om de dag stevig in te zetten.
De Rope Skipping Club had in het Rivierenhof hard
geoefend en dat heeft hen geen windeieren gelegd.

Ze namen de touwtjes
stevig in handen om
de meest gekke
sprongen te showen.
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TURNKRING D&V

De Miniemen Mortsel-Dorp joegen zich al
turnend over en rond een grot maar ze
kwamen eigenlijk wat Teddycht ….!
GROAAA!!!...de Grizzlyge beren grolden
uit hun hol en de jagers smeerden hem als
…de broodjes.

Hihihi, hahaha, We gaan er bij
staan en keken op naar een
berenleuk jachttafereel.

Amai, het is hier zo donker? Hoe kunnen
de Cadetten A Oude-God nu zo Noc
turne?
De vleermuizen vlogen door het luchtruim
en schemerden over de toestellen met
ultraschone bewegingen.

De gevleugelde nachtdieren bleven niet in
ons haar maar in ons hart plakken.
That was not bat, man!

TURNKRING D&V
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Oud ijzer, koper, lood en zink,
die laadden hun batteries nog
eens op en ze stoven gelijk nieuw
met hun looprekje op de vloer.

Met al en kranige bouten stalen de
4 Musketiers met ijzeringwekkende
kunstjes het hart van de bomma.

Om wat te rusten, tsjaffelden de roestvrije oudjes terug naar home.

Plezant,
Mooi en
Degelijk
sorteerden
de Miniemen
Oude-God
hun
oefeningen.

Ik con ‘t ainer en ‘t ander donkergrijs vermoeden dat
dit niet met een blauwtje zou aflopen.
Voor al de rest afvalteerden de vuiniszakmannen
netjes zoals het hoort.
Het milieubewustzijn van De recyclists is vagnifiek!
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TURNKRING D&V

The evolution die de Recreatieve
wedstrijdgroep gedurende slechts 2 jaar
heeft doorgemuteerd is enorm.
Of a gymnast op recreatief niveau nog
beter kan doen, zal zich natuurlijk
wetenschappelijk uitwijzen.

Dar winnen ze vast nog wel
eens een nobele prijs mee.
Genen zever, we waren allen
gebiologeerd door D NAadloos
structureerde oefeningen.

Om wat te bekomen van dit tot nu
toe oogverblindend natuurgeweld,
hielden we even pauwze.
De verzengende jungletemperatuur
werd bekoeld met hop- of
colanootwater.

Het teveel aan water kon dan weer afgevoerd
worden in de van-rozenparfum-voorziene
ruimte.

TURNKRING D&V

21

AGH Gymplus ontdekte Het gat in de
turnmarkt: presteren met o zo’n laag
foutenpercentage!
U Verwacht stralende uitvoeringen?

De Mortselse wedstrijdturners deden ons
dan ook in hogere stratosferen komen met
hun fraaion gastnummer.
En dat gat de komende jaren alleen maar
grootser worden…

Joepie, ’t is bijna 21 maart: de lente staat voor de deur! De Aspirantseniores & Juniores Springen is in the air bij dit vooruitzicht.

Ze bloeiden volledig open, fleurden onzen hof
op met kleurrijke
flora en plukten
mooie bewegingen uit de lucht.

Mamaake die zal
beklijvend aan ‘t
kijken zijn en
papaake die
zal het zeer
geslaagd
gevonden
hebben.
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Dat Jesse Huygh (ex-D&V-er) & Charlie Vergnaud een
krachtig, elegante en acrobatische vertoning van wereldformaat lieten zien, staat
zonder twijfel Als een paal
boven water.
Zesmeterhoogstaand
spektakel dat ons van boven

tot onder in verbazing deed
vallen.
De ooh’s en aah’s waren het
auditieve bewijs.

Tijdens de
trainingen
moesten de
Seniores al
serieus
puffen.

Global gezien, hadden ze al heel
wat afgezweet alvorens ze tijdens
deze avond de atmosfeer de hoogte
in vuurden.
In het heetst van de strijd, broeiden
ze toch een warming nummer uit
de kas. Effect … onze thumbs up!

TURNKRING D&V
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In di aanneming dat 21
december 2012 fout was,
zou volgens de Cadetten
Mortsel-Dorp het einde van
de show nu echt in zicht
zijn.

Ma ya, ze moesten dan nog wel eerst hun eigen
nummer beginnen.

Het was een openbaring om te kijken
naar deze geordende apocalypse. Nou,
dit was echt het einde!

