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Ik wil hier ook nog even toelichten dat onze vereniging open staat voor iedereen.

Voorwoord

Binnen de waaier van de 5 sportdisciplines is er een aanbod voor meerdere leeftijden en vorig
jaar werd een G-sport afdeling opgestart bij Tecemo. Deze openheid staat garant voor een
veelzijdige blik op samen bewegen of het nu recreatief of competitief is.

Beste clubleden en medewerkers
Met opgeladen batterijen en veel enthousiasme staan
we weer aan de start van een nieuw werkingsjaar. Ik
hoop dat na 2 maanden luilekker leven, de sportkriebels

Ik ben ervan overtuigd dat jullie dit jaar ook weer gaan genieten van wat we in petto hebben.
Laat jullie verleiden en verrassen!
Luc Follaets
Voorzitter KMS D&V vzw

weergekeerd zijn en dat jullie klaar staan om super
gemotiveerd, het nieuwe seizoen in te vliegen.
Er is door de afdelingen weer hard gewerkt om een
aanlokkelijk aanbod aan activiteiten bij elkaar te
sprokkelen. Een overzicht hiervan kan je vinden in de
volgende bladzijden. Let wel dat wijzigingen mogelijk
zijn en daarom is het soms nuttig om ook onze website
www.d-en-v.be te raadplegen.
Het is een permanente zorg en opdracht van de Raad van Bestuur van de vzw, om de
afdelingen aan te sporen tot nieuwe initiatieven binnen een kwaliteitsvol kader.
Zoals jullie dit van ons gewoon zijn, proberen we ons aanbod betaalbaar te houden en dit kan

Werkten mee aan deze Heraut
Dorien Boonen | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Maarten De Bock | Helga Deuvaert |
Luc Follaets | Tim Follaets | Daan Storms | Annemie Urbain | Jens Van den Broeck |
Philippe Van Hecke | Pieter Van Regenmortel | Willy Wolters

enkel als we beroep kunnen doen op een hoop vrijwilligers.
Hoewel het niet zo eenvoudig is om mensen warm te krijgen om de handen uit de mouwen te
steken, schijnen we er toch in te slagen om een aantal witte raven te vinden die onbezoldigd
hun schouders onder de vereniging zetten.
Joledi en Tecemo kunnen dit jaar rekenen op hun kersverse afdelingsvoorzitter en we
verwelkomen ook de talrijke vernieuwingen en wijzigingen in de ondersteuningsteams van
diverse afdelingen.
Heel veel dank aan diegenen die de club verlaten en ook aan allen die een nieuwe uitdaging

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

i

De meeste ziekenfondsen geven aan iedereen een tegemoetkoming op
het inschrijvingsgeld bij een erkende sportclub of jeugdbeweging en op
deelnamekosten aan sportkampen georganiseerd door BLOSO, SPORTA,
de gemeente of een erkende sportclub. Voor meer informatie: contacteer uw
ziekenfonds.

binnen de club aanvaard hebben!
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Katholieke Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Secretaris
Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
Tel. 03 449 82 14, janliekens.osteo@skynet.be

www.d-en-v.be

Deelgenoten
Raad van Bestuur
K.K. Turnkring D&V
i Gerd Clijsters
Molenstraat 38, 2640 Mortsel
Tel. 03 448 46 83
gerd@d-en-v.be

Kinemusikei
i Annemie Urbain
Wouwstraat 129, 2640 Mortsel
Gsm 0486 78 39 60
kinemusikei@gmail.com

Groepsturnen: kleuters, jongens en
meisjes, jeugd, dames en heren
Recrea competitie: jongens en meisjes

Kleuterdans, Moderne dans, Hiphop,
Yoga: kinderen vanaf 3 j., jeugd (beginners
tot gevorderd), volwassenen (open level)

Toestelturnen jongens

NIEUW Urban dance

Aangesloten bij: GymFed

Aangesloten bij: Danspunt

Joledi
i Tim Follaets
Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
Gsm 0478 64 18 56
info@joledi.d-en-v.be

Tecemo
i Maarten De Bock
Kladdenbergstraat 25, 2650 Edegem
Gsm 0486 60 81 81
debock.m@gmail.com

Volleybal: competitie, recreatie
Damesturnen

Tafeltennis: initiatie, recreatie, training,
competitie (voor jeugd en volwassenen)

Aangesloten bij: Sporta

Aangesloten bij: Sporta, VTTL

Bossaball
i Sven Leemans
De Lescluzestraat 9, 2600 Berchem
Gsm 0471 58 30 11
sven@bossaball.d-en-v.be
Bossaball: combinatie van volleybal,
gymnastiek en voetbal
Bossaball team 1: +14 jaar
Bossaball team 2: +17 jaar
Aangesloten bij: FROS
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Raad van Bestuur
Voorzitter
Luc Follaets
Akkerstraat 32, 2540 Hove
03 454 08 63

Raadsleden Joledi
Tim Follaets (toegevoegd lid)
Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
0478 64 18 56

Ondervoorzitter
Jan Liekens
Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
03 449 82 14

Philippe Van Hecke (toegevoegd lid)
Armand Segerslei 8, 2640 Mortsel
0496 48 50 37

Secretaris
Jan Liekens
Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
03 449 82 14
Penningmeester
Magda Van Brempt
Van Dijckstraat 100/1, 2640 Mortsel
03 455 05 67
Raadsleden Turnkring
Bart Carmen
Pastoor Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62
Gerd Clijsters
Molenstraat 38, 2640 Mortsel
03 448 46 83 – 0473 35 58 49
Raadsleden Kinemusikei
Annemie Urbain
Wouwstraat 129, 2640 Mortsel
03 455 82 96 – 0486 78 39 60
Anoek Dedecker
Het Prieel 5, 2640 Mortsel
0494 42 45 75

Raadsleden Tecemo
Maarten De Bock (toegevoegd lid)
Kladdenbergstraat 25, 2650 Edegem
0486 60 81 81
Wilfried Billiet
Trompetvogelstraat 15, 2170 Merksem
03 827 58 24 – 0473 51 50 99
Raadslid Bossaball
Bart Carmen
Pastoor Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62
Raadslid + Heraut
Helga Deuvaert
Steenakker 57, 2640 Mortsel
03 449 08 79

Webmasters
Bart Carmen
Zé Vandenhoeck
Lieve Van de Weghe, Anoek Dedecker
Willy Wolters
KMS vzw
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Deelgenoten
Buiten de hiervoor vermelde bestuurders
maken volgende personen ook deel uit van
de Algemene Vergadering van de vzw:
Myriam Christiaens
Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
Rezy Clément
Damhertenlaan 39, 2610 Wilrijk
Erik Cop
Oude-Godstraat 208 bus 2, 2650 Edegem
Leen Corluy
Schransstraat 141, 2530 Boechout
Tom De Buyser
Vremdesesteenweg 93, 2530 Boechout
Hubert De Peuter
Van Dijckstraat 100/1, 2640 Mortsel
Marianne Eelen
Heldenhuldelaan 87, 2640 Mortsel
Hugo Guerrero
Familiestraat 48, 2060 Antwerpen-Noord
Pierre Herssens
Ter Voortlaan 10, 2650 Edegem
Sven Leemans
De Lescluzestraat 9, 2600 Berchem
Marian Lemmens
Wouwstraat 89, 2640 Mortsel
Dirk Maes
Binnensteenweg 150, 2530 Boechout
Roland Pattijn
Borsbeeksebinnenweg 25 bus 3, 2640 Mortsel
Johan Peeters
Lusthovenlaan 3, 2640 Mortsel

Leden van Verdienste
Germaine Coenen-Tessens
Hemelstraat 22, 2018 Antwerpen
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Inge Rutten
Graaf Witgerstraat 4, 2640 Mortsel
Guy Stevens
Kontichstraat 30, 2650 Edegem
Jeroen Vande Casteele
Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel
Staf Van den Hooff
Veldloopstraat 13, 2531 Vremde

Jaarprogramma Deugd en Volharding
Tecemo

Volwassenentraining

/08				

Bossaball

Bar4 tornooi in Fort4 Mortsel

/09				

Bossaball

Oudercontact

vr 02/09				

Joledi

Begin sportjaar Volleybal

					

Tecemo

Vriendenmatch Vilvoorde

zo 04/09				

Kinemusikei

 orkshop Urban Mix op
W
FortBom Mortsel

ma 05/09				

Turnkring D&V

Begin sportjaar

di 06/09 			

Joledi

Aanvang werkjaar Damesturnen

					

Tecemo

Aanvang volwassenentraining

wo 07/09				

Kinemusikei

Start dansjaar

augustus
2016

di 16/08				

september
2016

Lieve Van de Weghe
Victoriastraat 21, 2650 Edegem
Tim Van Gorp
Amedeus Stockmanslei 15, 2640 Mortsel
Marc Van Laere
A. Jonckersstraat 75, 2900 Schoten
Pieter Van Regenmortel
Hovesesteenweg 49, 2530 Boechout

					
Tecemo
						

Els Verbeure
Nieuwelei 42, 2640 Mortsel

Aanvang jeugdtraining
Informatieavond + afhaling kledij etc.

