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de groene baksteen
Verbouwingen Walter Duré

Voorwoord
Beste lezer
Zoals het betaamt in deze periode van het jaar, wens ik u en
iedereen die u lief is, een gezond, vreugdevol en sportief jaar toe.
Na vorig rampjaar hoop ik dat 2017 een jaar mag worden van verdraagzaamheid, respect
en begrip voor iedereen die op deze wereldbol rondloopt en in het bijzonder voor allen die deel
uitmaken van onze vereniging.
Dit kan alleen maar bereikt worden als we hier met zijn allen aandacht voor hebben op de
dagelijkse werkvloer van onze samenleving. Dat het niet gemakkelijk is en dat we nog wel
moeilijke momenten zullen moeten incasseren, bleek al duidelijk toen 39 mensen het leven
lieten onder het terreurgeweld in de nieuwsjaarsnacht. We mogen dit echter niet aangrijpen als
argument om te beweren dat samenleven onmogelijk is geworden en dat we ons moeten
ingraven voor de anderen.
Respect, verdraagzaamheid en zorgzaamheid zijn waarden die we in onze vereniging hoog in
het vaandel dragen en die aanwezig zijn in al onze activiteiten. Op deze manier proberen we
onze leden op een gezonde manier te laten sporten in naleving van de “Mens sana in corpore
sano” gedachte van de Romeinse dichter Juvenalis. 2000 jaar oud maar nog steeds actueel!
De vele goede voornemens op ons lijstje mogen ook niet beletten dat er aandacht blijft om de
huidige werking in al zijn aspecten te koesteren. Ik ben ervan overtuigd dat onze lesgevers dit
jaar, net zoals in het verleden, zich weer van hun beste kant laten zien om het iedereen naar
zijn zin te maken. Ook onze medewerkers staan weer paraat om een helpende hand uit te
steken daar waar de nood het hoogst is.
Het bestuur van de vzw is dan ook bijzonder trots dat we op zoveel helpende handen kunnen
rekenen. Eens per jaar organiseren we traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie om hen te
bedanken. Een klein gebaar maar van harte gegund. Deze mensen worden persoonlijk
uitgenodigd voor een gezellige babbel bij een natje en een droogje.
Ik wens ook drie bestuurleden van de vzw te bedanken voor hun inzet. Inge Rutten (Joledi),
Bart Verbraeken (Joledi) en Staf Van den Hooff (Tecemo) die de bestuursploeg verlieten.
Tijdens de deelgenotenvergadering van november werden Maarten De Bock (Tecemo),
Philippe Van Hecke (Joledi) en Tim Follaets (Joledi) unaniem verkozen als hun opvolgers.
Je ziet maar, witte raven bestaan echt !

Rubensstraat 36 - 2640 Mortsel
Tel./fax: 03 449 59 35
ERKEND

AANNEMER

Met dit alles zijn we bijna vergeten dat we reeds in de helft van het werkingsjaar zijn. Misschien
een moment van bezinning over hoe goed we bezig zijn en ook een ideaal moment om samen
de rest van het seizoen te plannen. Dit zal nodig zijn want de meeste deelverenigingen hebben
nog grootse evenementen in het verschiet. Hierover ontdek je ongetwijfeld meer op de
volgende bladzijden in deze uitgave.
Ik wens jullie nog vele fijne en sportieve momenten toe.
Luc Follaets
Voorzitter KMS D&V vzw
KMS D&V vzw
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Personalia
Op 26 augustus 2016 werd Lukas geboren. Hij is
het zoontje van Benny Verbraecken (turnleider) en
Marijke Verbueken.

www.d-en-v.be

Wij wensen hen van harte proficiat!

Verslag van de Algemene Vergadering
van 20 november 2016

Frans Sergoynne, vader van Jos Sergoynne (bestuurslid
Joledi), overleed op 21 oktober 2016 op 91-jarige leeftijd.
Op 19 december 2016 overleed Marie-Louise Hellemans,
grootmoeder van Dimitri Van Parys (penningmeester
Joledi).
Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Werkten mee aan deze Heraut
Dorien Boonen | Jan Brosens | Carine Buijle | Bart Carmen | Gerd Clijsters |
Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tim Follaets | Jan Liekens | Annemie Urbain |
Ron Van den Branden | Lieve Van De Weghe | Sonja Vercammen | Willy Wolters
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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-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be

KMS D&V vzw

Totaal aanwezigen op de vergadering was 25 effectief aanwezig en 9 bij volmacht. Er waren
8 afwezigen.
Luc Follaets heette iedereen van harte welkom, in ’t bijzonder de nieuwe deelgenoten
Tim Follaets (Joledi), Philippe Van Hecke (Joledi) en Maarten De Bock (Tecemo).
Er werd nog eens het duidelijk onderscheid uitgelegd tussen rekening(en) financieel jaar en
sportjaar. Voor belastingaangifte dient de rekening handelend over de ganse vzw ingediend
te worden over een kalenderjaar, doch wat de werking betreft bespreken wij de financiële
toestand per sportjaar omdat dit dan ook een beter overzicht geeft over de exacte werking
van de onderscheiden verenigingen. Het zijn de rekeningen van het sportjaar (= boekjaar) die
door de leden van de Algemene Vergadering dienen goedgekeurd te worden. De leden van
de Algemene Vergadering zijn de effectieve leden van de vzw.
Nadien werd nogmaals de taak en bevoegdheden van de leden van de Algemene
Vergadering toegelicht. Deze zijn:
–
––
––
––
––

controleren en goedkeuren van de rekeningen en begrotingen
kiezen en aanstellen van de leden van de Raad van Bestuur
uitsluiten van deelgenoten
wijziging van de statuten van de vereniging
ontbinding van de vereniging.