Wat zie ik daar in de verre? Kijk, er wordt
niet Gespot met deze bende in de
natuur:!
Spring nu uit je vel, het zijn weer jongeren
die in de lucht hangen!
Doch, niks
overlast. Pakweg
een 10-tal deugnieten showden de
meest verrassende
en spektacoolaire trampolinejumps.

Eén kleine belhamel liep zelfs
even nietsvermoedend
gevaarlijk door het oog van de
tijger.
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TURNKRING D&V

Zoals het natuurtalenten
betaamd, was er voor
Wouter Delanghe (exD&V-er) een voorturner
geregeld.
Die Jan ontplooide zijn
beste vleugels en deed
zijn uiterste best om,
de man die helemaal van deTopsportschool
Gymnastiek in -gent
kwam overgevlogen,
te benaderen in zijn
turn- en vliegkunsten.

Door het contrast
tussen de 2 vogels
vlogen de pluimen
er vree wijs af.

Als Ter mie ten
Leiding iets op
poten wordt
gezet, zal het
mierendeels de
hoogte in gaan.

Zo ook nu: er werd gewoeld en gebouwd dat het
een lieve lust was.
Een drieverdiepingenheuvel torende
mieraculeus boven de bosgrond uit.
Samenwerking: een goede basis om
fundamenteel op verder te bouwen!

TURNKRING D&V
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Om de al zeer sterke avond af te sluiten haalden we allemaal nog eens
Diep adem.
De Turrnkring snorkelde zich vervolgens in de golvende zee.

Dat ze een fantastische getijde
achter de rug ebbe, vloede voort in
dit waterfeest.
Nog een laatste wave naar de
natuurliefhebbers en tsu na
minstens een jaar duren voor we dit
fenomeen kunnen weerzien.

Er waren dit jaar enkele
nieuwe diersoorten die
de animo van de
bindnummers
veroverden.

Zoals gewoonlijk vielen we ten prooi aan grappige,
diepzinnige en spannende aankondigingsacts.
Wat als……………. er nog genoeg
van dergelijk
proviand
aanwezig is?
Watertandend op de loer voor de
volgende show?
Ik kijk er al naar uit, u ook?
“Natuurlijk”!
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TURNKRING D&V

Brevettendag
5 mei 2013, een spannende dag voor de kinderen die deelnamen
aan de brevettendag. Ze werden al vroeg in de turnhal verwacht om
te laten zien waar ze op geoefend hadden.

Eerst een gezamenlijke opwarming en de spieren losgooien.
Na de opwarming lieten alle
kinderen zien wat ze kunnen.
Dit op 6 toestellen: brug, ringen,
rek, grond, sprong, paard;

en de meisjes van de recrea lieten dit
ook zien op de balk.

TURNKRING D&V
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Tijdens elke oefening keek de
jury aandachtig toe en gaven ze
punten. Al de punten werden
opgeteld en zo konden we op
het einde onze welverdiende
winnaars bekendmaken.

De top drie van de scholieren en de miniemen. Een dikke proficiat
aan onze winnaars en natuurlijk aan alle kinderen die hebben
meegedaan met de brevettendag!
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TURNKRING D&V

Na een hele voormiddag turnen, zijn we naar De Ster gegaan.

Hier hebben we
gezwommen en
gespeeld in het
water,

Zandkastelen gebouwd,
gevoetbald, gespeeld in de
speeltuin en zoveel meer.

Het was een leuke en zonnige dag!