Bart Verbraeken
St.-Hathebrandstraat 4, 2640 Mortsel

do 08/09				

Bossaball

Start sportjaar

zo 11/09				

Tecemo

Begin truffel- en snoepslag

Hilda Vertommen
Weidestraat 12, 2640 Mortsel

za 17/09				
Turnkring D&V, Kinemusikei, Joledi, Tecemo, Bossaball
						
Deelname Jaarmarkt Mortsel

Paul Vertongen
Liersesteenweg 225, 2640 Mortsel

					

Filip Wolters
J. Mattheessensstraat 63, 2540 Hove
Willy Wolters
Steenakker 57, 2640 Mortsel
Jos Wouters
E. Arsenstraat 90, 2640 Mortsel

oktober
2016

/10				

Kinemusikei

 orkshop Urban Mix op
W
Jaarmarkt Mortsel

Bossaball

Interclubtornooi Mortsel-Puyenbroeck

za 15/10 – zo 16/10 Turnkring D&V
zo 30/10				

Tecemo

Wafelenbak
Clubkampioenschap Jeugd

ma 31/10 – zo 06/11 HERFSTVAKANTIE

Frank Wuyts
Zomerdijklaan 1, 2660 Hoboken

René Nuyens
Carretera de Coin, Urb. Casas blancas,
Calle Ramon Gomez de la Serna n° 29,
E. 29130 Alhaurin de la Torre (España)
KMS vzw
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november
2016

ma 31/10 – zo 06/11 HERFSTVAKANTIE
di 01/11				

Tecemo

do 10/11 – zo 13/11 Joledi
vr 11/11				

Kinemusikei

					
Tecemo
						

december
november
2016

april
2017

Familietornooi

vr

/04				

Tecemo

Dubbelkampioenschap met voorgift

Wandelweekend

za

/04				

Tecemo

Filmavond

 edewerking indien geplande
M
activiteiten

wo 19/04				
					

Kinemusikei en Tecemo
Deelname Buitenspeeldag Mortsel

Einde truffelslag
Clubkampioenschap Volwassenen

zo 23/04				

Tecemo

Jeugdcup

vr 29/04				

Kinemusikei

Deelname WAK (Week van de
Amateurkunsten)

/05				

Bossaball

Drab tornooi ‘Open Belgisch’

wo

/05				

Tecemo

Alg. Ledenvergadering

zo 20/11				

KMS D&V

Deelgenotenvergadering

					

Turnkring D&V

Jeugdnamiddag

za 03/12				

KMS D&V

Sherry proeverij

zo 04/12				

Turnkring D&V

Vriendjesdag (met de Sint)

vr

/05				

Tecemo

Zaalvoetbal

za 17/12				

Tecemo

Memoquiz

vr

/05				

Tecemo

Vriendjesspelletjesnamiddag
Glühappelbollenweinavond

Ontmoeting Mortselse
tafeltennisclubs

vr

/05				

Tecemo

Zomerweekend

Kersttornooi

za

/05				

Tecemo

Volleybal Cantincrode

wo 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

za 06/05				

Turnkring D&V

D&V-Quiz

zo 21/05				

Turnkring D&V

Brevettendag

wo 21/12				
Tecemo
						
ma 26/12				

Joledi

mei
2017

ma 26/12 – zo 08/01 KERSTVAKANTIE
februari
januari
2017
2017

ma 26/12 – zo 08/01 KERSTVAKANTIE
za

/01				

za 21/01				

Tecemo

Veteranentornooi

KMS D&V

Nieuwjaarsreceptie

vr 27/01 – zo 29/01 Tecemo
zo 29/01				
februari
2017

Kinemusikei

Tecemo

 ieuwjaarsfeestje voor alle leden,
N
vrienden en vriendinnen

Federaal tornooi Schelle

/03				

za 11/03				

KMS vzw

Tecemo

Spaghetti-etentje Jeugd

Turnkring D&V

Turnshow

/06 – zo

/06 Joledi
Bossaball

Ouders versus spelers

/06				

Bossaball

Teambuilding activiteit

za

/06				

Tecemo

Bestuursetentje

za

/06				

Tecemo

BBQ

za 17/06				
juli
2017

Datum
nog niet
gekend

Joledi-weekend

/06				

wo 07/06 – vr 09/06 Kinemusikei

ma 27/02 – zo 05/03 KROKUSVAKANTIE
za

vr

Tecemowinterweekend

ma 27/02 – zo 05/03 KROKUSVAKANTIE
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juni
2017

week van 20/02
Kinemusikei en Joledi
						
Wafeltjesslag
zo 29/02				

maart
2017

ma 03/04 – ma 17/04 PAASVAKANTIE

Turnkring D&V

Laatste lessen
Einde sportjaar

za 01/07 – do 31/08 ZOMERVAKANTIE
zo 02/07 – zo 09/07 Turnkring D&V

Turnkamp

do 27/07 – zo 27/07 Turnkring D&V

Sfinks Dagsecurity

					

Joledi

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

KMS vzw
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be

Smiley Faces

Hout creaties
maatwerk meubilair
vloeren deuren keuken badkamer
dressing
Tijdloos en eenvoud op maat
Bij het begin van het nieuwe sportjaar 2016-2017 wil ik vooreerst jullie
allemaal welkom heten bij onze turnkring D&V.

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

En voor diegenen die de magische volledige naam van onze kring nog eens
willen ontcijferen hier de hints: Koninklijk, Katholiek, Turnkring, Deugd en
Volharding. Een mondvol wat doet vermoeden dat we al een mooi traject
achter de rug hebben. En dat klopt. Onze kring zal binnenkort 96 jaar
worden. Bedankt aan al diegenen die hierbij geholpen hebben.
De titel van dit voorwoordje doet vermoeden dat er nu een humoristische
tekst zal volgen en dat zal u dus pas weten als u verderleest. Wat bij deze dus
ook gebeurde, bedankt.
Ik wil het vooral positief houden en terugkijkend op een succesvol en
dynamisch vorig sportjaar ook voor het volgende jaar veel positieve energie
beloven.
Turnkring D&V
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Onze missie blijft nog steeds om de kinderen uit Mortsel en omstreken
recreatief sportief aan het werk te zetten. Dit proberen we te doen door ze
wat van de turnsport bij te brengen. Deze mooie en complete sport heeft niet
alleen aandacht voor armen of benen maar gaat veel verder. Zoals iedereen
in een sociale groep moet leren samenwerken om resultaten te behalen laten
wij zien dat als je je ledematen goed laat samenwerken je persoonlijke doelen
steeds dichter bij komen.
De recreatieve groepen die wij organiseren zijn snel volgeboekt, dus
mag ik aannemen dat de ouders van die kinderen mijn mening delen dat
lichaamsbeweging belangrijk is. Met jullie hulp zullen we ook ons best blijven
doen en gaan een mooi jaar tegemoet. Vandaar de smiley faces.
We vergeten ook onze betere gymnasten niet. Zij krijgen de kans om meer
met de sport bezig te zijn en zich te wagen aan competitie op recreatief
niveau (of iets hoger). Voor het echte competitie circuit doen we nog steeds
een beroep op onze zustervereniging Gymplus. De ervaren trainers daar
proberen met een selecte groep zover mogelijk door te stoten. De vorige jaren
zagen we een groeiend succes, dus jongens, doe zo voort.
Wil je nog een stapje verder gaan kan dat uiteraard en de clubs zullen je in
de mate van het mogelijke ook daarin steunen. Onze gymnastiekfederatie
Gymfed (www.gymfed.be) organiseert in regioverband trainingen voor de
besten en echte talenten kunnen ook daar terecht na het behalen van hun
topsportstatuut.
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Bestuur
Voorzitter
Bart Carmen
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62 – 0497 36 40 00

Afgevaardigden Technisch Comité
Nele Boeykens
Ringlaan 15, 2600 Berchem
0494 35 31 92

Secretaris
Gerd Clijsters
Molenstraat 38, 2640 Mortsel
03 448 46 83

Erik Cop
Oude-Godstraat 208/2, 2650 Edegem
0477 79 72 11

Ledenbeheer
Kris Mortelmans
Heldenhuldelaan 87, 2640 Mortsel
03 295 88 30
Covoorzitters Technisch Comité
Daan Storms
Van Peborghlei 70, 2640 Mortsel
03 440 36 98 – 0473 63 81 10

Tom De Weerdt
Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel
03 455 32 13 – 0479 48 61 32
Raadslid
Paul Vertongen
Liersesteenweg 225, 2640 Mortsel
03 455 17 17

Michiel Vertongen
Liersesteenweg 225, 2640 Mortsel
0498 71 61 35

Technisch Comité

Zo, de beloftes zijn gemaakt, nu vliegen we er met ‘veel goesting’ in en
namens onze federatie, onze vzw multisportvereniging, ons bestuur,
onze trainers, onze vaste afdelingsverantwoordelijken en losse en vaste
medewerkers wensen we jullie veel sportieve uitdagingen en plezier toe.
Laat maar komen die ‘smiley faces’.

Yves Adriaenssens
Ringlaan 76 bus 10, 2610 Wilrijk
0494 04 44 75

Toon Carmen
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62 – 0485 36 80 11

Nele Boeykens
Ringlaan 15, 2600 Berchem
0494 35 31 92

Erik Cop
Oude-Godstraat 208 bus 2, 2650 Edegem
0477 79 72 11

Bart Carmen
Voorzitter Turnkring D&V

Dorien Boonen
Voorspoedlei 20, 2640 Mortsel
03 440 05 94 – 0474 79 50 45

Bob De Buyser
Vremdesesteenweg 93, 2530 Boechout
03 454 15 26

Rik Capelle
A. Segerslei 35, 2640 Mortsel
03 440 80 92

Felix De Buyser
Vremdesesteenweg 93, 2530 Boechout
03 454 15 26 – 0487 67 95 08

Bert Carmen
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62 – 0471 72 18 68

Tom De Weerdt
Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel
03 455 32 13 – 0479 48 61 32

Dries Carmen
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62 – 0488 44 03 33

Tine Goyvaerts
Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel
03 455 32 13 – 0477 23 28 77

Turnkring D&V

Turnkring D&V

15

Laura Grosjean
Minervastraat 89, 2640 Mortsel
Erika Hudranova
Boomsesteenweg 155, 2610 Wilrijk
0488 56 37 18
Piter Ivo
Heuvelstraat 72, 2530 Boechout
0495 79 60 86
Eva Janssens
Steenakker 43, 2640 Mortsel
0473 20 84 43
Mitch Joostens
Fortstraat 33, 2640 Mortsel
03 440 75 70 – 0487 95 22 73
Nick Joostens
Fortstraat 33, 2640 Mortsel
03 440 75 70 – 0494 88 01 19

Daan Storms
Van Peborghlei 70, 2640 Mortsel
03 440 36 98 – 0473 63 81 10
Anouck Tuerlinckx
Bloemenlei 37, 2640 Mortsel
03 297 27 10 – 0486 71 09 85
Kieran Van Berckelaer
Heideland 34, 2640 Mortsel
0494.89.90.80
Matthias Van Campen
Liersesteenweg 9, 2640 Mortsel
0499 46 01 83
Stef Van den Branden
J. Van den Steenelei 103, 2100 Deurne
0499 35 57 71
Nanou Van Den Bril
Bosstraat 1, 2640 Mortsel

