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Voorwoord

Personalia

Beste clubleden en medewerkers
De jingle bells klinken niet meer en de kerstman is weerom met bekwame spoed
verdwenen naar het hoge noorden.
We hebben alweer een nieuw jaar aangesneden vol met plannen, wensen en goede
voornemens. Sta mij toe om iedereen een fijn jaar toe te wensen en ik hoop van ganser
harte dat de meeste van jullie dromen mogen uitkomen.
Voor Joledi en Kinemusikei wordt 2018 alvast een feestjaar. Zij vieren respectievelijk hun
50ste en 40ste verjaardag. Beide afdelingen zijn druk in de weer om de feestelijkheden
voor te bereiden. Als je dit niet wil missen, is het ten sterkste aangeraden om op regel
matige basis website en facebook te bekijken voor de praktische uitwerking. Een tipje
van de sluier kan ik voor Joledi al oplichten. Zij hebben hun viering op 2 juni ingepland.
Ik ben ervan overtuigd dat er een pak oude koeien uit de gracht gehaald zullen worden
en dat er een stevig glas gedronken zal worden op oude vriendschappen.

Andres werd geboren op 28 september 2017. Hij is het
zoontje van Thomas Moustie en Manuella Verzwijvel
(docente Kinemusikei).
Op 6 december 2017 werd Gaspar geboren. Hij is het
zoontje van Tim Mahy en Nele Boeykens (bestuurslid
Turnkring D&V).
Wij wensen hen van harte proficiat!
Leen Lernout, moeder van Dirk Ivo (medewerker
Turnkring D&V) en grootmoeder van Piter Ivo (turnleider),
overleed op 23 augustus 2017.

Naast al dit feestgedruis kijken we natuurlijk ook uit naar het verdere verloop van het
sportjaar dat nu zo goed als halfweg is. Een blik op de kalender onthult wat voor moois
de afdelingen nog in petto hebben voor jullie.

Op 10 september 2017 overleed Till Verslegers,
moeder van Paul Vertongen en grootmoeder van
Michiel Vertongen (beiden bestuurslid Turnkring D&V).

Naar gewoonte zijn er weer een pak zaken die in 2018 wijzigen. Ook het verenigings
leven blijft hiervan niet gespaard. Vooreerst is er de nieuwe wetgeving op de vzw
welke een aantal wijzigingen

in het beheer van de vzw zal meebrengen. De vzw als
rechtspersoon zal meer beschouwd worden als een onderneming, met alle wettelijke en
fiscale gevolgen hieraan verbonden.
Een andere wetgeving die eveneens van toepassing wordt is de GDPR (General Data
Protection Regulation) of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG
genoemd. Deze regelgeving beoogt de bescherming van de persoonsgegevens welke
opgeslagen en verwerkt worden door bedrijven, verenigingen en instanties.
Deze wetgeving zal niet zo transparant blijven voor de leden als het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Aangezien het hier gaat om de transparantie rond
wat we over onze leden bijhouden, waarom en hoe lang, zullen we ook de leden moeten
betrekken om toestemming te verlenen en om de beschermingspolicy goed te keuren.
Hoe we dit in concreto gaan aanpakken moeten we nog uitwerken, maar wordt met
zekerheid vervolgd.

Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Werkten mee aan deze Heraut
Dorien Boonen | Mia Boudewijn | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Helga Deuvaert |
Luc Follaets | Tim Follaets | Jan Liekens | Andrea Sierens | Annemie Urbain |
Jeroen Vande Casteele | Ron Van den Branden | Lieve Van De Weghe | Luc Van Rossom |
Sonja Vercammen | Willy Wolters

Als afronding, wens ik iedereen nog een leuke verderzetting van het sportjaar en veel
vreugde en plezier in alles wat er nog op de agenda staat.
Luc Follaets
Voorzitter KMS D&V vzw
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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
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Luc Follaets 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
2016-2017 werd goedgekeurd. De begroting 2017-2018 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 2016-2017 en begroting 2017-2018 werden door de
aanwezige leden goedgekeurd.
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Jeroen Vande Casteele evenals
de begroting en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

Verslag van de Algemene Vergadering
van 12 november 2017
Totaal aanwezigen op de vergadering was 24 effectief aanwezig en 12 bij volmacht. Er waren
7 afwezigen.
Luc Follaets heette iedereen van harte welkom, in ’t bijzonder de nieuwe deelgenoten
Vincent Van Minnebruggen (Bossaball) en Wim Dermaut (Turnkring).