TURNKRING D&V

29

Kinemusikei
dans
Beste dansliefhebber
Dit is alweer de laatste editie van ons clubblad ‘De Heraut’ voor dit
dansjaar.
De laatste trimester hebben we enkele evenementen gehad.
Op zondag 28 april hadden we de 12de aflevering van ‘Dansproject’
in de ‘Mark Liebrecht Schouwburg’ te Mortsel.
Dansproject werd 12 jaar geleden in het leven geroepen om nieten semi-professionele dansers een podium te geven. Intussen is dit
evenement uitgegroeid tot een waardevol en gevarieerd dansspektakel. Het was een schitterende voorstelling waar de dansers
van de compagnie van
Sofie een sterke
dansprestatie hebben
neergezet. We kregen
enkel lovende kritiek: een
originele, vernieuwende,
grappige en goed
gebrachte choreografie.
Terecht vinden wij,
uiteraard! Er werd zeer
hard aan gewerkt en dit
werd duidelijk door het
publiek gewaardeerd.
Een super dikke proficiat
voor Sofie en haar dansers!
Een week later werd de Dieseghemhoeve helemaal door ons
ingepalmd. In het kader van het WAK hielden we een ‘wandelvoorstelling’. De jongsten onder ons startten buiten met een zeer
leuke dans op kleine stoeltjes, vervolgens werden de toeschouwers
meegenomen naar de hal waar 4 ervaren dansers, geplakt tegen de
muur, allerlei dansbewegingen brachten. In de potstal stond de
'crew' al klaar met een hiphop choreo.
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Via de trappenhal, waar er op onverwachte manier dansers
tevoorschijn kwamen, werd het publiek naar boven geloodst alwaar
een ander deel hiphoppers de mensen verrasten. De dansers uit de
groep 'Techniek' van Manuella schitterden in een zeer mooie
choreografie in een eigenlijk iets te kleine ruimte. Dan daalden we
via een andere trap af naar de cafetaria waar de jongste dansers
‘Hedendaags’ van Sofie reeds klaarzaten aan tafel, niet om te eten
of te drinken maar om op een leuke manier het publiek nogmaals
verstomd te doen staan. Alvorens terug naar buiten te gaan om de
'Modern jazz dansers' aan het werk te zien, werden we nog
getrakteerd op een duet in het kleine opkamertje.
Deze danswandeling werd tot driemaal toe opgevoerd en werd
steeds met een warm applaus onthaald. Het was een zeer leuke
namiddag mede door het aangename zonnige weertje.
Alle dansers wil ik ongelofelijk bedanken voor hun inzet en dansprestatie, applaus, applaus, applaus. Ook voor de docenten en
medewerkers heb ik veel waardering en dank ik hen voor al het
werk dat er werd afgeleverd.
Op zondag 19 mei werken we mee aan de animatie in het fort
tijdens de ‘Fortengordel’.
Vermits dit artikel eerder wordt geschreven, kan ik hier nog niets
over vertellen, zeker is wel dat het nogmaals een volledig andere
performance zal zijn.
Voor de eerste maal organiseren we een danskamp tijdens de
laatste week van augustus. Op dit ogenblik zijn er nog enkele
plaatsen vrij, dus als je zin hebt om mee te gaan, informeer even
bij je docente of verantwoordelijke. Meer info hierover vind je iets
verder in dit blad.
Onze laatste lessen gaan door in de week van 11 juni.
Neem af en toe eens een kijkje op onze website, we trachten zo
snel mogelijk de nieuwe foto's hier op te plaatsen, alsook het
nieuwe lesprogramma voor het volgend dansjaar.
Verder wens ik iedereen een deugddoende vakantie toe en zie ik
jullie allemaal heel graag terug in september.
Annemie Urbain

KINEMUSIKEI
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Enkele sfeerbeelden

op zondag
5 mei

van onze
wandelvoorstelling
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de Week
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Danskamp 2013
De zomer komt eraan en we hebben beslist dat we in
augustus op danskamp gaan!
Er zullen leuke activiteiten plaatsvinden waar iedereen het
naar zijn/haar zin zal hebben.
Enkele activiteiten die op het programma staan zijn:
buiten- en binnenspeelactiviteiten, loop- en springoefeningen,
sportoefeningen, een muziekquiz, ritme-oefeningen,
maar aangezien het een danskamp is zullen de dansers
voornamelijk choreografieën aangeleerd krijgen van
docente Anahi met een heuse show op het einde van het
kamp.

verblijfplaats: Domein ‘Bautershof’,
Bautershoven 95 te 3800 Sint-Truiden.
periode: maandag 26 augustus tot en met
vrijdag 30 augustus 2013.
prijs: € 150 all-in

Voor meer info: Hugo (verantwoordelijke) 0471 12 35 38
Inschrijvingen: via kinemusikei@gmail.com of
Rezy 0485 69 60 27