Tobias Mertsveld
Van Dijckstraat 74, 2640 Mortsel
03 454 50 75 – 0478 81 80 30

Yasmine Van Gogh
Drabstraat 136, 2640 Mortsel
0494 71 01 67

Maité Michielsen
Sterrenlaan 60, 2610 Wilrijk

Pieter Van Regenmortel
Hovesesteenweg 49, 2530 Boechout
0498 69 84 60

Sarah Mortelmans
Heldenhuldelaan 87, 2640 Mortsel
03 295 88 30 – 0472 46 54 20
Stijn Mortelmans
Heldenhuldelaan 87, 2640 Mortsel
03 295 88 30 – 0470 85 80 17

Benny Verbraecken
Keerbaan 30, 2160 Wommelgem
0472 76 82 11
Hanne Verhaegen
Nieuwstraat 12, 2540 Hove

Charlotte Poppeliers
Oude Steenweg 110, 2530 Boechout
03 455 99 91 – 0496 02 47 93

Michiel Vertongen
Liersesteenweg 225, 2640 Mortsel
0498 71 61 35

Axelle Scheidtweiler
Elsenborghlaan 35, 2650 Edegem

Piet Voet
Boerenlegerstraat 52, 2530 Boechout

Lise Sierens
Van Dijckstraat 111, 2640 Mortsel
0471 76 63 03

Danny Winkelmans
d’Heldtlaan 18, 2650 Edegem
03 293 72 17 – 0497 59 14 05

Emma Simons
Mechelsesteenweg 404, 2650 Edegem
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Turnkring D&V

Juryleden
Toestelturnen jongens

Recrea competitie

Jan Liekens
Roland Pattijn
Dirk Mahieu

Tom De Weerdt
Tine Goyvaerts
Danny Winkelmans
Yves Adriaenssens
Piter Ivo

Afdelingsverantwoordelijken
Gerd Clijsters, 0473 35 58 49
Marianne Mortelmans-Eelen, 0475 59 38 56
Sven Schouwaerts, 03 448 00 16
Marika Van den Branden-Mertens, 03 449 53 37
Kris Mortelmans, 03 295 88 30

Tanja Derkinderen, 0496 86 37 04
Hilde Van Steen, 03 449 63 05
Vincent Van der Herten, 0496 65 07 61
Annie Van den Weygaert, 0486 74 64 27
Carolina Glazenmakers, 0484 96 25 55

Hartelijk dank aan afdelingsverantwoordelijke Saïda Bidani.
6 jaar was ze een trouwe medewerkster die elke week paraat stond.

! OPROEP
Wij zijn nog op zoek naar enkele afdelingsverantwoordelijken.
Haar of zijn taak is: aanwezig zijn op elke oefenstonde, aanwezigheidslijsten invullen,
brieven uitdelen, gelden van wafelenbak en turnshow ontvangen, zorgen voor de EHBO.
Het vraagt een kleine inspanning maar is voor de goede werking van onze turnkring zéér
belangrijk.
Geïnteresseerden (mama’s, papa’s, nonkels, tantes, oma’s, opa’s) kunnen contact
opnemen met Gerd Clijsters, tel. 03 448 46 83 of gsm 0473 35 58 49.

Medewerkers
Marcel en Monique Block
Grotstraat 88, 2990 Gooreind-Wuustwezel
03 651 74 98

Daan De Prijck
Spechtstraat 20, 2530 Boechout
03 454 15 78 – 0471 12 39 54

Leo en Chris Borghgraef
Unitaslaan 122, 2100 Deurne
03 321 24 07

Wim en Carolina Dermaut-Glazenmakers
Heldenhuldelaan 59, 2640 Mortsel
0484 96 25 55

Bert Callens
Pastoor V.d. Auwerastraat 32, 2640 Mortsel
0479 79 14 36

Steve Dilewyns
De Goudvink 12, 2970 ’s Gravenwezel
0472 49 43 11

Paul en Ineke De Bruyn
Steenakker 15, 2640 Mortsel
03 226 61 30

Walter Duré
Rubensstraat 36, 2640 Mortsel
03 449 59 35
Turnkring D&V
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Wim Duré
J.F. Gellyncklaan 122, 2540 Hove
03 455 06 88

Tom Simons
Voorspoedlei 35, 2640 Mortsel
03 449 94 04

Wouter Goyvaerts
Kladdenbergstraat 28, 2650 Edegem

Guy Stevens
Kontichstraat 30, 2650 Edegem
0485 28 77 67

Lander Hendricx
Nieuwelei 48, 2640 Mortsel
0487 89 12 00
Jan Hoefkens
Eendenlaan 4, 2540 Hove
03 455 07 98
Dirk Ivo
Heuvelstraat 72, 2530 Boechout
03 454 01 22
Christophe en Ann Korthoudt
Diamantstraat 11, 2018 Antwerpen
Walter Lambrechts
Diamantstraat 12 bus 3, 2547 Lint
0476 34 78 50
Sven Leemans
De Lescluzestraat 9, 2600 Berchem
0474 78 80 44
Sem Lievens
F. de Cuijperstraat 24, 2640 Mortsel
03 440 87 90
Bart Mannens
Guldensporenlaan 140, 2500 Lier
03 288 73 72 – 0470 29 05 30
Fien Nelissen
Prins Leopoldlei 72, 2640 Mortsel
0496 25 52 08
Roland Pattijn
Borsbeeksebinnenweg 25 bus 3, 2640 Mortsel
03 296 07 15
Els Roels
Neerhoevelaan 94, 2640 Mortsel
0496 87 44 34
Cindy Rouchet
Vremdesesteenweg 93, 2530 Boechout
03 454 15 26
Sofie Schijvens
Den Eekhofstraat 33, 2650 Edegem
Luc Sierens
Van Dijckstraat 111, 2640 Mortsel
03 448 06 20
18
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Paul Tampère
E. Arsenstraat 146, 2640 Mortsel
03 440 55 10
Liesbeth T’Seyen
Duffelshoek 74, 2550 Kontich
03 458 12 00
Marc Van Berckelaer
Bloemenlei 37, 2640 Mortsel
03 297 27 10
Jacqueline Van Boeckel
Hof Van Riethlaan 49, 2640 Mortsel
03 440 56 95
Jeroen Vande Casteele
Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel
0491 73 28 37

WE HERVATTEN
ONZE OEFENSTONDEN
VANAF 5 SEPTEMBER

Afdelingen

!

Afgevaardigde afdelingsverantwoordelijken:
Gerd Van den Broeck-Clijsters
Molenstraat 38 – 2640 Mortsel
Tel. 03 448 46 83 (na 18.00 u.) – gsm 0473 35 58 49
Groep

Geboortejaar

Dag

Uren

Turnzaal

Kleuters A
Kleuters B

°2012
°2011

zaterdag
zaterdag

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00

De Perenpit
De Perenpit

Miniemen

°2009-°2010

dinsdag

18.00 - 19.15

Atheneum

Cadetten A
Cadetten B

°2007-°2008
°2005-°2006

donderdag
dinsdag

18.30 - 19.45
18.00 - 19.15

St.-Lutgardis
St.-Lutgardis

OUDE GOD

MORTSEL-DORP

Dieter Van den Broeck
Keizershoek 112, 2550 Kontich
0498 92 50 08

Kleuters A
Kleuters B

°2013
°2011-°2012

zaterdag
zaterdag

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00

De Tandem 1
De Tandem 1

Annie Van den Weygaert
Rotenaard 41, 2650 Edegem
03 457 50 26

Miniemen

°2009-°2010

donderdag

17.45 - 19.00

De Tandem 2

Cadetten A

°2007-°2008

Wim Van Roosendael
Lange Leemstr. 144 C bus 14, 2018 Antwerpen
0498 77 04 77

Cadetten B

°2005-°2006

maandag
dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
18.00 - 19.15
19.00 - 20.15

De Tandem 2
De Tandem 2
De Tandem 2

Scholieren

°2003-°2004

dinsdag

19.15 - 20.45

De Tandem 2

Juniores/
AspirantSeniores

°2000-°2002

maandag

20.00 - 21.30

De Sterre

Seniores

°1999 en ouder

dinsdag

20.30 - 22.00

De Sterre

Geert Voets
Tommeltlaan 65, 2640 Mortsel
03 448 09 95
Lieve Voets
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62
Willy en Helga Wolters
Steenakker 57, 2640 Mortsel
03 449 08 79
Gert Wuyten
Hellestraat 30, 2590 Berlaar
015 33 69 48

DEN DRAB

!

Indien er afdelingen zijn waar het ledenaantal te hoog zou zijn, zien wij ons
soms verplicht deze te splitsen. De ouders worden dan zo vlug mogelijk
verwittigd over de uren en de locatie.

Turnkring D&V
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BLIJF-FIT

Voor dames en heren
In turnzaal GTI
Donderdag
van 20.30 tot 21.30 u. conditiegymnastiek
van 21.30 tot 22.30 u. recreatievolleybal
Lidgeld/sportjaar: € 120
Lidgeld enkel voor conditiegymnastiek of
volleybal: € 70
Leiding: Erika Hudranova

Lidgelden
Kleuters:		
Miniemen:		
Cadetten:		
Scholieren:		
Juniores en aspirant-seniores:
Seniores:		

€ 75
€ 80
€ 80
€ 80
€ 95
€ 95

Alle lidgelden moeten betaald worden door overschrijving op rekeningnummer:
BE29 9792 5628 9664 van Turnkring Deugd en Volharding
met vermelding: naam van turner (vb. Jan Peeters)
afdeling (vb. miniemen, cadetten...)
locatie (vb. Mortsel-Dorp, H. Kruis...)

TOESTELTURNEN JONGENS

Vanaf 3de kind van het gezin: ½ van het lidgeld.