Het verslag betreffende het financieel jaar 2015, aanslagjaar 2016 betreffende de ganse vzw
werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2015-2016 en de begroting voor het
lopende sportjaar 2016-2017 werden aan de aanwezige leden voorgelegd.
KMS D&V vzw
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Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. De vergadering keurde
beide verslagen goed.
Wat de Turnkring aangaat was het Bart Carmen die deze taak op zich nam en de vergadering
stemde in.
Bart Verbraeken gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag en begroting
werden goedgekeurd.
Voor Kinemusikei was deze taak weggelegd voor Anoek Dedecker. Het financieel verslag
2015‑2016 werd goedgekeurd. De begroting 2016-2017 werd tevens door de Algemene
Vergadering goed bevonden.
Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich voortreffelijk van zijn
taak kweet. Het financieel verslag 2015-2016 en begroting 2016-2017 werden door de
aanwezige leden goedgekeurd.
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Bart Carmen evenals de begroting
en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd.
De aanwezige leden van de KMS Deugd en Volharding vzw gaven unaniem kwijting aan de
leden van de Raad van Bestuur.
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2015-2016 aan
de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de
vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar.
Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw

Verkiezing
Er zijn 29 stemgerechtigden (21 effectief aanwezig en 8 bij volmacht).
Als stemopnemers werden Johan Peeters en Magda Van Brempt uitgeloot.
De resultaten van de stemming waren als volgt:
VERKIEZING

JA

NEEN

ONTHOUDING

Tim Follaets

29

0

0

Philippe Van Hecke

29

0

0

Maarten De Bock

29

0

0

Allen werden met algemeen applaus en unaniem herkozen.
Deelgenoten
Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op de aanwezigheid van deelgenoten op de algemene
vergadering en het belang van deze deelgenoten in het bestuur van de vereniging. Indien er
geen deelgenoten zouden zijn houdt de vereniging op te bestaan. Ook het aantal deelgenoten
dient voldoende te zijn, daar er anders leden uit de Raad van Bestuur dienen te verdwijnen.
Daarom nogmaals een warme oproep om ervoor te zorgen dat er nog enkele deelgenoten
bijkomen en tevens aan diegenen die dit jaar afwezig waren, naar volgend jaar toe zeker
aanwezig te zijn en/of, indien je echt belet bent, er zeker voor te zorgen dat je zorgt voor een
volmacht.
Secretaris doet een oproep aan de onderscheiden verenigingen om nog enkele personen
af te vaardigen naar deze algemene vergadering. Kandidaturen kunnen ofwel met een
schriftelijke aanvraag ofwel via mail aan mijn adres (janliekens.osteo@skynet.be).

Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een stijging van het aantal leden genoteerd.
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

624

668

704

723

754

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2015-2016
Turnkring
Kinemusikei
Joledi
Tecemo
Bossaball
Totaal vzw

332
98
106
188
35
754

Ook werd een overzicht gegeven betreffende
•
•
•

inkomsten/uitgaven sportjaar 2015-2016
leden/lidgelden sportjaar 2015-2016
inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2015-2016
8

KMS D&V vzw

44
12
14
25
5
100

%
%
%
%
%
%

Hiermede dankt de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking en wenst
hen ook nog een prettige zondag toe.
Ook wordt er nog even aan herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt op zaterdag
21 januari 2017.
Jan Liekens, D.O.
Secretaris

VOOR ALLE LESGEVERS / LESGEEFSTERS / MEDEWERKERS
WE VERGETEN ZEKER NIET DE

NIEUWJAARSRECEPTIE
21 JANUARI 2017 OM 20.00 U.
KMS D&V vzw
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mei
2017

Activiteitenkalender
januari
2017

februari
2017

za 21/01				

KMS D&V

vr 27/01 – zo 29/01 Tecemo

Nieuwjaarsreceptie
Tecemo-winterweekend

zo 29/01				

Kinemusikei

 ieuwjaarsfeestje voor alle leden,
N
vrienden en vriendinnen

wo 01/02				

Kinemusikei

O
 ptreden tijdens kampioenenviering
Mortsel

zo 19/02				

Tecemo

Federaal tornooi Schelle

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

/03				

Tecemo

Spaghetti-etentje Jeugd

za 04/03				

Tecemo

Familietornooi

april
2017
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Turnkring D&V

vr

/04				

Tecemo

Dubbelkampioenschap met voorgift

za

/04				

Tecemo

Filmavond

za

/04				

Tecemo

Veteranentornooi

wo 19/04				
					

Kinemusikei en Tecemo
Deelname Buitenspeeldag Mortsel

zo 23/04				

Tecemo

Jeugdcup

vr 29/04				

Kinemusikei

D
 eelname WAK (Week van de
Amateurkunsten)

KMS D&V vzw

vr

/05				

Tecemo

Zaalvoetbal

vr

/05				

Tecemo

 ntmoeting Mortselse
O
tafeltennisclubs

za

/05				

Tecemo

Volleybal Cantincrode

ma 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

za 06/05				

Turnkring D&V

D&V-Quiz

wo 17/05				

Tecemo

Alg. Ledenvergadering

zo 21/05				

Turnkring D&V

Brevettendag

za

Turnshow

ma 03/04 – ma 17/04 PAASVAKANTIE

Drab tornooi ‘Open Belgisch’

juni
2017

week van 06/03
Kinemusikei en Joledi
						
Wafeltjesslag
za 11/03				

Bossaball

wo 24/05 – ma 29/05 Tecemo

ma 27/02 – zo 05/03 KROKUSVAKANTIE
za

/05				

juli
2017

Datum
nog niet
gekend

Zomerweekend

/06				

Bossaball

Ouders versus spelers

/06				

Bossaball

Teambuilding activiteit

/06				

Tecemo

BBQ

vr 02/06 – zo 04/06 Joledi

Joledi-weekend

wo 07/06 – vr 09/06 Kinemusikei

Laatste lessen

za 17/06				

Turnkring D&V

Einde sportjaar

za 24/06				

Tecemo

Bestuursetentje

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

Turnkamp

do 27/07 – zo 30/07 Turnkring D&V

Sfinks Dagsecurity

					