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 aan 2016-2017
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
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een daling van het aantal leden genoteerd.

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.

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 2016, aanslagjaar 2017 betreffende de ganse vzw
werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2016-2017 en de begroting voor het
lopende sportjaar 2017-2018 werden aan de aanwezige leden voorgelegd.
Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. De vergadering keurde
beide verslagen goed.
Wat de Turnkring aangaat was het Wim Dermaut die deze taak op zich nam en de
vergadering stemde in.
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2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

668

704

723

754

700

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2016-2017
Turnkring
Kinemusikei
Joledi
Tecemo
Bossaball
Totaal vzw

Nadien werd nogmaals de taak en bevoegdheden van de leden van de Algemene
Vergadering toegelicht. Deze zijn:
––

2012 - 2013

306
95
93
176
30
700

45
13
14
25
3
100

%
%
%
%
%
%

Ook werd een overzicht gegeven betreffende
•
•
•

inkomsten/uitgaven sportjaar 2016-2017
leden/lidgelden sportjaar 2016-2017
inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2016-2017

Verkiezing
Vooraleer tot stemming over te gaan worden door middel van loting volgende 2 leden van de
Algemene Vergadering aangeduid als stemopnemer: Magda Van Brempt en Filip Wolters.
Er zijn 36 stemgerechtigden (24 effectief aanwezig en 12 bij volmacht).
De resultaten van de stemming waren als volgt:
VERKIEZING

JA

NEEN

ONTHOUDING

Jeroen Vande Casteele

36

-

-

KMS D&V vzw
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HERKIEZING

JA

NEEN

ONTHOUDING

Jan Liekens

36

-

-

Helga Deuvaert

36

-

-

Anouk Dedecker

36

-

-

Maarten De Bock

36

-

-

Activiteitenkalender
januari
2018

Allen werden met algemeen applaus en unaniem herkozen.
Naar aanleiding van art. 9c uit de statuten (meer dan 2 opeenvolgende algemene
vergaderingen niet aanwezig, noch fysisch, noch door middel van een volmacht) worden
volgende leden van de Algemene Vergadering voorgedragen tot schrapping:
SCHRAPPING

JA

NEEN

ONTHOUDING

Tom De Buyser

35

-

1

Hugo Guerrero

35

-

1

za 20/01				

KMS D&V

Nieuwjaarsreceptie

zo 21/01				

Tecemo

Masterscriterium Tecemo

					

Kinemusikei

 ieuwjaarsfeestje voor alle leden,
N
vrienden en vriendinnen

do 25/01				

Kinemusikei

 ptreden tijdens kampioenenviering
O
Mortsel

vr 26/01 – zo 28/01 Tecemo
/02				

februari
2018

Deelgenoten

vr 02/02				

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 bij
komen 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).
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
20 januari 2018.
Jan Liekens, D.O.
Secretaris

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

Winterweekend

Bossaball

 pen Flanders Bossaball tornooi in
O
Overmere

Turnkring D&V

Rummikub

ma 12/02 – zo 18/02 KROKUSVAKANTIE
week van 19/02
Kinemusikei en Joledi
						
Wafeltjesslag
maart
2018

april
2018

za 10/03				

Turnkring D&V

Turnshow

za 24/03				

Tecemo

Spaghetti-etentje

vr 30/03				

Tecemo

Dubbelkampioenschap

ma 02/04 – zo 15/04 PAASVAKANTIE
/04				

Tecemo

Veteranentornooi

di 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

za
mei
2018

do 10/05 – zo 13/05 Tecemo

Zomerweekend

za 12/05				

Bossaball

Belgian Open Bossaball tornooi

wo 16/05				

Tecemo

Alg. Ledenvergadering

zo 27/05				

Kinemusikei

Dance Explosion 8

					

Turnkring D&V

Brevettendag + Uitstap

NIEUWJAARSRECEPTIE
20 JANUARI 2018 OM 20.00 U.
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juni
2018

Bossaball

Ouders vs. Spelerstornooi

za 02/06				

Joledi

Viering 50-jarig bestaan

za 16/06				

Turnkring D&V

Einde sportjaar

/06				

wo 20/06 en vr 22/06 Kinemusikei
za 30/06				
juli
2018

Datum
nog niet
gekend

Tecemo

Laatste lessen
BBQ

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

zo 01/07 – vr 31/08 ZOMERVAKANTIE
zo 01/07 – zo 08/07 Turnkring D&V

Turnkamp

Beste sporters

do 26/07 – zo 29/07 Turnkring D&V

Sfinks Dagsecurity

Na het afsluiten van een mooi sportjaar hopen wij dat jullie volledig fit zijn om
er weer een supertof sportjaar van te maken! Van onze hele club wensen wij
jullie allemaal al het beste toe, drink er maar eentje op een gezond en sportief
nieuw jaar!