Enkel na selectie

In turnhal ‘De Sterre’
Leiding: Pieter Van Regenmortel, Benny Verbraecken, Piter Ivo, Dries Carmen en
Wouter De Langhe
Info: Pieter Van Regenmortel, gsm 0498 69 84 60

RECREA COMPETITIE
Jongens en meisjes – na selectie
In turnhal De Sterre
Zondag van 19.00 tot 21.00 u.
Donderdag van 19.15 tot 21.00 u.
Leiding: Piter Ivo, Yasmine Van Gogh, Felix De Buyser, Emma Simons, Nanou Van den Bril

Locatie
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47
TURNZAAL DE PERENPIT – Van Peborghlei 26
TURNZAAL DE TANDEM 1 – ingang Jacob Van Arteveldestraat
TURNZAAL DE TANDEM 2 – ingang Lepelstraat (achter St.-Benedictuskerk)
TURNZAAL GTI – Dieseghemlei 60
TURNZAAL ST.-LUTGARDISSCHOOL – Mechelsesteenweg 30
TURNZAAL KONINKLIJK ATHENEUM MORTSEL KAM – ingang Molenlei – bovenzaal sporthal
20
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Toestelturnen jongens
Zoals elk jaar gaan de toestelturners al volop aan de slag in augustus. In de nasleep
van de olympische spelen zijn ze hopelijk geïnspireerd om ook dit jaar weer mooi te
presteren.
Op het programma van hun turnseizoen staan zoals gewoonlijk onder andere de
provinciale en Vlaamse kampioenschappen en de verschillende testen van de GymFed.
Het trainersteam werd intussen verder aangevuld en verjongd en is duidelijk klaar om
de fakkel over te nemen van de twee oudste trainers die aan hun laatste jaar beginnen.
Hopelijk kunnen we samen de verschillende provinciale titels van vorig jaar bevestigen!
Ook dit jaar stroomt een van de jongens van de groep door naar de topsportschool in
Mechelen. We wensen Thomas daar heel veel succes, samen met zijn ploegmakkers.
Zij zijn al eerder in de grote vakantie aan hun voorbereiding begonnen met stages en
trainingen. Ook van deze turners hopen we mooie resultaten te zien dit turnjaar.
Pieter Van Regenmortel

Turnkring D&V
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Het D&V-kostuum
Het D&V-kostuum bestaat uit een D&V T-shirt met marineblauwe short + witte
sokken en turnpantoffels.
De rugbedrukte stevige T-shirts zijn nog steeds verkrijgbaar voor slechts € 7,50.
Voor de meisjes (vanaf 10 jaar) zijn er getailleerde T-shirts.
Vanaf Scholieren zijn er voor meisjes en jongens eveneens marcellekes te koop aan € 7,50.

Naar jaarlijks gewoonte organiseren we op zaterdag 15 en
zondag 16 oktober alweer een WAFELENBAK!
Op zondag kunnen jullie zelfs komen genieten van heerlijke warme
wafels in ons WAFELCAFE! Dit gaat door van 10 u. tot 13 u. in de
refter van Tandem II (naast Lepelhof).

T-shirts en marcellekes zijn te verkrijgen bij:
Marianne Mortelmans-Eelen
Heldenhuldenlaan 87, 2640 Mortsel
Tel. 03 295 88 30

Onze wafelverkopers mogen hun benen alvast insmeren want er
zijn weer TOP PRIJZEN te winnen!
Aan ouders, familie en vrienden: Kruis dit weekend alvast aan in je
agenda voor een heus WAFELFESTIJN!

(best even telefonisch afspreken)
T-shirts en marcellekes zijn ook te verkrijgen bij de afdelingsverantwoordelijke.
Er zijn nog enkele marineblauwe turnbroekjes aan € 5
te verkrijgen bij Marianne Mortelmans-Eelen.
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Turnkamp 2016 — 3 tot 10 juli
Het turnkamp vloog weer voorbij als een trein! We vertrokken dan wel met de bus en vanaf het
moment dat iedereen ingestapt was en de chauffeurs de deuren sloten, liep de hele week op
wielen! Aan een gezellig, opwarmend tempo tuften we richting Turnhout, meer bepaald hielden
we halt in de Collegestraat. Het Sint-Jozefcollege was haar zomervakantie nog maar net ingegaan of wij kwamen daar al in groten getale aanzetten! En het woord ‘grote’ is letterlijk te interpreteren! Met een recordaantal van 107 passagiers, een 18-koppige bemanning en 20 kokende
en verzorgende handen mogen we met trots spreken over de talrijkste editie in jaren!
Na aankomst trokken we ons rustig op gang; school verkennen, bedjes opmaken, nieuwe
gezichten ontmoeten en dan al een eerste zeer stevige maaltijd: macaroni met kaassaus en
hesp! Het kamp was voor velen nu officieel begonnen!

Vanaf dan denderden we aan een rotvaart verder! Tijd om te klagen over de 2 regenbuitjes die
we tegenkwamen, was er niet. Net zoals dat er nauwelijks tijd was om moe te zijn, aan thuis
te denken, je te vervelen, …
Een greep uit de vele tussenstops die we doorheen de
rit maakten: de koning en koningin brachten ons een
bezoek, vele bijtjes maakten voor ons heerlijke honing,
miniemen maakten fantastische cupcakes, we aten
tweemaal frietjes, er liepen een 20-tal mollen rond op
het terrein, we doken tweemaal het water in, er werd
gevoetbald, er werd rugby, tchoukbal, tennis, pingpong
en korfbal gespeeld, er werd gelachen en gedanst dat
het een lieve lust was … En tussen al die afwisselingen
werd er als vanouds staalhard en gigantisch veel geturnd!
De bokken en plinten van Turnhout praten volgend jaar
waarschijnlijk nog over onze passage!
Maar naast gevestigde tradities en al lang gekende waardes, was er ook ruimte voor
verandering op turnkamp! Met liefde gemaakte broodjes als lunch in de Lilse Bergen, een
nieuwe manier om onze toestellen te verhuizen, nieuwe gezichten in de keuken en nog wat
extra uitdagingen voor de leiding, maakten het allemaal nog fijner en intenser!
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Na een heerlijk geurende
BBQ op zaterdag en een
recordbrekend reisje-rondde-wereld op zondag
kwamen drie wagonnetjes
ons helaas terug ophalen
om ons uitgeput maar
voldaan weer af te zetten in
Mortsel.
Het weer was geweldig!
De leden waren (met)
geweldig (veel)! De keuken
was geweldig! Kortom:
het kamp was GEWELDIG!
Bedankt aan allen die erbij
waren! Tel alvast af naar
volgende zomer!
Maar geniet ook nog met
volle teugen van de deze!
Groetjes!
Leiding D&V!

Verloren voorwerpen

i

Gerd heeft nog kledij en handdoeken die vergeten zijn op kamp. Je kan die
steeds bij haar komen halen.
Mocht je kledij of ander gerief hebben dat niet van jou is, geef het dan bij mij
af of in de les aan de leiding of afdelingsverantwoordelijke.
Dank u!
Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
Turnkring D&V
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Sfinks dagsecurity – 28 tot 31 juli
We hebben weer een geweldig weekend achter de rug! Want ook tijdens het festivalseizoen
zijn we met D&V actief. Als dagsecurity hebben we meegeholpen om het Sfinks Festival ook
dit jaar weer vlot te laten verlopen.

Wil jij ook graag het Sfinks Festival op een
andere manier meemaken? Dat kan!
Schrijf je volgend jaar in als dagsecurity en
geniet mee van de sfeer!

De weergoden waren ons goed gezind, en dat waren de festivalgangers ook. Ze waren maar
liefst met 105.500! Ook onze medewerkers waren content, want ze hebben verschillende
artiesten van dichtbij mogen meemaken: zo zette hiphopsensatie Broederliefde de concert
tent zaterdag op zijn kop. En op zondag werd Guido Belcanto ontvangen door vele fans.
Onze ‘stewards’ genoten niet alleen van het festival, maar ook van heel wat andere zaken:
–– het gezelschap natuurlijk, we zijn tenslotte een toffe bende!
–– de gezonde broodjes om onze honger te stillen
–– de dankbare bezoekers die zo goed geholpen worden
–– de gratis t-shirt van Sfinks
–– de toegang over het hele festival, vooral de backstage
–– en, natuurlijk, de gratis drankbonnen die geconsumeerd
werden na de shift.
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Activiteitenkalender 2016-2017
september
2016
oktober
2016

maandag

05/09/2016

Begin sportjaar

zaterdag

17/09/2016

Deelname jaarmarkt

zaterdag-zondag

15-16/10/2016

Wafelenbak

november
2016

zondag

20/11/2016

Jeugdnamiddag

december
2016

zondag

04/12/2016

Vriendjesdag (met de Sint)

maart
2017

zaterdag

11/03/2017

Turnshow

mei
2017

zaterdag

06/05/2017

D&V-Quiz

zondag

21/05/2017

Brevettendag

juni
2017

zaterdag

17/06/2017

Einde sportjaar

juli
2017

zondag-zondag

i
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02-09/07/2017

donderdag-zondag 27-30/07/2017

Surf ook regelmatig naar onze website
http://turnkring.d-en-v.be
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Turnkamp
Sfinks Dagsecurity

Joledi
joledi.d-en-v.be
Beste leden en sympathisanten
Meestal begint een voorzitter met het aankondigen van het einde van de
vakantie, het promoten van het nieuwe seizoen en de activiteiten die op het
programma staan. Ik ga er vooral gebruik van maken om in de eerste plaats
een aantal nieuwigheden en “wist-je-datjes” te vermelden.
Vorig seizoen hebben we traditioneel afgesloten met het Joledi-weekend
te Kasterlee. Een uitgebreid verslag over de dropping, de wandeling en the
day after kan je terugvinden verder in deze Heraut. De afwezigen hadden
wederom ongelijk…
Dit was tevens ook het laatste weekend dat Bart Verbraeken als voorzitter zijn
schouders onder de club heeft gezet. Gelukkig blijft hij onder ons en gebruikt
hij nu vooral zijn schouders om Heren 2 te ondersteunen. Al weten we dat je
een rasechte jolediaan zoals Bart (lees: 38 jaar lid is van onze club en er 6 jaar
heeft opzitten als voorzitter) nog voldoende zal tegenkomen op een van onze
nevenactiviteiten. Over een icoon van de club gesproken, hebben we helaas
ook afscheid moeten nemen van Inge Rutten. Inge heeft de laatste 6 jaar de
schatkist bewaard maar ook zij heeft zich in het verleden meerdere functies in
het bestuur eigen gemaakt, nadat ze beslist had om te stoppen met
volleyballen.
Zij zijn een stukje geschiedenis dat ons verlaat en dus een aanvulling rijker
in de historiek van onze club op de website. Wat ons met recht en rede tot
het volgende “wist-je-datje” brengt. Want dit seizoen zitten we namelijk in
het 49ste jaar van het bestaan van de club. Wie tussen de regels door kan
lezen en zijn speurneus in de juiste richting zet, weet dat er dus volgend
seizoen een feestje aankomt. Hoe dit allemaal in zijn werking gaat hoor je het
komende seizoen!!!
Voilà, het ijs is gebroken. Mijn eerste voorwoord als kersverse voorzitter zit
er zo goed als op. Rest me nog even de gang van zaken voor dit seizoen
te overlopen. Het bestuur heeft de nodige transformatie ondergaan, zo
gaat Dimitri onze schatkist vanaf dit seizoen bewaren, Jos neemt het
secretariaatswerk van Sporta zoals vorige jaren op zich, aangevuld door 2
manusjes van alles (Helga en Philippe) die van onschatbare waarde zijn en
mezelf als voorzitter (maar wie zou dat niet willen met zo’n team rond je).