Joledi

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

KMS D&V vzw
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Nu nog regelmatig komen
trainen zodat echte en
hechte teams gevormd
kunnen worden die in de
top van de competitie
kunnen meedraaien.
Onze club mag fier zijn op
zijn trainers Sven, Jeroen
en Dries die hun uitgebreide
ervaring wekelijks
meenemen om van onze ploegen winnaars te maken.

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

Beste lezer
Hopelijk hebben jullie zonder al te veel gevolgen de zware maand december
overleefd en zijn de batterijen weer volledig opgeladen om van 2017 een topjaar te maken. Wij blijven niet achter met onze beste wensen voor een gezond
en sportief nieuw jaar.

In de lente zal de club terug
een toernooi organiseren in
sporthal Den Drab waar we
alle sympathisanten willen
verwelkomen. Vorig jaar
bleek een groot succes en
veel ploegen mochten een
ganse dag genieten van
bossaball. Voor meer goede
voornemens verwijs ik graag naar onze Facebook-pagina of naar onze site:
http://bossaball.d-en-v.be. Up‑to-date informatie kan hier gevonden worden.
Tot zover onze goede voornemens. Mocht u onze clubwerking ook hebben
verwerkt in uw goede voornemen voor 2017 dan mag u ons altijd contacteren
via onze site of per e-mail info@bossaball.d-en-v.be .
Werk hard, train hard, speel hard, maar vooral HAVE

FUN.

Namens het bestuur en de trainers
Bart Carmen
Voorzitter Bossaball Club Mortsel

Onze sport begint al meer op de kaart te staan en meer mensen geraken
vertrouwd met het beeld van het enorm opgeblazen speelveld waarop we
bossaball spelen. De organisatie van een toernooi op Copacabana-beach
tijdens de laatste Olympische Spelen en de aandacht in de pers hielpen
hier zeker bij. Ook onze trainer Sven Leemans was hier aanwezig om zijn
acrobatiën voor een internationaal publiek te tonen. We hopen jullie in het
nieuwe jaar nog veel te mogen verbazen met onze spectaculaire sport.
De beide groepen, -17 en +17-jarigen, zijn goed gestart in het nieuwe
sportjaar.
12

Bossaball

Activiteitenkalender 2016-2017
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
Bossaball
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be
Beste sportvrienden
Laat me beginnen met jullie allen een welgemeend fantastisch nieuw jaar
toe te wensen. We hebben de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar achter
de rug en kunnen terug met veel goesting vooruit beginnen plannen, want
de tijd staat niet stil. De jonge ouders onder u zullen dat zeker ondervinden
aan de snelheid waarmee hun kleine spruiten groeien. Dat ze de gezonde
sportmannen en sportvrouwen van morgen worden, daar willen we bij helpen.

Hout creaties
maatwerk meubilair
vloeren deuren keuken badkamer
dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

Het vorige kalenderjaar was voor onze club een van de meest succesvolle
ooit. Het ledenaantal ging er weer licht op vooruit en hopelijk kan iedereen
zich de plezante turnlessen en activiteiten nog vlot voor de geest halen. Het
kamp in Turnhout vormde de kers op de taart en het nieuwe sportjaar is
nu ook al halfweg. We zijn in 2016-2017 goed gestart met weer eens een
record aantal wafels te verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal verder
geïnvesteerd worden in sportmateriaal voor onze werking in de verschillende
scholen van Mortsel.
Langs deze weg wil ik ook nog eens extra het bestuur en de medewerkers
van onze club bedanken voor hun belangeloze inzet. Het zijn mensen als
Paul Tampère, een vaste waarde, hier op de foto, die onze turnkring levend
en wel houden. Altijd met de lach op het gezicht maken ze van zware taken
een leuk evenement. Paul, doe zo voort, nog vele jaren.

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

Turnkring D&V
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Als de leden van onze turnkring het hart zijn, en we hebben een groot hart,
dan is het bestuur zeker het brein, en onze trainersploeg de armen en de
benen, en onze medewerkers zeker de lever en de nieren. Allen moeten ze
samenwerken om goed te kunnen functioneren. Maar, in tegenstelling tot
een goed sportief functionerend lichaam, dienen we toch regelmatig nieuw
bloed te pompen in onze kring. Onze armen en benen zijn in topvorm:
bedankt trainers, een team om fier op te zijn. Maar voor de rest van onze
organen kunnen we nog hulp gebruiken. Ik richt me nu speciaal naar de
ouders van onze recreatieve of competitieve gymnasten. U kan uw steentje
nog bijdragen in onze kring. Er zijn nog verschillende vacatures die we graag
in 2017 opgevuld zouden zien. Bijvoorbeeld het penningmeesterschap of
afdelingsverantwoordelijke. Graag verwijs ik naar onze website voor details en
contactnummers van het bestuur. Graag heten we je welkom in 2017:

Wafelenbak – 15 en 16 oktober
In het weekend van 15 en 16 oktober werden de klaslokalen van Tandem 1 voor iets anders
gebruikt dan om les te geven. Heel vroeg in de ochtend waren al veel mensen druk in de weer
en hing er een heerlijke geur… Het was de geur van lekkere versgebakken wafels.

http://turnkring.d-en-v.be
We wensen iedereen nog een super sportjaar toe en super veel pret tijdens
onze activiteiten. Blijf gezond, blijf turnen.
Namens het bestuur van Turnkring D&V
Bart Carmen
Voorzitter
D & V organiseerde immers opnieuw een wafelenbak, en wat voor één. Maar liefst 4900 wafels
zijn er verkocht! Het was dus een topper van formaat! Ook de goden waren ons goed gezind,
want de zon straalde en dat was formidabel voor ons wafelcafé. De mensen die honger hadden
konden in het zonnetje plaatsnemen en genieten van een kop koffie met een warme wafel.

Activiteitenkalender

16

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

02-09/07/2017

Turnsportkamp

donderdag-zondag 27-30/07/2017

Turnkring D&V

Sfinks Dagsecurity

Ambitieus als we zijn,
gaan we volgend jaar
voor een verkoop van wel
5000 wafels! Maar eerst
onze talrijke verkopers en
verkoopsters in de
bloemetjes zetten.
HEEL HARD BEDANKT!
En… smakelijk!
Turnkring D&V
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Iets na vieren was het tijd om ons klaar te maken om naar huis te gaan. Maar dan mochten

Jeugdnamiddag – 20 november
Een frisse zondagnamiddag bracht kinderen, ouders en trainers samen aan de Carrefour van
Mortsel om een iets warmere plons te doen in het zwembad van Brasschaat.

we uiteraard de topverkopers van de wafelenbak niet vergeten in de bloemetjes (snoepsatés,
snoeptaarten…) te zetten. De snoepsatés, snoeptaarten, boekenbonnen en cinematickets
vlogen ons om de oren. SUPER BEDANKT OM ZO GOED te verkopen, 4900 wafels!!!!! Ook
bedankt aan de ouders die ermee voor zorgden dat iedereen heen en terug geraakte! Top
namiddag MERCI en tot volgend jaar.

Na een ingenieus loop-dooreen-poortjes telsysteem stond
de teller op 92 deelnemers, later
vervoegden zich nog 5 dappere
personen bij ons. Nog voor de pret kon beginnen moest er een zwemproef afgelegd worden,
waarvoor iedereen uiteraard slaagde, top D&V-ers. Menig waterkasteel werd overvallen en
koprollen op een zinkende mat uitgevoerd. Spectaculaire sprongen werden van de lage en
hoge springplank gemaakt volgens de afgesproken afspraken. Vele kinderen vlogen af en
door de super koele glijbanen.

Willen jullie meer foto’s zien van onze activiteiten van de laatste
20 jaar, surf dan naar de website http://turnkring.d-en-v.be en
klik op ‘In Beeld’. Veel kijkplezier!
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Turnkring D&V

Turnkring D&V
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Vriendjesdag – 4 december
Op 4 december 2016 was het weer tijd voor de Vriendjesdag. Een dag waarop alle leden hun
vriendjes en vriendinnetjes mogen meebrengen om samen te turnen. Natuurlijk was het weer
een groot succes met veel lachende gezichten en geweldige turners.

Na twee uur alles geven om de mooiste sprongen en de meest elegante bewegingen
te maken, werd het tijd om onze goede vriend Sinterklaas te bellen en al de kinderen te
verrassen. Om 15u30 kwam hij aan en gaf iedereen goed nieuws: Er zijn geen stoute kinderen
in turnkring D&V Mortsel!
20

Turnkring D&V

Veel kinderen hadden tekeningen gemaakt voor
Sinterklaas en de twee actieve Pieten. Natuurlijk was
de Sint hier heel tevreden mee! Hij nam ze met plezier
mee naar Spanje om ze daar op te hangen. Het was
een super leuke dag waar zowel de kinderen als de
leiding zich hebben geamuseerd.

Turnkring D&V
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Turnkring
Deugd &
Turnkring Deugd &
Volharding
presents:
Volharding
presents:

in zaal
‘t Parkske
in zaal
‘t Parkske

Inclusief
gastoptredens
Inclusief
gastoptredens
Tickets en info bij verantwoordelijke

Tickets en info bij verantwoordelijke
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Turnkring D&V

Turnkring D&V
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Kinemusikei Dans
kinemusikei.d-en-v.be

Beste dansliefhebber
We schrijven al 2017, de tijd raast als een sneltrein voorbij!
Zoals elk jaar opnieuw maken we goede voornemens bij het begin van een
nieuw jaar.
Mijn goede voornemens zijn: doen wat ik vorig jaar niet heb kunnen
realiseren.
Als ik terugkijk op de start van dit dansjaar is dit toch met gemengde
gevoelens. Vele zaken gebeurden niet zoals gepland, zoals de vervangingen
van docente bij de volwassenen, de plotse verhuis van de groepen in de
turnzaal, het begon allemaal wat chaotisch! Niet zo aangenaam maar we
hebben alles toch kunnen oplossen, dankzij de goede samenwerking van
ons team en het begrip van dansers en ouders. Dit geeft dan weer een goed
gevoel en goesting om verder te gaan.
Hopelijk loopt alles nu van een leien dakje en kunnen we ons concentreren op
het dansen.
Om het nieuwe jaar in te luiden feesten we op zondag 29 januari in de
Balletzaal met alle dansers, vrienden, vriendinnen EN ouders. Het wordt een
speciale middag, dus mis dit niet!
Dit jaar is er geen groot optreden voorzien maar tijdens de kampioenenviering
van de stad Mortsel, waar alle inwoners die op sportief vlak iets bewezen
hebben gevierd worden, treden onze dansers van de Selectie groep op onder
leiding van Manuella. Zij zijn al volop aan het oefenen en hebben er veel zin in
om nog eens op het podium in CC Mortsel te staan.
Enkel genodigden mogen aanwezig zijn maar we sturen zeker enkele foto’s
door zodat iedereen toch een beetje kan meegenieten.
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Turnkring D&V