					

Joledi

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

2017 was een mooi jaar voor onze Mortselse Bossaballclub! Er werd
wekelijks hard getraind in het Koninklijk Atheneum waardoor de spelers van
deze spectaculaire sport er alleen maar op vooruit gaan. Onze trainers maken
er elke week een leuke en sportieve avond van, de perfecte ontspanning!
We hopen jullie in het nieuwe jaar nog veel te mogen verbazen met onze
onwaarschijnlijke skills.
Stilletjes aan beginnen er zich hechte teams te vormen die er elke week weer
tegenaan gaan om samen beter te worden. Maandelijks kunnen onze spelers
meedoen aan een toernooi, georganiseerd samen met Bossaball Nederland.
Deze toernooien vormen samen de competitie, waarin onze teams al goed
begonnen zijn.
10
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Bossaball
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Ons eerste team is net gepromoveerd naar de A-league, dit zijn de teams met
het hoogste niveau. Onze club mag fier zijn op zijn trainers Jeroen, Vincent,
Dries en Sven die hun uitgebreide ervaring wekelijks meenemen om van onze
ploegen echte winnaars te maken!
Een paar spelers werden ook geïntroduceerd in het geven van workshops
op evenementen, ook daar doen ze leuke ervaringen op! Vincent werd
zelfs als eerste speler van de club meegenomen naar een internationaal
bossaballtoernooi dat plaatsvond in Wenen, tijdens het wereldkampioenschap
Beachvolleybal. Onze Belgen werden daar knap tweede, voor Colombia en
net na onze noorderburen.
Ook dit jaar zorgt onze club voor een superleuk toernooi waar iedereen aan
kan deelnemen! De Belgian Open Bossaball zal dit jaar plaatsvinden op
Linkeroever. Hou op zaterdag 12 mei 2018 zeker vrij om deel te nemen! Volg
zeker ook de facebook pagina van Bossaball Belgium om op de hoogte te
blijven.
Bossaball Club Mortsel is klaar voor de start van het nieuwe jaar!
Voor meer informatie kan je surfen naar www.bossaball.d-en-v.be of een
mailtje sturen naar info@bossaball.d-en-v.be!
Het Bossaball-team

Activiteitenkalender 2017-2018
/02/2018

februari
2018
mei
2018

zaterdag

12/05/2018

mei
juni
2018

/06/2018

julimei
augustus
2018
2018

/07-/08/2018
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Bossaball

O
 pen Flanders Bossaball tornooi in
Overmere
Belgian Open Bossaball tornooi

Ouders versus spelers

G
 even van workshops op
verschillende locaties

Joledi
joledi.d-en-v.be
Beste leden en sympathisanten
Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor alle
sporters, supporters en hun familie. Dat 2018 veel geluk en véééél sportieve en
winnende momenten mag brengen.
Toch nog even terugblikken. Op 11 november vond onze jaarlijkse wandeling
plaats. Zoals vorig jaar zakten we af naar Érezée. Naar jaarlijkse gewoonte
werd er een wandeling gedaan waar we een 6-tal uren konden genieten van de
natuur. Het was weerom een geslaagde dag waarvan je een verslag verder in
deze Heraut vindt.
Ons kersttornooi was ook dit jaar weer een fijn treffen. Met 5 ploegen, die
allemaal tegen elkaar gespeeld hebben, werd er gestreden naar de titel.
Sommigen zullen het de volgende dag wel gevoeld hebben. Zo een namiddag
intensief sporten kruipt niet in je kleren. Ook dit jaar hebben we zelf de catering
gedaan van de cafetaria en de keuken. Hier hebben een aantal vrijwilligers
zich de ganse namiddag ingezet om iedereen te voorzien van drank. Na al het
sporten kon iedereen genieten van een overheerlijke spaghetti. Langs deze weg
wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun bereidwillige medewerking.
Onze herenploegen doen het beide niet voortreffelijk. Zowel H1 als H2 staan
laatste in hun reeks. Heren wat denk je….? In 2018 even knallen op die
volleyballen? Onze dames in 5A doen het dan een stuk beter, zij staan net onder
de top 5. Doe zo verder en sluip gerust die top 5 binnen!
Zoals jullie ondertussen al wel vernomen hebben is voor JOLEDI het jaar 2018
ook van grote betekenis. Dit jaar vieren we dan ook het 50-jarig bestaan van
onze club.
Noteer “zaterdag 2 juni” alvast in je agenda. Heb je vragen, heb je nog
contactgegevens van ex-clubgenoten/medewerkers, wil je liever een handje
helpen, heb je nog foto’s of beeldmateriaal?
Stuur het gerust even door naar 50jaar@joledi.d-en-v.be.
Tot zover mijn oproep aan alle leden en de talrijke sympathisanten om er samen
een geslaagd feestje van te maken.
Tim