Joledi
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Op maandagavond en vrijdagavond is er nog steeds de mogelijkheid voor
volwassenen om recreatief te volleyballen. Eerst een kwartiertje opwarming en
eventueel enkele oefeningen om de technieken nog wat beter onder de knie
te krijgen.
Gewoon gezellig met deze leuke ploegsport bezig zijn zonder druk van
competitie. Jong en iets minder jong, ervaren of niet, man of vrouw, het kan
allemaal en iedereen is dus welkom.
Onze damesploeg en de 2 herenploegen beginnen in september terug aan
hun competitie. Veel succes en dat het plezier mag primeren boven winst en
verlies.
Onze dames starten ook met hun turnlessen in de tweede week van
september. Na enkele maanden van rust hopen we iedereen weer terug te
zien op dinsdagmorgen in turnhal De Sterre om de spieren los te maken en
aan hun conditie te werken. Verder in dit blad vinden jullie alle gegevens i.v.m.
het nieuwe sportjaar.
Tot slot wil ik alle leden nog een fijn en sportief jaar toewensen, zonder
kwetsuren!!
Inge en Bart, dank voor jullie inzet afgelopen seizoenen en wij zien jullie graag
op een van de nevenactiviteiten.

Trainer/Lesgever
Volleybal

Damesturnen

Annick De Brueker
0499 73 99 90
annickdebrueker@hotmail.com

Aline Depauw
03 288 08 20
aline.depauw@telenet.be

Verantwoordelijken
Volleybal
Guido Bekaert
03 440 50 19 – 0476 35 04 77
bekaert.guido@telenet.be

Peter Petré
0496 43 30 07
peter.petre@telenet.be
Ron Van den Branden
0499 35 61 50
ronnyrubber@hotmail.com

Nadia Cleeren
03 440 66 05 – 0479 24 68 40
nadiacleeren@hotmail.com

Damesturnen

Rony De Meyer
03 455 81 49
ronydemeyer@telenet.be

Sonja Vercammen
0497 25 18 05
sonjavercammen@hotmail.be

Tim Follaets

Medewerkers
Bestuur
Voorzitter
Tim Follaets
Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
0478 64 18 56
voorzitter@joledi.d-en-v.be
Secretaris Sporta
Jos Sergoynne
J.F. Gellyncklaan 175, 2540 Hove
0495 54 45 48
secretaris@joledi.d-en-v.be
Penningmeester
Dimitri Van Parys
Goedetijdstraat 140 bus 12, 2660 Hoboken
0486 89 76 68
penningmeester@joledi.d-en-v.be
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Jan en Carine Brosens, 03 281 19 04

Inge Rutten, 03 440 73 24

Monique Doisy, 03 440 83 09

Annie Van den Weygaert, 03 457 50 26

Luc en Veerle Follaets, 03 454 08 63

Filip Wolters, 03 455 92 21

Raadslid
Philippe Van Hecke
0496 48 50 37
activiteiten@joledi.d-en-v.be

Scheidsrechters

Ledenadministratie + Damesturnen
Damesturnen
Helga Deuvaert
03 449 08 79
helga@joledi.d-en-v.be

Mick Mets, 03 440 73 24
michel.mets@telenet.be

Willy Wolters, 03 449 08 79
wolters.willy@scarlet.be

!

SCHEIDSRECHTERS
GEVRAAGD

Joledi heeft nog steeds nood aan
scheidsrechters.
Inlichtingen: 
Jos Sergoynne, gsm 0495 54 45 48,
e-mail: secretaris@joledi.d-en-v.be

i

http://joledi.d-en-v.be
info@joledi.d-en-v.be
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Maar dankzij een talrijke (jonge) kroost zijn we
zondag toch allemaal nog op een schappelijk uur
aan de ontbijttafel verschenen.

Het Joledi-weekend

Ondanks de aan
houdende regen heeft
zowel jong als oud zich
goed geamuseerd, wat
ons toch weeral doet
denken aan een vervolg
verhaal volgend jaar…

Beste droppers, gedropten en sympathisanten
Het Joledi-weekend is weeral gepasseerd. Wij zijn ondertussen goed wakker geraakt 
Zonde van het weer zaterdag maar dat heeft de pret blijkbaar niet kunnen bederven.
Iedereen blikte zeer tevreden terug op het ganse weekend, waarvoor onze dank aan jullie
want zonder jullie had dit uiteraard niet mogelijk geweest. Ook dank aan alle helpende
handen, zijnde heren1 alsook enkele sympathieke sympathisanten.
Al jullie gedropten zijn zonder kleerscheuren heelhuids
terug aangekomen. De ene ploeg heeft er weeral
wat langer over gedaan dan de andere, maar kom.
Zekerheden moeten er zijn… ;-)
De snelsten dit jaar
waren de vrouwen onder ons, genaamd ‘Handjes draaien’.
Wat ze voor deze overwinning duidelijk niet hebben moeten
doen! Met een recordtijd zijn zij door ons beloond geweest
met ons nu al, in Kasterlee
toch, befaamde luxe ontbijt.

Ook alle wandelaars op zaterdagochtend zijn goed
aangekomen en hebben de routetechnieken kunnen
smaken alsook toepassen. Het einde werd wat
ingekort wegens de slechte weersomstandigheden en
de opkomende geur van de BBQ.

Wegens omstandigheden zal het Joledi-weekend (dropping, BBQ en evt. overnachting(en))
volgend jaar wel doorgaan begin juni. Hou deze periode dus alvast vrij.
En hou in gedachten dat het jaar dáárna het 50-jarig bestaan van Joledi ook nog eens
gevierd wordt op dit eigenste Joledi-weekend!! Maak gerust enkele oud-bekenden al warm
voor dit evenement.
Rest ons nog jullie een laatste maal te danken en oefen gerust wat routetechnieken uit om
volgend jaar voorbereid aan de strijd te beginnen.
Groeten uit het bos,
De Droppers

Nog enkele
sfeerbeelden
om af te
sluiten:

Na een grote
afwas, bedankt
Willy en Filip
voor jullie grote
hulp, konden
we rustig
nakaarten
en genieten
van een voetbalwedstrijd op groot scherm. Niet dat
iedereen de match heeft kunnen uitkijken…
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Van het wandelfront
Zo stil mogelijk rijden we het terrein op. ’t Is nog redelijk vroeg en waarschijnlijk zijn er nog van
die “droppelingen” die nog slapen.
Maar d’r zijn er ook al (of nog?) wakker en die brengen ons even later naar het startpunt van de
wandeling. Nog wat uitleg hoe we de opdrachten moeten interpreteren en we kunnen vertrekken.
Een kompas en foto’s van kruispunten moeten
ons helpen de juiste weg te vinden. De natuur
is duidelijk veel groener geworden dan op
het ogenblik dat de foto’s getrokken werden
maar op klaarlichte dag lukt het nog wel om
enige overeenstemming te vinden. Hoe je dit
bij schemerlicht klaarspeelt is voor ons een
beetje een vraagteken.
Maar we hebben ook nog een op te lossen vraagstuk meegekregen. Taken verdelen dus: foto
herkennen, kompas lezen of puzzelen aan ’t vraagstuk. Intussen ook nog doorstappen, van
de natuur genieten en een beetje bijpraten maar zonder problemen hebben we het kruispunt
van de laatste foto gevonden en klimmen nu een landduin op waar we de eerste controlepost
verwachten. Jawel, ’t was een mooi duin met bomen met grillige wortels maar geen teken
van controlepost of verdere aanwijzing. Zijn
we dan toch verkeerd gelopen? Nog eens
controleren, maar nee. Zijn we dan nog niet
ver genoeg gelopen? Links naar aanwijzingen
gaan zoeken, rechts naar aanwijzingen
gaan zoeken, …. Allemaal negatief. Tot we
in de verte de controlepost zien aan komen
wandelen. Zijn jullie hier al lang? Jazeker!
De volgende opdracht lijkt makkelijker. Volg
de stickers, als er geen sticker is moet je
rechtdoor lopen. Als er wel een sticker is moet
je volgens een ingewikkeld kleurenpatroon
naar links, rechts of rechtdoor lopen. Zo
gezegd, zo gedaan en
de ene sticker na de
andere wordt van de bomen gehaald en op het kleurenpatroon wordt
naarstig genoteerd welke sticker we ontdekken. Héla, deze sticker
hebben ze wel op een rare plaats gehangen. Die kan je normaal toch
niet zien vanwaar we komen? Niet gaan muggenziften, we hebben
hem gevonden en gaan op zoek naar de volgende. En de volgende
en nog een en … wat nu? Hier is geen sticker te vinden en we kunnen
niet rechtdoor. Terug naar de plaats van de vorige sticker en goed
Hier zaten we dus fout! controleren of we een gemist hebben. Niet dus.
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De weg naar links is weinig belopen maar die
naar rechts veel meer en dus gaan we naar
rechts.
Jawel hoor, even verder weer een sticker
maar dan klopt er toch iets niet met het
kleurenpatroon want er ontbreekt een sticker.
Even later blijkt dus inderdaad dat we niet
meer op het rechte pad zitten. Dan maar de
noodenveloppe geopend en wat telefonische
hulp gekregen tot we weer op de goeie
weg zitten en al gauw komen we nu bij
controlepost 2.
Van daar af loopt alles gesmeerd en hebben we geen moeite meer om controlepost 3 terug
te vinden. Daar zijn we dan op “vertrouwd” terrein want ook vorig jaar zijn we op die plaats
voorbij gewandeld. Nog heel even en we zijn terug op onze eindbestemming.
Alle droppelingen hebben intussen hun – al of
niet luxe – ontbijt achter de kiezen en wordt
de BBQ klaargemaakt. Tijd dus voor een
aperitiefje, een knabbeltje en een babbeltje.
Hoe lang hebben jullie erover gedaan?
Heb je dat gezien? Waar ben je verkeerd
gelopen? …. De nabespreking van dropping
en wandeling duurt zo nog even voort.