Kinemusikei
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Als we een geschikte locatie kunnen verkrijgen tijdens het WAK (Week van de
Amateurkunsten) zullen we er zeker voor zorgen dat er een extra optreden

Beste danser

komt zodat elke danser zijn/haar kunsten aan het publiek kan tonen.
We houden je op de hoogte.

Eerst en vooral wenst het hele Kinemusikei Dans-team je
een gezond en gelukkig 2017 toe!

Verder wens ik iedereen een gezond, gelukkig, dansant nieuw jaar toe met
veel liefde en plezier!!!

Zoals jullie ondertussen misschien al weten, staat de

Ook wil ik mijn teamgenoten erg bedanken voor hun inzet en vertrouwen.
Het is een fijn gevoel dat je steeds op je mensen kan rekenen.

WAFELTJESSLAG

Indien je suggesties, ideeën of opmerkingen hebt, laat het ons weten.
Of beter nog stap mee in ons Dans-team, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

terug voor de deur.

Annemie Urbain
Voorzitter Kinemusikei Dans

Jullie kunnen de clubkas steunen door eerst en vooral zelf veel te kopen,
maar ook door veel reclame te maken bij je familie, vrienden en kennissen
zodat vanaf 8 maart de koekjesdozen de deur uitvliegen!!!
Ook dit jaar hebben we hetzelfde gamma.
Voor de luttele prijs van 6 EURO kunnen jij, je familie en je vrienden heerlijk

Activiteitenkalender 2016-2017
januari
2017
februari
2017
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zondag

29/01/2017

N
 ieuwjaarsfeestje voor alle leden,
vrienden en vriendinnen

woensdag

01/02/2017

O
 ptreden tijdens kampioenenviering
Mortsel

smullen van al dat lekkers.
Wij stellen jouw inzet enorm hard op prijs!
En voor elke danser die 15 koekjesdozen verkoopt, ligt er een cinematicket
klaar! Voor de beste wafeltjesverkoper is er een extra verrassingsprijs!
Veel succes
Het Kinemusikei Dans-team

maart
2017

week van

06/03/2017

Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

april
2017

woensdag

19/04/2017

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

zaterdag

29/04/2017

D
 eelname WAK (Week van de
Amateurkunsten)

woensdag 15,
vrijdag 17 en/of zaterdag 18 februari 2017 bij de groeps

juni
2017

woensdag-vrijdag

Laatste lessen

verantwoordelijke worden afgegeven!

Kinemusikei

07-09/06/2017

!!! De briefjes van de bestelling moeten uiterlijk

Levering vanaf 8 maart 2017.

Kinemusikei
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Mag ik jullie toch nog 1 ding vragen:
Wij opteren als club om het lidgeld door nevenactiviteiten zo laag mogelijk te
houden,
door geregeld deel te nemen gaat het lidgeld niet omhoog, daar kan u op
vertrouwen.
Mogen wij u vragen af en toe eens op te dagen?

Joledi
joledi.d-en-v.be

Dan is mijn briefje helemaal klaar
en wens ik iedereen een gelukkig gezond sportief nieuw jaar!
Liefste leden en sympathisanten

Tim

In het begin van het jaar
sta ik steeds met mijn briefje klaar.

PS Nog 12 maanden en JOLEDI bestaat 50 jaar…Waar is da feestje…!!??!!??!!

De wandeling van 11 november was weer een succes,
dit ging gepaard met versnaperingen en wat lekkers in een fles.
Ben je benieuwd naar deze avonturen,
dan zou ik zeker eens een beetje verder in dit boekje gluren.
De dames van Joledi-damesturnen kregen onverwachts bezoek dit jaar.
Ook al stond hun schoentje nog niet klaar…
Zwarte Piet kon zich niet houden om toch even binnen te springen
en zorgde voor wat lekkers en mandarinnen.
Op het jaarlijks intraclubtornooi stonden een 30-tal sportievelingen klaar op
2de kerst,
helaas door de feesten viel de datum niet voor iedereen zo best.
Maandag 26 is dan misschien een iets of wat vreemde dag,
maar de 4 ploegen konden het tornooi afsluiten met een voldaan gevoel en
een brede lach.
Na het spelen, douchen, supporteren, spaghetti en een glas wijn
kon iedereen terugblikken op een geslaagd tornooi en dat is fijn.
Toch even bemerken dat de maandag en vrijdag recreanten aanwezig waren
met meer dan 10,
spijtig genoeg van Dames 1 helaas ook dit jaar niemand gezien…
De heenronde van de competitie voor Heren 1 en Dames zit erop,
zij doen goed mee en staan maar net onder de top.
Heren 2 met al hun blessures staan op de laatste plek,
desondanks gaven ze voor geen enkele partij verstek.
Straffer nog…, in de terugronde is iedereen terug fit en gezond
en snoeren zij allicht elke tegenstander de mond.