KINEMUSIKEI
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Joledi
volleybal en damesturnen
Beste sportliefhebbers
Het seizoen 2012 – 2013 is weeral ten einde. De competitie is
volledig afgelopen en binnen enkele weken zit het er ook voor de
recreanten en de damesturners weeral op. Hopelijk is het voor
iedereen een tof sportjaar geweest en kan je nu gaan genieten van
een deugddoende en hopelijk zonnige vakantie.
Onze meisjesploeg heeft een welverdiende 5de plaats behaald. Niet
alle wedstrijden waren van een hoog niveau, maar er is toch een
serieuze vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. De sfeer in de
ploeg is fantastisch. Dit hebben we zeker ondervonden wanneer wij
met de ouders en de meisjes gaan eten zijn. Bij Al Basha werd zelfs
gezongen: “We love you Joledi we do, we love you Joledi we do,
we love you Joledi we do, oh Joledi we love you”. De laatste bijeenkomst voor dit seizoen was de wedstrijd ouders tegen de meisjes.
Al 2 keer op rij werd deze gewonnen door de meisjes maar dit jaar
waren de ouders niet te verslaan. Met een geweldige 3-1 overwinning ging dit jaar de wisselbeker naar de ouders. Het was een spannende wedstrijd en nadien werd er heerlijke spaghetti geserveerd in
de cafetaria van de sporthal. Een leuke afsluiter van dit sportjaar.
Ladies first. Onze dames hebben ook de 5de plaats gehaald in hun
reeks. Dat er enkele ploegen te sterk waren is duidelijk te zien aan
de rangschikking. Dit sportjaar werd onze damesploeg verkozen tot
sportiefste ploeg uit hun reeks. Proficiat, dames. Volgend seizoen
de titel, dames?
Herenploeg Joledi 1 heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Als
voorlaatste in de reeks treden zij volgend seizoen aan in 5de afdeling
en worden zij Joledi 2. Met enkele spelers extra zal het wel wat
vlotter verlopen en zullen er wat meer overwinningen kunnen
gehaald worden.
JOLEDI

37

Joledi 2 heeft een prachtig resultaat gehaald. Als nieuwkomer in
4de afdeling in Sporta zijn zij erin geslaagd om kampioen te spelen.
Met maar één verliezende wedstrijd op een seizoen kan het niet
anders dan dat je de titel haalt. Het zal volgend seizoen niet makkelijk worden als Joledi 1 in 3de afdeling. Dit hebben zij al ondervonden in de bekerwedstrijden. Verliezen in de halve finale tegen
een ploeg uit 3de afdeling is het bewijs hiervan.
Een dikke proficiat, heren, voor jullie prachtig resultaat.
Ook voor de allerkleinsten van Joledi zit het seizoen er op. Zij hebben
wekelijks plezier gehad van de trainingen die Caro en Fien gegeven
hebben. Dat het leuk was, was duidelijk te merken aan het stijgend
aantal kinderen bij de Balkapoenen. Hopelijk zie ik jullie volgend
seizoen allemaal weer verschijnen.
Onze Volleyrakkers zijn echter maar met 4 gebleven dit seizoen.
Gelukkig hadden we een opvolger voor Jonas om de trainingen over
te nemen in de loop van het seizoen. Bedankt, Jonas en Jeroen, om
deze jongens wekelijks te begeleiden tot topvolleyrakkers.
Onze recreanten blijven nog rustig verder spelen. De ploeg van maandagavond neemt deel aan enkele tornooien en speelt af en toe een
matchke tegen andere recreatieploegen.
De ploeg van vrijdagavond heeft op 26 april deelgenomen aan het
10de Nationaal volleybaltornooi van OKRA. Op 15 juni spelen zij
nog een tornooi in St.-Katelijne-Waver. Doe jullie best daar en
geniet van de vakantie.
Een andere sporttak van Joledi is het damesturnen. Aan het aantal
dames te zien die op dinsdagmorgen komen turnen, is dit een
groot succes. Bedankt Aline, om hen op een leuke manier wekelijks
te begeleiden om aan hun conditie te werken.
De groep die op donderdagavond komt turnen heeft vanaf januari
geen lesgeefster meer gehad. Verantwoordelijke Marianne heeft
dan het initiatief genomen om de opgedane kennis in praktijk te
brengen waarvoor zeer hartelijk dank.
Voor het komend seizoen hebben we goede vooruitzichten. Meer
hierover in volgende Heraut van september.
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Ons netbaltornooi dat doorgegaan is op 27/4/2013, was een groot
succes. Er waren weer 15 ploegen die gestreden hebben voor de
beker in handen te krijgen. De kids hebben zich fantastisch geamuseerd en op het einde waren er overheerlijke pannekoeken.
Een voltreffer die volgend jaar zeker terug op de agenda moet
geplaatst worden.
Dit jaar is er een extra activiteit bijgekomen. Waarom eens geen
wandeling organiseren met de club? En jawel, 23 personen hadden
zich ingeschreven voor een wandeling in het Verdronken Land van
Saeftinghe. Een prachtig stukje natuur en die dag de zon van de
partij, een lekker drankje en goed eten, dus alle ingrediënten voor
een leuke daguitstap waren aanwezig.
De laatste uitdaging van dit seizoen was spectaculair. Met enkele
leden van Joledi zijn we op 12/5/2013 een tornooi Bossaball gaan
spelen. Voor iedereen nieuw, dus eerst een kleine initiatie gekregen.
Het was voor ons als volleyballers niet zo eenvoudig. Op een
trampoline springen en tegelijkertijd de bal in het oog houden om
te smashen, is niet simpel. Het was alleszins een leuke ervaring.
Verdere info over deze sport vind je elders in deze Heraut.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de inzet van het voorbije
sportjaar: bestuur, trainers, leiding, coaches, ploegverantwoordelijken, scheidsrechters, medewerkers en sympathisanten.
Dankzij jullie inzet leeft Joledi.
Bart Verbraeken