Intussen wordt het vlees vakkundig gebraden
en al gauw kunnen de eerste hongerigen
aanschuiven voor een worstje, een kippenbil
of een malse steak. Heerlijk toch na zo’n
inspanning?

Jawel, en daarom een heel dikke “bedankt”
voor alle droppers maar toch heel speciaal
voor Tim en Philippe om deze activiteit weer
terug op de Joledi-kalender te hebben gezet.
Een tevreden wandelaar

Joledi
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Onze jaarlijkse wandeling
In volle zomer denken we toch al aan de herfst met

Volleybal

zijn prachtig kleurenpallet van herfsttinten als we in

Sportjaar 2016 – 2017

Kom genieten van een mooie wandeling met een leuk

Reeks

de bossen dwalen onder leiding van Jan en Carine.
gezelschap!

Dat zijn we van plan op vrijdag 11 november 2016.
Hou deze datum zeker vrij!

Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.

DE ZAALTRAININGEN
WORDEN HERVAT
VANAF 2 SEPTEMBER

Trainer/
Trainingen

!

Verantwoordelijke/
Thuiswedstrijden

Competitie Sporta
Heren 1

3de afd. B

Ron Van den Branden
Sporthal ‘Den Drab’
vrijdag vanaf 21.30 u.

Heren 2

4de afd. B

Peter Petré
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag vanaf 20.00 u.

Dames

5de afd. B

Annick De Brueker
Minisporthal
woensdag 21.00 - 23.00 u.

Nadia Cleeren
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag vanaf 20.00 u.

Minisporthal
maandag 21.00 - 22.30 u.

Rony De Meyer

Minisporthal
vrijdag 17.00 - 19.00 u.

Guido Bekaert

Zonder competitie
Recreatie
Volwassenen
(gemengd)

!

SPELERS GEVRAAGD

De recreatieploeg die op vrijdagavond speelt van 17.00 tot 19.00 uur, zoekt nog enkele
spelers (50-plussers) die sportief zijn en in een gezellige sfeer haar rangen willen komen
vervoegen.
Voelt u zich geroepen en nog wat actief te blijven, kom zeker eens proberen.
Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel
Info: G. Bekaert, tel. 03 440 50 19
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Joledi Kersttornooi

Locatie
MINISPORTHAL – Osylei 86

Ook dit seizoen kan ons jaarlijks volleybaltornooi weer doorgaan
tijdens de kerstvakantie. Maar daar we in de weekends zelf aan de
feesttafel zitten zal het tornooi doorgaan

SPORTHAL ‘DEN DRAB’ – Drabstraat 47

Lidgelden

op maandag 26 december 2016 in sporthal ‘Den Drab’.

Competitie:		

€ 100

Te betalen vóór 15 september 2016 op

Recreatie:		

€ 70

rekeningnummer BE35 9545 8837 2137

De lidgelden zijn incl. sportverzekering.

met vermelding van ‘lidgeld 2016-2017’ +
naam lid + afdeling

Leden die storten na 15 september betalen € 15 meer. Dit geldt ook voor de nieuwe
leden die later betalen dan veertien dagen na aanvang van de training.

Activiteitenkalender 2016-2017
september
2016

vrijdag

02/09/2016

Start volleybal

zaterdag

17/09/2016

Deelname jaarmarkt

november
2016

donderdag-zondag 10-13/11/2016

december
2016

maandag

26/12/2016

Kersttornooi

februari
2017

week van

20/02/2017

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

juni
2017

vrijdag-zondag

/06/2017

Wandelweekend

Joledi-weekend

Iedereen welkom!
Of je nu een krak bent in volley- of eerder kerstballen, er worden zo
gelijkwaardig mogelijke ploegen samengesteld voor een even leuke
als spannende mini-competitie!
Uiteraard zijn ook supporters massaal welkom om hun sterren te zien
schitteren, hetzij vanop de tribune, hetzij vanuit de sfeervolle cafetaria
van sporthal ‘Den Drab’. Daar kan na de finale traditiegetrouw gezellig
worden verbroederd voor een dampend bord spaghetti, om de
calorieën weer wat aan te vullen…
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
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Zoals afgesproken starten we terug op
dinsdag 6 september
van 9.30 tot 10.30 u.
in turnhal De Sterre, Drabstraat 47, Mortsel

Damesturnen
Beste Herautlezers
We – daarmee bedoel ik de elite damesploeg turnen dinsdagmorgen – zitten weeral te popelen
om onze geliefde ‘rode mat’ en natuurlijk onze superjuf Aline weer te mogen begroeten.
Na een héél gezellige ‘drink’ op het einde van het seizoen stomen we ons stilaan weer klaar
om erin te vliegen.

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt € 60 per sportjaar incl. sportverzekering. Het moet gestort worden voor
15 september op het rek. nr. BE35 9545 8837 2137 van Joledi met vermelding ‘lidgeld
2016-2017’ + naam lid + ‘damesturnen’.

Activiteitenkalender 2016-2017
september
2016
november
2016

We zijn wel benieuwd wat we nu weer zullen moeten doen want ik ben ervan overtuigd dat
Aline de helft van haar vakantie (plichtsbewust als ze is) heeft besteed aan het uitwerken
van nieuwe oefeningen om ons weer te pijnigen. Hopelijk heeft ze niet teveel inspiratie
opgedaan na het lezen van een boek dat ik haar had aangeraden, want dan staat ons wel
wat te wachten
Het zal wel nodig zijn voor sommigen van ons want we zijn niet allemaal zo gemotiveerd om
tijdens het verlof onze oefeningen te doen. Met hiermee mijn welgemeende excuses aan
diegenen die het wél doen?!?

februari
2017
juni
2017
Datum
nog niet
gekend

dinsdag

06/09/2016

Start damesturnen

zaterdag

17/09/2016

Deelname jaarmarkt

donderdag-zondag 10-13/11/2016

week van

vrijdag-zondag

20/02/2017

/06/2017

Wandelweekend

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

Joledi-weekend

Eindeseizoensreceptie

Om snel af te ronden dus, we starten op dinsdag 6 september om 9.30 u.
Geniet nog van de laatste superzonnige (alhoewel het nu weeral regent) vakantiedagen
je moet maar denken dat in onze harten de zon altijd schijnt op dinsdagmorgen.
Tot spoedig.
Dikke knuffel voor al onze turnvriendinnen
Sonja
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Ook de yogalessen worden terug opgestart. Judith zal ervoor zorgen dat we
niet alleen leniger en krachtiger worden maar ook de innerlijke rust vinden die
onontbeerlijk is in deze drukke maatschappij.
Op de activiteitenkalender vind je tevens al de datum van ons jaarlijks
nieuwjaarsfeestje. Dit jaar maken we er een speciale editie van. Veel ga ik er
nog niet over verklappen, enkel dat het deze keer ook voor ouders en nietleden wordt opengesteld en dat het pure fun zal zijn!

Kinemusikei Dans
kinemusikei.d-en-v.be

Afgelopen dansjaar nam Anoek Dedecker de taak van penningmeester
over. Intussen is ze helemaal up to date en zorgt ze ook dat onze Facebook
pagina up to date blijft! Volg onze activiteiten en weetjes dus nu ook via FB
Kinemusikei Dans.

Beste dansliefhebbers en yogi’s
Ons dansjaar 2015-2016 sloten we af met een fantastische dansvoorstelling
“Dance Explosion 7”. Alle dansers en medewerkers hebben hier enorm
van genoten. Het was het vele en soms moeilijke werk meer dan waard.
Eén van de vele reacties was dat het niveau toch wel vrij hoog ligt voor
een dansvereniging. Super om dit te horen vermits we toch streven naar
goede kwaliteit en er dus duidelijk in slagen. Ook het vlotte verloop van
de dansnummers, het enthousiaste finale nummer, de korte babbel en het
aangename muziekgeluid werden als zeer positief bevonden. Wij kunnen hier
enkel maar zeer content van worden en putten er extra energie uit om verder
te gaan. Ik wil meteen iedereen die dit mede gerealiseerd heeft, nogmaals erg
bedanken, het is fijn om te werken in een tof en gedreven team!
De meesten onder ons hebben de foto’s van hun eigen dansgroep reeds
ontvangen. Indien je meerdere foto’s wil van andere groepen, stuur een mailtje
naar kinemusikei@gmail.com. Ook de filmopname kan je op deze manier
verkrijgen.
Ja, en gedreven zijn we inderdaad. Ook dit jaar starten we met een nieuwe
les “Urban Dance”.
Niet één maar tweemaal per week kunnen de jongeren dit dansgenre
beoefenen, Urban Kids vanaf 8 jaar op zaterdag van 13.00 u. tot 14.00 u. en
Urban Flow voor 12+ op woensdag van 17.45 u. tot 19.15 u.
Wat dit alles betekent vind je op onze website kinemusikei.d-en-v.be.
Uiteraard kan je dit eens gratis komen uitproberen!
Een voorsmaakje kan je ook al proeven op 4 september tijdens de FortBom in
Fort 4, Katrien zal er tot 2 maal toe een korte initiatieles geven.
Als je onze uurrooster bekijkt zal je merken dat “Techniek” er niet meer
bij staat maar “Selectie” in de plaats is gekomen. Reden hiervoor is het
dansniveau van deze groep, de dansers worden niet enkel technisch
bijgestuurd maar krijgen een waaier aan bewegingen (moves) aangeleerd
(was ook te merken op onze voorstelling). Na verloop hopen we van hieruit
een compagnie op te starten om zo opnieuw de titel van “Ambassadeur van
modern en hedendaagse dans” in de wacht te slepen.
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Wij gaan nu ook wat genieten van het mooie zomerweer en verwelkomen
jullie graag in september voor opnieuw een super de luxe dansjaar!!!
Annemie Urbain
Voorzitter