28

Joledi

Activiteitenkalender
maart
2017
juni
2017

week van

vrijdag-zondag

06/03/2017

02-04/06/2017

Joledi-weekend

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

Datum
nog niet
gekend

Het Joledi-weekend
gaat dit jaar door in het eerste
weekend van juni. We starten
met de dropping op vrijdag
2 juni en terwijl de droppers
kunnen uitslapen, gaan op
zaterdag de liefhebbers op stap
voor een boswandeling om
daarna allen samen te genieten
van een gezellige barbecue.
Alle leden ontvangen nog een
persoonlijke uitnodiging.

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

Dropping Joledi
2 juni
en op 3 juni
boswandeling
+
BBQ

Joledi
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Wandelen in de Ardennen
Beste allen
De 11-novemberwandeling ging dit jaar door in Érezée. We waren met een 20-tal
wandelaars.

Wafeltjesslag
verdeling in
de week van 6 maart 2017

Gestart werd met een traditionele kop koffie met koekje. Met z’n allen trotseerden we
een mistige dag waardoor de fotografen onder ons eraan waren om een mooi herfstland
schap op de gevoelige plaat vast te leggen!
Spijtig, want de dag ervoor hadden we de
wandeling verkend en hadden we prachtig herfst
weer! (Foto’s te bestellen bij Jan en Carine).
We vertrokken in Érezée en wandelden omhoog
richting het gehucht Fanzel via o.a. een route
voor mountainbikers.
Niet om mee te lachen
Voor als je hier met je fietsje
gewonde langs moet. Eens
vos werd boven hadden we een versterkend drankje wel verdiend. Met af
hulp gezocht
en toe een mistig vergezicht bereikten we Fanzel.
Hier zochten en vonden we een geschikte plaats om onze bokes op te eten. We
‘kaapten’ een soort van garage-opslagplaats (met medeweten van de eigenaar) en
maakten het ons gezellig. Helga en Veerle waren hier van de partij om ons te voorzien van
koffie en heet water (thee en soep). Van catering gesproken!
Daarna ging het verder door de bossen van
Wéris naar het gehucht Éveux. Rony en Magy
trakteerden met een snoepje en we deden
ons nog tegoed aan een borreltje. Verderop
doorkruisten we de bossen van Nalogne om
zo terug Érezée te bereiken. Ondanks de mist
hebben we toch van de herfstkleuren kunnen
genieten in het bos.

Tijd voor een goei tas koffie of een goei
portoke.
Afgesloten werd er, voor de geïnteresseerden,
met een etentje in Wéris.
Aan allen veel dank voor de prettige dag.
Tot volgend jaar,
Jan en Carine
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Joledi

vanillewafels
vanillewafels choco

frangipanes

krokante boterwafels
krokante boterwafels choco

carré confituur

Mmmm, een lekker vieruurtje, een snoepje voor bij de
koffie ...
Voor de prijs moeten jullie het niet laten want voor een
ganse doos vragen we maar € 6.
Bestellen kan bij de Joledi-leden of via de website
http://joledi.d-en-v.be.
Joledi
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Joledi

volleybal
damesturnen

-

Joledi - Kinemusikei
Volleybal

Kinemusikei

volleybal
damesturnen

dans

dans

Onze competitieploegen

Wafeltjesslag

Wafeltjesslag
Klassement t/m 15/1/2017

in de week van 6 maart 2017

in de week van 6 maart 2017

…. dozen (700 g) vanillewafels
…. dozen (700 g) vanillewafels choco
…. dozen (700 g) krokante boterwafels
…. dozen (700 g) krokante boterwafels choco
…. dozen (700 g) frangipanes
…. dozen (700 g) carré confituur

Heren 1 • 3de afdeling B

x€6=
x€6=
x€6=
x€6=
x€6=
x€6=

€
€
€
€
€
€

……………
……………
……………
……………
……………
……………

1 Tesla Lint VC 4
12 11
0
…. dozen (700 g)
vanillewafels
x €06 =1
2 Smash Lier VC
12
8
1
3
0
…. dozen (700 g) vanillewafels choco
x€6=
3 Jong Edegem 2
13
3
4
2
1
…. dozen (700 g) krokante boterwafels
x€6=
4 Joledi 1
14
3
4
1
1
…. dozen (700 g)
krokante
boterwafels
choco
x
€
6
=
5 Kokaz 3
12
2
3
1
1
…. dozen (700 g)
frangipanes
x
€
6
=
6 Mavoc Mechelen
12
2
3
0
3
…. dozen (700 g)
7 carré
Woka 2confituur
12
1
4x €0 6 =0

Totaal: € ……………

0
0
2
1
1
0
2

35
3
0 34
€ 0……………
0 36
7
0 33
€ ……………
1 31 20
0 26
€ ……………
4 27 24
0 24
€ 4……………
21 23
0 18
€ 4……………
21 24
0 18
€ 5……………
17 25
0 15

1
2 : 1 € 4……………
17 23
0 13
Totaal

8

Mortsel Kon VC

11

3

0

9

Komart 2

11

3

0

0

1

4

3

15

24

0

10

10

Oxaco BVC Antw 2

12

0

1

2

1

3

5

14

32

0

8

11

Vosco 2

13

0

0

1

0

6

6

9

38

0

2

Naam verkoper: …………………………………………………………

Naam verkoper: …………………………………………………………

Afdeling: ………………………………………………………………..

Afdeling: ………………………………………………………………..

Voor inlichtingen en bijbestellingen: Helga Deuvaert 03 449 08 79

Heren
2 • 4de
afdeling
Voor inlichtingen en bijbestellingen:
Helga
Deuvaert
03 B449 08 79

Strook voor de koper
Strook voor de verkoper

0

1

0

37

7

0

36

Naam koper: …………………………………………………………..…

2

2

1

0

35

18

0

Naam koper: …………………………………………………………..…
3 Hellvoc
14
3
3
4
1
1
2 33 23
0

30

Adres: ………………………………………………………….………...