Joledi
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Wandelen in de Ardennen
Vandaag is het 11 november 2017, de dag dat we elk jaar gaan stappen in de Ardennen.
En dat is vandaag niet anders, ondanks het minder fraaie weer.
Regenkledij is dan ook aan de orde, maar niemand die zich daar zorgen over maakt.
De natuur ziet er veelbelovend uit als we parkeren aan de kerk van Grandménil.

Wafeltjesslag
verdeling in
de week van 19 februari 2018

Het is wat frisjes als we vertrekken, maar een steilere klim in de eerste kilometer, doet
ons onmiddellijk op temperatuur komen. Na de koeien nog even een goeiedag te
zeggen, trekken we al snel de bossen in voor de rest van de dag. De herfst duurt lang
dit jaar, ”het blijft warm voor de tijd van het jaar”, zou Frank zeggen, maar dat heeft zo
zijn voordeel. De bomen staan nog prachtig gekleurd tot helemaal boven in de kruin en
het bos is een ware streling voor het oog. De hoge bomen, de lichte nevel in het bos, de
veelkleurige bladeren op de grond met af en toe wat paddenstoelen: we worden stil en
genieten ervan. Ook als even later een hartverwarmend drankje verschijnt uit een van de
rugzakken. We worden verwend.
We picknicken in het droge, gelukkig want
een of andere hut of afdak vinden we niet. Na
een halfuurtje stappen, vinden we plots toch
een houten beschermplaats voor de jagers
met lange tafels en banken. Jullie dachten
toch niet dat we daar gewoon voorbijliepen
zeker. Neen, nog genieten van een vloeibaar
dessertje uit de lekkere flessen, die steeds
lichter worden, en wij in ons hoofd.

Dan komen we aan de mooiste plek van de
dag, een uitzicht van prachtige bossen met
verschillende kleuren, in driehoeken getekend.
Jan wil maar niet verder stappen want die
trekt alleen maar foto’s. Maar hij niet alleen,
zo mooi dat alles.
Daarna een beekje over, even door een klein
gehuchtje en dan een lange klim, want over
die heuvel staan onze wagens. We genieten
nog van de laatste kilometer. De koeien van
deze morgen zien dat het goed was en wij zijn voldaan van de mooie dag.
Dan nog aperitieven in het huisje en daarna lekker gaan eten in een restaurantje vlakbij.
We hebben er geen gezien vandaag, maar we eten toch maar een stoofpotje van wild.
Bedankt voor de initiatiefnemers, de fijne groep wandelaars en de stafkaart die ons
feilloos door de bossen leidde. Tot volgend jaar!!
Luc en Rita
14

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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Volleybal
Onze competitieploegen

JOLEDI – 50 jaar

Klassement t/m 7/1/2018
Heren 1 • 3de afdeling B

Wanneer?

1

Woka 2

12

5

4

1

1

0

1

32

12

0

30

2

Osta Berchem 1

12

2

2

5

1

2

0

31

21

0

23

3

Kokaz 3

12

4

2

2

1

2

1

28

18

0

23

4

TESLA Lint VC 5

12

2

3

1

2

1

3

23

23

0

19

Receptie

5

Oxaco BVC Antw 2

12

4

1

0

2

1

4

20

22

1

16

Hapje eten en drinken

6

Mavoc Mechelen

11

3

1

1

1

1

4

18

21

0

15

7

Jong Edegem 2

12

1

2

2

1

4

2

21

27

0
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Zaterdag 2 juni 2018

Waar?