Bestuur
Voorzitter
Annemie Urbain
Wouwstraat 129, 2640 Mortsel
03 455 82 96 – 0486 78 39 60
annemie@kinemusikei.d-en-v.be
Secretaris
Lieve Van de Weghe
lieve@kinemusikei.d-en-v.be

Penningmeester
Anoek Dedecker
anoek@kinemusikei.d-en-v.be
Marketing
Nele Van Herck
nele@kinemusikei.d-en-v.be

Verantwoordelijken
Rezy Clément
rezy@kinemusikei.d-en-v.be

Anoek Dedecker
anoek@kinemusikei.d-en-v.be

Mia Boudewijn
mia@kinemusikei.d-en-v.be

Tine van de Looverbosch
tine@kinemusikei.d-en-v.be

Lies Durnez
lies@kinemusikei.d-en-v.be

Kinemusikei
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Docenten
Katrien Verdyck

Kleuterdans, Prédans 6+, Modern 8+, Urban kids

Manuella Verzwijvel

Modern 10+ en 14+, Modern Selectie 16+

Lesrooster 2016-2017
UREN

Jens Van den Broeck Hiphop/Urban flow
Judith Clijsters

Volwassenen, Vinyasa Yoga

Paola Zampierolo

Volwassenen

i

Bekijk regelmatig onze website http://kinemusikei.d-en-v.be
Voor vragen kunt u steeds
terecht bij de afdelingsverantwoordelijke of bij de
voorzitter Annemie Urbain

Urban flow
Urban flow is een samenspel van de strakke hiphopcultuur met de meer
hedendaagse ‘flow’ en technieken. Geen hapklare pasjes, maar het dansen zelf
staat centraal in deze les. Naast de basics, experimenteren we met muzikaliteit,
grondwerk en isolaties. Houd jij van hiphop maar wil je net dat tikkeltje meer?
Wil jij je eigen stijl ontwikkelen door training en vooral door veel te dansen en te
proberen?
Wat kan je verwachten: gevarieerde lessen met een sterke basis, veel dans, geen
beperking.
Wat ik van jou verwacht: een gezond staaltje danslust.

GROEP

ZAAL

DOCENT

VERANTW.

woensdag
14.15 - 15.00 u.

Kleuterdans
3+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Katrien

Mia

woensdag
15.00 - 16.00 u.

Prédans
6+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Katrien

Mia

woensdag
16.00 - 17.00 u.

Modern
8+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Katrien

Mia

woensdag
17.45 - 19.15 u

Urban flow
12+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Jens

Lieve/Tine

woensdag
19.00 - 20.30 u.

Modern gevorderden
volwassenen

Balletzaal

Judith/Paola

Anoek

woensdag
20.30 - 22.00 u.

Modern open level
volwassenen

Balletzaal

Judith/Paola

Annemie U.

vrijdag
17.00 - 18.00 u.

Modern
10+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Manuella

Rezy

vrijdag
18.00 - 19.30 u.

Modern
14+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Manuella

Lies

vrijdag
19.30 - 21.00 u.

Modern Selectie
16+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Manuella

Anoek

zaterdag
10.30 - 11.45 u.

Yoga

Turnzaal
St.-Lutgardis

Judith

Annemie U./Anoek

zaterdag
13.00 - 14.00 u.

Urban kids
8+

Turnzaal
St.-Lutgardis

Katrien

?

De lessen starten op woensdag 7 september 2016.

!

Geen lessen tijdens de schoolvakanties, feestdagen en brugdagen.
Kinderen die in de Kubus zijn op woensdagnamiddag, kunnen door de
verantwoordelijke opgehaald en teruggebracht worden. Geef een seintje
aan mia@kinemusikei.d-en-v.be of 0488 28 38 40.

Zowel ervaren als onervaren dansers zijn welkom in de lessen, ieder leert immers
wat op zijn niveau van toepassing is.
Jens Van den Broeck
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Locatie

Inschrijvingsfiche



TURNZAAL ST.-LUTGARDISSCHOOL – Mechelsesteenweg 30, 2640 Mortsel
ingang via hoofdingang over Gemeenteplein – 1ste verdieping
BALLETZAAL – Mechelsesteenweg 50, 2640 Mortsel
ingang via parking ‘Oude-God’ tegenover supermarkt Aldi

Inschrijvingsfiche dansjaar 2016 - 2017
(Voor leden, jonger dan 16 jaar, in te vullen door de ouders)
naam en voornaam: ......................................................................................................

Lidgelden
Gratis proefles voor alle nieuwe leden (niet voor Yoga).
Wie meerdere lessen volgt krijgt 10 % korting op de totale som.
Jaarlijkse lidgelden zijn inclusief administratiekosten en verzekering bij Danspunt.
Automatisch ben je lid bij Danspunt, geniet je van extra korting bij voorstellingen en
workshops en ontvang je het Danspunt Magazine.
Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele tussenkomst voor je lidgeld.

straat en huisnummer: ..................................................................................................
postcode: ............ gemeente: .....................................................................................
geboortedatum: ............................................................................................................
man / vrouw (schrappen wat niet past)
tel.nr.:

(ikzelf) ..........................

gsm-nr.: (ikzelf) ..........................

Hoe inschrijven?

(mama) ..........................

(papa) ..........................

(mama) .......................... (papa) ..........................

e-mail: (ikzelf) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
		

(mama)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vul een inschrijvingsfiche (zie hierna) in, stuur het door via kinemusikei@gmail.com of geef ze
af aan de verantwoordelijke van de groep en betaal via overschrijving of cash.

		

(papa)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Je kan het bedrag overschrijven op rekening: BE59 9730 1617 8826
KMS Deugd en Volharding/Kinemusikei
Het Prieel 5, 2640 Mortsel

de groep(en) die ik volg: �����������������������������������������������������������������������������������������������

met als mededeling: voornaam, familienaam van de danser en naam van de les(sen).
Indien u meerdere familieleden inschrijft, gelieve dit via aparte overschrijvingen te doen.

nieuw lid / hernieuwd lid (schrappen wat niet past)
voor jongeren: mag na de les alleen naar huis / wordt opgehaald (schrappen wat niet past)
Het lidgeld ten bedrage van .................. wordt contant betaald of gestort op rekening
nummer BE59 9730 1617 8826 op naam van KMS Deugd en Volharding/Kinemusikei
(betrokkene is pas verzekerd na ontvangst van voornoemd bedrag).
Het lidgeld wordt betaald binnen de veertien dagen na inschrijving. Ik verklaar kennis
te nemen van het feit dat bij laattijdige betaling 5 euro administratiekosten worden
aangerekend.
Foto’s van onze activiteiten worden op facebook en op de website geplaatst. Gelieve
contact op te nemen met kinemusikei@gmail.com indien u hiermee niet akkoord gaat.
datum: ............................
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handtekening: .......................................
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Dance Explosion 7 – 29 mei 2016
Enkele sfeerbeelden

Focus en Insomnia - Hiphop

De Zonnedans - Kleuters

Once I was 7 Years - Modern 8+

(Un)Limited Space en Unisonic - Volwassenen Open level
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Strip Verzamelaars - Modern 10+

Badaboum - Prédans

Incident on Elm Avenue - Modern 14+

Guarani - Techniek

Gastoptreden - Manuella en Dieter

Folk’n Roll en Estuarine - Volwassenen Gevorderd
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Activiteitenkalender 2016-2017
september
2016

november
2016
januari
2017
februari
2017

zondag

04/09/2016

 orkshop Urban Mix o.l.v. Katrien
W
op FortBom Mortsel

woensdag

07/09/2016

Start dansjaar

zaterdag

17/09/2016

 orkshop Urban Mix o.l.v. Katrien
W
op Jaarmarkt Mortsel

vrijdag

11/11/2016

 edewerking indien geplande
M
activiteiten

zondag

29/01/2017

 ieuwjaarsfeestje voor alle leden,
N
vrienden en vriendinnen

/02/2017

Medewerking kampioenenviering?

week van

20/02/2017

Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

april
2017

woensdag

19/04/2017

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

zaterdag

29/04/2017

 eelname WAK (Week van de
D
Amateurkunsten)

juni
2017

woensdag-vrijdag

07-09/06/2017

Laatste lessen

Finale
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Bestuur

Tecemo
tecemo.d-en-v.be
Collega tafeltennissers en sympathisanten
Vorig jaar kondigden we hier aan dat we de uitdaging hadden aangenomen
om een G-sportwerking in onze club op te starten. Nu kunnen we trots
melden dat Pierre erin geslaagd is om hier een succesverhaal van te maken,
dat ongetwijfeld nog een mooier vervolg zal krijgen. Ook dit jaar zijn we weer
gestart met een nieuw initiatief: TOP. Time Out tegen Pesten is een initiatief
van de Vlaamse sportsector om ervoor te zorgen dat iedereen zijn hobby op
een aangename manier kan uitoefenen. Pesten kan immers ernstige gevolgen
hebben, en wij willen vanuit het bestuur, vanuit de trainers en vanuit de leden
erover waken dat elke vorm van pesten niet toelaatbaar is op Tecemo.
Zoals elk jaar zijn er ook in ons bestuur enkele wijzigingen. Dit jaar hebben
we zelfs een nieuwe voorzitter, langs deze weg wil ik Staf dan ook bedanken
voor zijn inzet. Staf zijn gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel waren
een voorbeeld voor iedereen. Aan ondergetekende om te proberen deze
schoenen te vullen. De taak van secrearis VTTL zal overgenomen worden
door Wim Van Beek en we wensen hem veel succes met deze uitdaging.
Onze kwalitatief hoogstaande jeugdwerking heeft ons alweer de hoogste
onderscheiding opgeleverd bij Sporta, namelijk het Gouden Sport-I label. In
de afgelopen 15 jaar (sinds de oprichting ervan) zijn we er 14 keer in geslaagd
om de hoogste onderscheiding te behalen. Dit toont niet alleen aan dat we
een goede jeugdwerking hebben, maar dat dit één van de steunpijlers is
van onze club. Vele jeugdleden van toen zijn nog steeds lid van de club of
bekleden zelfs een bestuursfunctie. Ook volgend seizoen hebben we weer
6 jeugdploegen aan de start van de competitie in Sporta. Verder starten
we daar met 12 ploegen bij de senioren, en voor het eerst zelfs met twee
ploegen in de hoogste afdeling. Daarbovenop hebben we ook nog eens 4
ploegen bij VTTL.
Onze activiteitenkalender is ook dit jaar weer goed gevuld, vele activiteiten zijn
een echte traditie, of zijn er een aan het worden. Het Kersttornooi dat elk jaar
rond 28/12 op de kalender stond zal helaas niet meer doorgaan, maar wordt
vervangen door een officiële Sporta Jeugdcup op 23/04/2017. Uiteraard staat
onze kalender ook weer vol met extra-sportieve activiteiten, dus voor iedereen
wat wils. Hopelijk zien we jullie terug op een van onze fantastische activiteiten.
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Erevoorzitter
Louis Van Laere
Voorzitter
Maarten De Bock
0478 98 94 56
debock.m@gmail.com