Adres:

4 Vosco 3
14
3
5
0
3
0
3 30 23
0
………………………………………………………….………...
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…. dozen (700 g) vanillewafels
…. dozen (700 g) vanille chocolade
…. dozen (700 g) krokante boterwafels
…. dozen (700 g) krokante boterwafels choco
…. dozen (700 g) frangipanes
…. dozen (700 g) carré confituur

…. dozen (700 g) vanillewafels
x€6=
6 Oxaco BVC Antw 3
14
5
2
1
1
…. dozen (700 g) vanille chocolade
x€6=
7 Don Bosco Hoboken VC 13
1
4
1
1
…. dozen (700 g)
krokante
boterwafels
x
€
6
=
8 Komart 4
13
2
2
1
1
…. dozen (700 g)
boterwafels14choco
9 krokante
Woka 3
1
3x €0 6 =2
…. dozen (70010g) frangipanes
Osta Berchem 2
13
0
1x €36 =1
Kokaz 4confituur
13
1
0x €2 6 =1
…. dozen (70011g) carré



x€6=
x€6=
x€6=
x€6=
x€6=
x€6=

€
€
€
€
€
€

……………
……………
……………
……………
……………
……………

Totaal: € ……………
32

Joledi

1

Strook voor13
de koper
8
4
Strook voor de verkoper
Pannenhuiseke VK 2
13
3
5

0



2

5

12

‘t Pleintje

Tesla Lint VC 7

Joledi 2

13

13

3

1

5

1

0

4
3
2
4
6
6
5

0

31

19

0

0

2

26

€ ……………
2 29 22
0 24
€ ……………
4 22 27
0 18
€ 3……………
21 28
1 14
€ 2……………
22 33
0 14
€ 2……………
20 34
1
9
16 34
0
8
€ 4……………

8 36
0
Totaal: 1 € 9……………

0
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Joledi Volleybal
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Dames • 5de afdeling B
JOH Volley

11

8

2

0

1

0

0

32

5

0

31

2

WEK Loenhout 3

12

8

1

0

0

1

2

28

10

0

27

3

Mavoc Mechelen

12

7

1

0

1

1

2

27

13

0

25

“Boem! Paukeslag! Tjiep, tjiep, iep, íep, íep.... plónk! Ihihihihihi, brrrhhh, krrrrriiiiiiiiiep! Burp!”

4

Volley Niel

10

7

0

1

0

0

2

24

8

0

23

5

Fixit Wuustwezel 4

11

4

1

1

0

2

3

20

18

0

17

6

Joledi

10

2

2

1

0

1

4

16

19

0

14

7

Bovo 2

11

1

2

1

0

2

5

14

25

0

11

8

Jong Edegem 3

11

0

2

1

3

1

4

16

28

0

11

9

Osta Berchem 3

10

0

0

1

1

2

6

7

29

0

3

12

0

0

1

1

1

9

6

35

0

3

De waarheid
heeft vele
gezichten,
in dit geval
enkele rood
aangelopen,
diepomwalde
karakterkoppen
uit de
Drabstraat in M.
Uit hun relaas
begrepen we
onmiddellijk
dat de klimaat
opwarming
ongemeen
hard moet
hebben toegeslagen, en dat
fake nieuws nu ook tot onze
achtertuin was doorgedrongen
in Wat Zonder Twijfel De Kortste
Stille Nacht In De Geschiedenis
Van De Drabstraat. Ooit. Was.
In hun beknoptheid geven
deze grotendeels fonetische
getuigenverslagen toch een schat
aan informatie prijs: het moet
ontiegelijk vroeg begonnen zijn,
die tweede Kerstdag 2016, met
een korte maar ongelijke strijd
tussen alledaags tevroegevogelgekwetter en een zacht maar toonvast
gepiep, dat maar bleef aanzwellen tot een ongoddelijk pandemonium
waarin we het onmiskenbare geluid ontwaren van aanrollende harpen,
gesmoord gehinnik, boogspanning (alles voor de spanningsboog) en
iepende balletsloefkes. Omdat
wij er (slaap)dronken kop noch
ossenstaart aan kregen, gingen
we zelf maar poolshoogte
nemen in de sporthal, die het
epische centrum bleek van al
dat nachtelijke gedruis tegen alle
logica in.
De kleintjes hadden hun eigen spel.

10 Dosko@Ristorno 2

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

Heren 1 zit nog steeds, tussen de competitiewedstrijden door, in de Beker van
Antwerpen en zij hebben al de kwartfinale bereikt.
Nu nog in de halve finale geraken om uiteindelijk te zegevieren in de finale.
We zijn benieuwd!

Oproep
Volgend jaar staat Joledi in de gouden schijnwerpers want dan
bestaat ze 50 jaar.
Daarom willen we aan iedereen vragen die in het bezit is van
foto’s, dia’s, filmmateriaal enz. van een of andere Joledi-activiteit,
ons dit te laten weten op het e-mailadres info@joledi.d-en-v.be.
We kunnen dan later met u contact nemen.
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Joledi Kersttornooi

1

Joledi Volleybal

Iemand voor het
scorebord en iemand
om te fluiten.
Bedankt, mannen!