Wafeltjesslag!
Het is al wel een tijd geleden maar
in januari hadden we onze wafeltjesslag. Zoals de vorige jaren was er
1 verkoper die er met kop en
schouders bovenuit stak, namelijk
Julien Daemen die maar liefst
51 dozen verkocht!
JOLEDI

Volgende kinderen zijn ook een
vermelding waard:
Thomas Smits
Lise Wolters

14 dozen
13 dozen

Iedereen die zich heeft ingespannen
om wafels te kopen of verkopen, is
van harte bedankt voor hun inzet!
39

Ontspanning of Inspanning?
We hebben weer een seizoen hard getraind en dus was het tijd om eens
heerlijk te ontspannen. Op donderdag 9 mei 2013 (O.H. Hemelvaart) trokken
we met de liefhebbers van een partijtje wandelen in een ongewone omgeving
naar het Verdronken Land van Saeftinghe.
Vroeg opstaan op een vrije dag ... Het is iedereen gelukt en met z'n 23, een
gidse, een fotograaf en nog 2 figuranten van het Nederlands weekblad
Panorama zijn we stipt op tijd vertrokken.
Natuurlijk beginnen met een woordje
uitleg over de geschiedenis van het gebied:
inpolderen, overstromen, terug inpolderen,
80-jarige oorlog, dijken doorbreken, .... en
tenslotte natuurgebied. En daar trekken
we dan in na afscheid genomen te hebben
van de geliefden die niet van slijk houden.
Jawel, slijk! Al snel duiken we de eerste
greppel in en worden de laarzen getest. Het
is duidelijk dat er een woordje uitleg van de
gids nodig is hoe je best door dit slijk moet
lopen. De eerste slijksporen op de kleren zijn
gemaakt en er zullen er nog volgen!
Even
wachten
op de
Panoramaploeg en op naar de volgende
greppel. Tussendoor nog heel veel uitleg
over de flora van het gebied en in de verte
‘rijden’ de containers intussen over de horizon. Daar moet dus ergens de
Westerschelde zijn.
Greppels in alle maten en soorten. Hele kleintjes waar je met een flinke stap
over komt, wat grotere die een sprongetje vragen (of waar je net niet over
geraakt met dat sprongetje ...), grotere greppels van enkele meters breed
waar je naar beneden en terug naar boven
moet en de hele brede waar dan meestal
ook nog wat water stroomt. Da's dan weer
een mooie gelegenheid voor de jongsten
om te testen hoe hoog hun laarzen wel
zijn en dat weet je natuurlijk pas als het
water er langs de bovenkant inloopt!
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Alle greppels hebben wel een slijkbodem
maar niet alle slijk is hetzelfde. Een greppel
lijkt wel een speciale reputatie te hebben
en een achtergebleven laars is daar
getuige van maar wij raken er over zonder
laarzen achter te laten.
Zo stilaan
lopen we nu
richting
‘eenzame
boom’ waar we even halt houden en nog
verhaaltjes krijgen over het verband tussen de
‘berg’, de boom en de schaapherders die hier
vroeger hun schaapjes lieten grazen.
Daarna gaat het in een grote bocht terug richting ‘start’. We lopen nu bijna
het hele stuk door het brede Speelmansgat waar het makkelijk lopen is. Nog
even kijken of er geen zeekraal te oogsten valt maar die blijkt nog veel te
klein te zijn. Dan komt het laatste paaltje van het ‘ruige laarzenpad’ in zicht
maar we blijven toch nog even door de greppels ploeteren. Na een laatste
‘moeilijke’ greppel hebben er zich enkelen te ruste gelegd en wordt een
koekje, banaan, ... tussen de tanden gestoken om het nog een paar honderd meter over
het ‘ruige laarzenpad’ te kunnen volhouden.
Zowat
drie
uur
nadat
we
vertrokken zijn, is het dus tijd om ons
botten te kuisen en propere kleren aan
te trekken. Nog een bezoekje aan het
bezoekerscentrum en dan met z'n allen
naar 't cafeetje voor een fris pintje of
een warme chocomelk, een
bakharing, soep met ballen of
gewoon een uitsmijter van formaat.
Maar als daar de livemuziek wat
teveel smartlappen begint te spelen
houden we het voor bekeken en
keren we tevreden terug naar huis.
JOLEDI
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VOLLEYBAL
>Onze competitieploegen
Eindklassement
MEISJES • Scholieren Reg. BC Reeks 2 • AVF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VBC Zandhoven
Boxx Fixit Kalmthout 2
W.E.K. Loenhout
K,Mortsel Volleybalclub
Joledi Mortsel (bc)
V.C. Smash Lier
Osta Berchem (bc)
Boechoutse V.C.
Dosko@volkshuis Essen
Sveka Schoten
VC Global Wineries Kapellen