Penningmeester
Wilfried Billiet
0473 51 50 99
wilfried.billiet@telenet.be

Secretaris
Jan Claes
0494 56 01 57
jan.claes2@telenet.be

i

ttctecemo@gmail.com
www.tecemo.be
Maarten De Bock, 0478 98 94 56

Tafeltennisclub TECEMO
beschikt over een moderne
sportaccommodatie in
zijn eigen Tecemo-Center

Gaanderij Ter Linde,
Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel
(ook toegang via Statielei)
tel. 03 440 11 83 (tijdens de openingsuren)

Activiteitenkalender 2016-2017
augustus
2016
september
2016

dinsdag

16/08/2016

Volwassenentraining

vrijdag

02/09/2016

Vriendenmatch Vilvoorde

dinsdag

06/09/2016

Aanvang volwassenentraining

woensdag
07/09/2016
		

Aanvang jeugdtraining
Informatieavond + afhaling kledij etc.

Voor iedereen nog een fantastisch en sportief seizoen toegewenst!

zondag

11/09/2016

Begin truffel- en snoepslag

Maarten De Bock
Voorzitter Tecemo

zaterdag

17/09/2016

Deelname jaarmarkt
Tecemo
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oktober
2016

zondag

30/10/2016

Clubkampioenschap Jeugd

november
2016

dinsdag

01/11/2016

Familietornooi

december
2016

zaterdag

januari
2017

zaterdag

/01/2017

Veteranentornooi

zaterdag

/01/2017

Nieuwjaarsreceptie KMS D&V

vrijdag
11/11/2016
Einde truffelslag
			Clubkampioenschap Volwassenen

maart
2017
april
2017

mei
2017

27/01/2017

Tecemowinterweekend

29/02/2017

Federaal tornooi Schelle

zaterdag

/03/2017

Spaghetti-etentje Jeugd

vrijdag

/04/2017

Dubbelkampioenschap met voorgift

zaterdag

/04/2017

Filmavond

zondag

woensdag

19/04/2017

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

zondag

23/04/2017

Jeugdcup

vrijdag

/05/2017

Zaalvoetbal

zaterdag

/05/2017

Volleybal Cantincrode

woensdag

/05/2017

Alg. Ledenvergadering

vrijdag
/05/2017
		

Ontmoeting Mortselse
tafeltennisclubs

vrijdag
woensdag
juni
2017
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Tecemo

Memoquiz

woensdag
21/12/2016
Vriendjesspelletjesnamiddag
		
Glühappelbollenweinavond

vrijdag-zondag
februari
2017

17/12/2016

/05/2017
01/05/2017

Zomerweekend
Memorial ‘t Kelderke

zaterdag

/06/2017

Bestuursetentje

zaterdag

/06/2017

BBQ

WE LIKE TO PARTY !
YOU LIKE TO PARTY TOO ?
Misschien is het Tecemo-Center
wel de locatie die je zoekt!
Zoek je een geschikte locatie voor de jaarlijkse familiebijeenkomst?
Wil je voor je vrienden een kaas- en wijnavond organiseren?
Wil je je verjaardag wat uitgebreider vieren?
Heb je een communicant in de familie?
10 - 15 - 25 - 50 jaar getrouwd?
Heb je een nieuw lief?
Pas verhuisd?

Enfin … elke reden
is goed genoeg om uw feestje
in Tecemo te organiseren !
De huurprijzen zijn democratisch,
en aangepast voor leden en onderafdelingen D&V.
Mits een kleine bijdrage kan ook gebruik gemaakt worden
van de sportzaal en/of de professionele muziekinstallatie.

Voor meer details en/of concrete afspraken, neem contact op met
de verantwoordelijke zaalverhuur: Jonas Bogemans, 0497 18 87 57
of de voorzitter van Tecemo cvba: Dirk Maes, 0486 69 28 25

Tecemo
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Ben jij ook de mening toegedaan dat Bossaball binnenkort meer in de kranten moet komen,
aarzel dan niet om je in te schrijven in onze club.

Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be

Namens het bestuur van Bossaball Club Mortsel,

Bossaball Club Mortsel start zijn vierde seizoen
De Mortselse club startte 3 jaar gele
den in de schoot van de multisport
vereniging Deugd en Volharding vzw.
Het eerste bestuur, dat nog steeds
actief dienst doet, bestond dan ook
uit enthousiaste mensen uit de deel
verenigingen van deze vzw, die
turnen, volleybal, tafeltennis en dans
huisvest.
‘Nieuwe horizonten’
Na de aankoop van een tweedehands speel
veld en de zoektocht naar een geschikte
locatie hebben zich vrij snel sportmannen
en -vrouwen aangeboden. De sport wordt
namelijk gemengd gespeeld en start van
de leeftijd van 14 jaar. Deze leeftijd is alge
meen gekend als de ‘drop-out’ leeftijd
waar sporters op zoek gaan naar nieuwe
uitdagingen, of in het minst gunstige geval
hun sport vaarwel zeggen. Bossaball is
nieuw, oogt spectaculair en jong, bevat veel
elementen uit zowel turnen als volleybal
als voetbal en zelfs dans, en biedt dus een
ideaal alternatief voor diegenen die nieuwe
horizonten willen verkennen.
Bossaball kent in België niet zo een groot
succes. Momenteel bieden slechts 2 clubs de
sport aan in ons land. De verklaring kan
gezocht worden in het feit dat de aankoop
van een nieuw speelveld direct in de
duizenden euros loopt. Een idee zonder
startkapitaal is dan snel uitgepraat.
Ook zijn niet alle sportaccommodaties

Bossaball

Bart Carmen
Voorzitter

Bestuur
aangepast om een speelveld in op te stellen.
Naast de benodigde stockageruimte en
voldoende stroomkringen voor de blazers die
het veld op druk houden, is er ook nog de
aangepaste hoogte nodig.
Ondanks dit alles worden de initiaties, die
over gans België worden georganiseerd,
steeds druk bezocht.
‘Olympische ambities’
In het buitenland wordt de sport wel meer
en meer gesmaakt en dit resulteerde zelfs
tijdens de laatste Olympische Spelen in
demonstratiematchen op Copacabana
Beach in Rio. De competitie pikt hier ook zijn
graantje mee want aan de spelvorm wordt
steeds meer structuur gegeven zodat echt
professioneel georganiseerde wedstrijden en
toernooien de sportkalender sieren.
We wensen de Mortselse Club, zijn
bestuurders, spelers en trainers veel succes
in het nieuwe sportjaar.

Dit artikel hebben we niet gevonden in vooraanstaande sportmagazines en internationale
dagbladen maar het had er wel kunnen staan want wij vinden nog steeds dat Bossaball een
plaatsje verdient tussen de andere mooie populaire sporten.
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Als speler OK, maar ook ons trainerskorps en bestuur kunnen nog helpende handen
gebruiken. Enkel en alleen jullie maken of kraken onze sport, dus kom uit je luie stoel en
probeer, spring, salto, toets, duik, val en sta op, bestuur, speel, lach, GO FOR BOSSABALL!

Voorzitter
Bart Carmen
Past. Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel
03 440 67 62
Secretaris / Trainer
Sven Leemans
De Lescluzestraat 9, 2600 Berchem
0471 58 30 11

Bestuurslid
Jan Praats
0478 54 80 33
Bestuurslid / Trainer
Jeroen Vande Casteele
0491 73 28 37

Penningmeester
Tom de Buyser
Vremdesesteenweg 93, 2530 Boechout
03 454 15 26

Trainingen
Al de trainingen gaan door in de sporthal van het Koninklijk Atheneum Mortsel en worden
gegeven door ervaren Bossaball trainers.
Bossa Team +14 jaar
Donderdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u. (aanwezig om 17.45 u.)
Trainer: Jeroen Vande Casteele (0491 73 28 37)
Bossa Team +17 jaar
Donderdagavond van 20.00 u. tot 22.00 u. (aanwezig om 19.45 u.)
Trainer: Sven Leemans (0471 58 30 11)
Bossaball
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Lidgeld
De eerste twee trainingen gelden als proeftraining en zijn gratis.
Je krijgt de mogelijkheid om in één keer een volledig jaar te betalen of per half jaar.
Meer details over hoe je juist moet betalen, worden na de eerste trainingen gegeven.
Kostprijs
Volledig jaar:
september tot en met juni 2017:

€ 150 (gratis club T-shirt)

Half jaar:
september 2016 tot en met januari 2017:
februari 2017 tot en met juni 2017:

€ 75
€ 75

Activiteitenkalender 2016-2017
/08/2016

augustus
2016
september
2016

donderdag

08/09/2016

Start sportjaar

zaterdag

17/09/2016

Deelname jaarmarkt

/09/2016

Oudercontact

oktober
2016

/10/2016

Interclubtornooi Mortsel-Puyenbroeck

mei
2017

/05/2017

Mortsel loopt – Mortsel sport

/05/2017

Drab tornooi ‘Open Belgisch’

juni
2017

/06/2017

Ouders versus spelers

/06/2017

Teambuilding activiteit

i
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Bar4 tornooi in Fort4 Mortsel

Voor alle informatie, zie onze site:
http://bossaball.d-en-v.be
Bossaball