Joledi Volleybal
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Ons wordt soms veel verbeelding aangewreven, maar zelden werd die zo getart als door
wat we daar aantroffen: pruiken, kniekousen, verwaaide notabelen, dampende Lipizzaners
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipizzaner), zalmroze tutu’s! Die goeie oude lichtbrutalistische
sporthal bleek omgetoverd tot een laatclassisistische volleybalzaal, inclusief gouden
netranden. Er werd iets gemompeld over try-outs, Nieuwjaarsconcert, budgetten voor
teambuilding, opsouperen, boekjaar 2016, volleybal, te lage plafonds in de Gouden Zaal
van de concertzaal in Wenen en herbergen, véél herbergen, maar zonder plaats. De strakke
blikken lieten geen twijfel: dit bonte gezelschap meende het, en wou tussen de ongemeen
harde concertrepetities door violen stemmen, spieren losgooien en barokke baldadigheid
bedrijven. En het moet gezegd: nooit klonken scheidsrechterfluitjes melodieuzer, werden
punten zwieriger over scoreborden gestrooid en ogen hoger gegooid. Tussen de sets door
werden partituren bovengehaald vol vrolijke soms krakende noten, pizzicato plaatsballetjes,
strak opslagwerk en staccato smashes ma non troppo. Kortom: het was Wenen geblazen op
Joledi’s Kersttornooi, maar zonder pet op.
Het speelplezier van deze wonderkinderen bleek zowel recht als omgekeerd, averechts én
onrecht evenredig aan prestaties:
1. De Wiener Philharmoniker heersten van de openingsmaten tot de bisrondes en walsten
moeiteloos in 1-2-3 over de tegenstand heen en weer naar de top.
2. De Spaanse rijschool toonde zich dan weer beheerst en hield na een razende galop naar
de eerste toch indrukwekkend de pas in op een welverdiende tweede plaats.
3. Het Weense staatsballet dreef de strijd voor het schavot op de spits. Met volleyballet van
de bovenste plank wisten ze het tot een pruike derde plaats te schoppen, pas de deux.
4. De Strausse Johanns (vrolijke vreemde vogels) hadden naar eigen zeggen wat last van
schuivende puiken. Het was een verhaal van vaak net niet, soms net wel net en dan floot die
scheidsrechter weer. En daarmee was de kniekous af.
Groot was de verbazing toen het na de prijsuitreiking nóg almaar
crescendo bleef gaan: er kwam spaghetti aan! De verorbering
daarvan en versterking van vele innerlijke mensen breiden een
gesmaakt orgelpunt aan een wunderschöne blauen maandag.
Aan het eind van de avond mompelden een paar wankele maten
nog iets van “Vaterländischer Marsch”, en wég waren ze.
We kunnen alleen
maar dankbaar zijn
voor zoveel ongelijk
dat de aanwezigen
de afwezigen hebben
bezorgd, en elkaar
een geweldige dag.

Met dank aan de chef
en haar sous-chef

Prosit Neujahr!
Ron
Smakelijk!
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Joledi Volleybal

Nooit te oud (en te jong)
om te leren.
Zó moet ge dat doen!

Damesturnen
Het nieuwe jaar is begonnen....en nu moet ik nog even een woordje schrijven in naam van
de ‘dinsdagochtend damesturnploeg’. Ja, het leven kan soms zwaar zijn hé.... alhoewel, met
mijn gewicht heb ik daar geen last van.
Dit is natuurlijk dankzij onze stevige turnlessen!!!
We zijn zelfs zó fanatiek, dat we ons zelfs door
Zwarte Piet niet laten afschrikken en moedig
doorgaan met de oefeningen.
Ja.. en hij(zij) was echt niet min hoor..
sommigen moesten echt wel hun pakje
verdienen of er even op wachten..
De juf verdiende het natuurlijk
als eerste. Kan niet anders, toch?
Kun je geloven dat Zwarte Piet mij ooit in zijn grote zak heeft gestoken en zomaar mee
genomen uit de klas indertijd.
En ik was altijd nog zooooo braaf.

Echt waar!!

Het is wel leuk dat
we zo’n hechte
ploeg zijn. Zelfs bij
‘turnloze’ dinsdagen
zoeken we elkaars
gezelschap op door
gezellig samen te
gaan ontbijten in De
Vlegel. Dat spreekt
boekdelen, toch?
Onze opwarming hebben we dan maar voor één keer
zo gelaten en direct begonnen met een grondige
’kauwoefening’, kwestie van ‘alle spieren’ trainen nietwaar.
En een rustige les was het ook niet echt..
Maar toch kon de heerlijke koffie of thee voor wat relaxatie
zorgen.
Onze fotograaf ter plaatse (Helga) zal hier wel een sfeerbeeldje van weergeven.
Joledi Damesturnen
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Pffff, inspiratie staat op een laag pitje. Ik denk van het vele feesten
ondertussen
en dan ook nog een jaartje ouder zoals enkelen van onze ploeg vorige maand. Dus rest me
niets anders dan jullie dit nog even mee te geven
Onthoud van het oude jaar
alleen de beste dagen
en spring met nieuwe moed
het onbekende tegemoet.
en
Carpe Diem, Carpe Noctem, Carpe Vitam
Pluk de dag, pluk de nacht, grijp het leven
Heel veel liefde, warmte en genegenheid en vooral een goede gezondheid voor jullie allen!

Liefs
Sonja

Oproep
Volgend jaar staat Joledi in de gouden schijnwerpers want dan
bestaat ze 50 jaar.
Daarom willen we aan iedereen vragen die in het bezit is van
foto’s, dia’s, filmmateriaal enz. van een of andere Joledi-activiteit,
ons dit te laten weten op het e-mailadres info@joledi.d-en-v.be.
We kunnen dan later met u contact nemen.
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Joledi Damesturnen