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
14
15
13
10
5
6
5
2
3
1

0
3
0
2
0
3
2
1
4
1
0

0
1
1
0
1
3
2
3
2
3
0

0
2
4
5
9
9
10
11
12
13
19

60
55
49
48
34
37
34
30
28
20
9

5
23
18
26
38
45
42
47
50
52
58

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

60
49
46
43
31
24
24
20
16
13
3

1 0 64 4
1 2 58 15
3 3 51 26
2 5 45 37
2 6 42 37
2 9 35 43
3 8 34 44
4 7 35 48
5 7 32 50
3 11 25 54
5 9 26 56
4 11 22 55

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0

Verklaring kolommen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0 of 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 0 of 3 - 1
Gewonnen sets
Verloren sets
Forfaits
Puntentotaal
DAMES • 5de afdeling B • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Sloep VC 3
Komart 3
Simikos
Jong Edegem 2
Joledi
WEK Loenhout 3
Vos Reinaert 5
Geel-Zwart Wijnegem 4
Sveka Schoten 5
TESLA Lint VC 4
V.O.S. Schilde 2
Osta Berchem 2

22 20
22 15
22 10
22 6
22 7
22 4
22 5
22 2
22 3
22 1
22 2
22 3

1
2
4
4
3
4
3
5
3
4
1
1

0
2
2
3
2
3
1
2
1
1
2
0

0
0
0
2
2
0
2
2
3
2
3
3

63
55
46
38
36
30
27
27
23
17
16
15
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HEREN • 4de afdeling A • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

WEK Loenhout
Sloep VC 2
Bravoc Ranst 3
Woka 3
Geel-Zwart Wijnegem 3
Ampersand 2
Vosco 3
Vojaka 1
TESLA Lint VC 6
Joledi 1
Oxaco VC 2 (Alg. FF)

18 12
18 7
18 7
18 7
18 6
18 6
18 5
18 6
18 1
18 0
0 0

3
5
4
3
2
2
0
0
1
0
0

0
2
2
1
2
0
3
1
1
1
0

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
0

0 2
1 2
1 3
1 5
1 6
4 4
4 5
4 6
2 11
2 13
0 0

47
45
42
36
33
32
30
27
15
9
0

12
21
23
26
30
32
36
35
48
53
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

45
41
37
33
29
26
22
21
10
3
0

0 0 59 13
1 1 54 11
0 3 50 21
3 3 44 24
1 6 39 31
6 4 34 41
6 3 36 45
4 7 29 46
4 10 21 47
5 9 22 50
1 19 1 60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

57
51
47
40
35
24
24
21
16
15
-3

HEREN • 4de afdeling B • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Joledi 2
Meteoor
‘t Pleintje
Pannenhuiseke VK 1
Active Company
Vojaka 2
Geel-Zwart Wijnegem 4
Bravoc Ranst 4
Cantincrode 2
Sloep VC 3
TESLA Lint VC 7

20 10
20 16
20 9
20 10
20 7
20 5
20 2
20 2
20 3
20 1
20 0

8
0
5
3
3
1
3
3
2
3
0

1
1
2
0
2
2
3
2
0
1
0

1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
0

Verklaring kolommen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0
Wedstrijden gewonnen met 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 1
Wedstrijden verloren met 3 - 0
Gewonnen sets
Verloren sets
Forfaits
Puntentotaal

Joledi 2 kampioen! Schol!
JOLEDI Volleybal
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De laatste
competitiematch
2012-2013

Een verdienstelijke
5de plaats! Dat moet
gevierd worden!
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Joledi 2 kampioen in 4de afdeling B! Dat werd gevierd tijdens de bekeruitreiking van Sporta op 16 mei 2013. Niet alleen de heren werden gevierd
maar ook onze dames als sportiefste ploeg in 5de afdeling B.

Proficiat!!

Onze scheidsrechter
Willy Wolters werd
eveneens gevierd door
KAVVV daar hij al 10 jaar
actief is als scheidsrechter.
JOLEDI Volleybal
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On ze

balkapoenen
in bee ld
PROFICIAT,
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Op 27 april 2013 was het dan zover… Om 10.00 u. stipt
begonnen de voorbereidingswerken: de netjes werden opgehangen, de lijnen van de speelveldjes werden op professionele
wijze op de grond gekrijt, de opbouw van het secretariaat,
geluidsinstallatie opgesteld en nog zo veel meer… Een race
tegen de klok om alles tijdig in orde te brengen, zodat we de
kinderen van Rozenregen, Guido Gezelleschool en de Tandem
met open armen konden ontvangen.

Het 15de
Joledi-Netbaltornooi
Om 13.00 u. konden we zoals voorzien van start gaan.
15 ploegjes werden ingedeeld in 3 reeksen om heel de middag
gezellig te netballen onder leiding van onze eigen scheidsrechters.
In de reeks van het 5de en 6de leerjaar hebben de ploegjes 6
matchen kunnen spelen. Tot de laatste match bleef het zeer
spannend voor de uiteindelijke winnaar bekend werd.

JOLEDI Volleybal
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Het 3de en het 4de leerjaar moesten zich dan weer eerst
plaatsen voor de finale vooraleer de winnaar bekend werd.
Gelukkig was ook vandaag het motto “meedoen is belangrijker
dan winnen” en dat was dan ook
te danken aan de sportieve
instelling van elke speler en de
verantwoordelijke leerkrachten
van de school.

Tot slot wil
ik graag
nog even
de deelnemende
scholen
bedanken
voor hun
aanwezigheid, maar vooral ook de aanwezige medewerkers
met in het bijzonder Helga, Willy en Lien.
Zonder jullie allen was het tornooi niet zo vlot verlopen.
PS: Volgend jaar zal het netbal doorgaan in hetzelfde
weekend, hou het alvast vrij en tot dan!!!
Hier kan je nogmaals de eindrangschikking terugvinden:
3de - 4de leerjaar
Reeks A
Reeks B
1.
2.
3.
4.
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Groen
Rood
Bruin
Geel

1.
2.
3.
4.

Wit
Zwart
Grijs
Blauw

5de - 6de leerjaar
1. Duitsland
2. België
3. Spanje
4. Frankrijk
5. Engeland
6. Portugal
7. Nederland
JOLEDI Volleybal

Meisjes Joledi versus de ouders
Op zaterdag 11 mei in sporthal
‘Den Drab’ vond de galawedstrijd
plaats.
Nadat onze meisjes een mooi jaar
hadden afgesloten met een vijfde
plaats, gingen de ouders eens laten
zien hoe het moest. De match
begon al met een dansje van de
meisjes om de ouders uit te dagen,
een leuke start dus.
De eerste set was zeer spannend. De ouders wonnen nipt
met 27-25. De nochtans vele
supporters schreeuwden de
meisjes naar winst. Jammer,
het mocht niet baten.

De tweede set waren de meisjes een beetje
nonchalant en zakte hen de moed in de
schoenen. Met veel overtuiging wonnen de
ouders de tweede set met 25-18.
De derde set gingen de
meisjes er een lap op
geven want met 3-0
verliezen zagen ze echt
niet zitten. De derde set
werd verdiend gewonnen met
25-22. Terug hoop, 2-1.
De vierde set was een echte
thriller. Matchpunt voor de
ouders, matchpunt voor de
meisjes, maar met een klein
JOLEDI Volleybal
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verschil (28-26) bleken de
ouders dit jaar net iets
beter te zijn. Eindstand 3-1
in het voordeel van de
ouders.
Het was een heel leuke
wedstrijd met als afsluiter
van het seizoen een
lekkere spaghetti.

Vlak voor de maaltijd werden we nog
verrast met een speech van de voorzitter.
Na een kleine bedanking voor het voorbije
jaar konden we aan de maaltijd beginnen.

Daarna ging iedereen met een
goed gevoel naar huis.
Op naar volgend jaar!
Caro
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Naar jaarlijkse gewoonte nam onze recreatieploeg van vrijdagavond deel aan

het 10de Nationaal Volleybaltreffen
in Sint-Gillis Dendermonde
op vrijdag 26 april 2013
georganiseerd door Okra. Ziehier hun verslag:

Sint-Gillis Dendermonde is weer voorbij!
De jaarlijkse traditie, het Nationaal OKRA-volleybaltornooi,
waar wij voor de tiende maal aan deelnamen.
Ondanks dat wij steeds als ‘underdogs’ de strijd aangaan,
is en blijft het ‘n topper en zeer sportief gebeuren.
Onze Antwerpse ploegen hebben zich flink ingezet.
Met gedoseerde krachten werd er gespeeld en de
spanning joeg de temperatuur de hoogte in.
Onze dames weerstonden harde mansaanvallen en onze
gentlemen gaven hen dan ‘n cool smashke als retour.
Spanning bij de supporters, totale inzet bij de spelers,
fantastische sfeer.
Geslaagd tornooi en feestelijk afgerond door de
Antwerpse ploegen in de WOK van Kontich!!!

Foto’s van de verschillende activiteiten
vinden jullie in het Fotoarchief op onze
website http://joledi.d-en-v.be

JOLEDI Volleybal
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DAMESTURNEN
Op het einde van het turnseizoen hadden
de leden van dinsdagmorgen weer een
gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje.
Een van de dames zorgde ook voor de
leuke noot waar iedereen met veel plezier
naar geluisterd heeft.

Ode aan Aline
Als je als nieuweling in een turnkring binnenvalt, dan vraagt dat aanpassing;
zeker niet van al diegenen die meeturnen, maar vooral om de turnlerares die als
“slavendrijver” mag fungeren en de bevelen uitdeelt.
En het ergst van al was dat ik bij de derde les al zo nen caoutchouc groenen band
in twee trok. Den toon was meteen gezet… Het zou een moeilijk jaar worden
met die turnlessen.
Wat mij echter nog méér opviel was het feit dat er hier achteruit geteld wordt.
Mijn kleinkinderen zitten op school en die tellen deftig van 1 tot… enz. maar hier
is dat net andersom. Nen turnkring dus die “achterstevoren” werkt… Ik had het
nog niet meegemaakt! En aan wie ligt dat? Juist, aan diegene die daar de lakens
uitdeelt (of naar haar toetrekt)…
Sinds enige tijd is ons turnjuffra ook bij een koor. Ik ben er trouwens zeker van
dat ze haar auto start met een “solsleutel” en haar huis binnengaat met een
“fasleutel”.
En om de turnles wat later te starten is de verkeersdrukte in Mortsel natuurlijk
een bijzonder goed item om je achter te verschuilen… Desalniettemin kunnen we
daar begrip voor opbrengen en we zullen dit dan maar door de vingers zien.
Het gebeurde ook maar één keertje!
Maar troost je Aline, ik sta hier volledig ontspannen en achter mijn oogleden
lachen mijn ogen… Tiens, dat klinkt bekend!!!
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Ik denk dat ik wel de tolk mag zijn van alle aanwezige dames om aan Aline
DANKUWEL te zeggen. Je hebt het afgelopen jaar onze spieren goed laten
werken en eigenlijk zijn we allemaal uit vrije wil gekomen en hebben we na de
stijfheid toch ook deugd gehad van de toffe turnlessen.
BEDANKT Aline en hou dat nog een paar jaren vol… Wij doen dat ook
heel zeker!
4 juni 2013 - Lily

Onze leden zijn zó enthousiast dat zij volgend
seizoen al de eerste dinsdag van september er terug
willen invliegen.
Afspraak dus op dinsdag 3 september 2013
van 9.30 tot 10.30 u.
in turnhal De Sterre,
Drabstraat 47 te Mortsel.
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De dames van
donderdagavond
hebben op 6 juni ll.
afscheid genomen
van het sportjaar.

Een bewogen sportjaar, goed gestart met lesgeefster Katrien tot ze
wegens beroepsbezigheden het niet meer kon doen. Hard hebben we
gezocht naar een vervangster, maar tevergeefs.
Een harde kern heeft dan besloten om toch te volharden en elke week
naar de turnzaal te komen.
Marianne was de voortrekster en maakte ons uur vol met oefeningen.
En zeker werd er hard gewerkt en gebabbeld en gelachen.
Hopelijk kunnen we in september starten met een nieuwe trainster of
trainer en kunnen we terug iedereen warm maken om de draad weer
op te nemen.

We voorzien een nieuwe start
op donderdag 12 september 2013
van 20.30 tot 21.30 u.
in de turnzaal van het G.T.I.,
Dieseghemlei 60 te Mortsel.
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