Verano Beach te Lint (5 km van Mortsel)

Programma?

Beach‐ en/of Retro‐tornooi

Dansen en gezellig bijkeuvelen

8

Komart 2

10

0

2

3

1

3

1

20

23

0

13

En nog meer leuks.....

9

Pannenhuiseke VK 1

11

2

1

0

4

1

3

18

25

0
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Hopelijk mogen we jullie allemaal verwachten om er samen met ons een spetterende
dag van te maken. De uitnodiging (met meer info) mag u binnenkort verwachten…

10

Mortsel Volley Antw

11

0

1

3

2

3

2

19

28

0

11

11

Joledi 1

11

1

1

1

3

2

3

17

27

0
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Oproep van het heden aan het verleden:
Heb jij nog beelmateriaal om ons archief aan te vullen?
Bv.: Foto’s, krantenknipsels, dia’s, filmkes, anekdotes, etc.
Gelieve dit dan even door te sturen naar: 50jaar@joledi.d‐en‐v.be
Vragen of onduidelijkheden: 50jaar@joledi.d‐en‐v.be of bij iemand van het feestcomité
Groetjes van het Feestcomité:

Heren 2 • 4de afdeling B
1

Geel-Zwart Wijnegem 2

11

6

5

0

0

0

0

33

5

0

33

2

TESLA Lint VC 7

11

3

4

1

1

1

1

27

15

0

24

3

Bravoc Ranst 2

10

3

3

1

0

2

1

23

14

0

20

4

Vosco 3

11

3

1

2

0

3

2

21

20

0

16

5

Kokaz 4

9

0

4

1

0

1

3

16

18

0

14

6

Cantincrode

11

2

2

0

2

2

3

18

23

0

14

7

Hellvoc

11

0

3

1

1

2

4

16

26

0

12

8 Den Doedelzak VC

10

2

1

1

0

3

3

15

21

1

10

9

Komart 3

10

3

0

0

1

4

2

15

21

0

10

10

Joledi 2

10

0

0

0

2

5

3

9

30

0

2

Filip Wolters, Bart Verbraeken, Veerle Rutten, Ron van den Branden, Luc Follaets, Philippe van Hecke en Tim Follaets

16

Joledi

Joledi Volleybal
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Dames • 5de afdeling A
1

Oxaco BVC Antw 2

14

7

4

2

0

1

0

40

11

0

37

2

Geel-Zwart Wijnegem 2

13

8

3

1

1

0

0

38

8

0

36

3

Mavoc Mechelen

12

9

0

1

1

1

0

33

8

0

30

4

Osta Berchem 2

11

2

6

0

1

2

0

28

15

0

25

5

Jong Edegem 2

13

3

3

1

2

2

2

27

23

0

22

6

Joledi

10

2

4

0

1

2

1

22

16

0

19

7

TESLA Lint VC 2

14

4

2

0

0

6

2

24

26

1

17

8

Volley Niel 1

13

3

0

2

0

5

3

20

28

0

13

9

Bovo 2

12

3

1

0

1

2

5

16

25

1

12

10 Racing Deurne OB

13

2

1

0

0

2

8

11

31

0

9

11 Woka 3

12

0

1

0

0

1

10

4

34

0

3

12 Komart 3

13

0

0

0

0

1

12

1

39

0

0

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

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

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!

Joledi Kersttornooi
Ah, die winter. Buiten jaagt de wind guur door ongure haartypes, de regen striemt gezellig;
binnen spint de kat knus in haar web en vader stopt moeders pijpen. Dan wordt dringend
aangeklopt en staat nonkel X voor de deur, de vluchtwagen feestelijk uitgebrand, eenzaam
en druipnat, want wit was deze Kersttijd weer niet. Schaamrood, daarentegen, al gebeurt het
in de beste families: afspraak in de verkeerde agenda gemikt en hop: plots dient er een hele
vergeten feestdis geïmproviseerd. Moeder met de handen in het haar want de quinoa is op
en de nachtwinkel nog dicht na de laatste overval (de kruimelcriminele kroost van nonkel X
kijkt eventjes onbeschaamd weg), dus wordt de laatste patrijs bovengehaald die opa heeft
gestroopt. Als ook nonkels I-IX, aan- en hergetrouwde tantes en alle neven en nichten zijn
binnengedruppeld, weten we weer: er gaat niets boven een feesttafel met wat onze Schotse
scheve achtergrootoom zijn extended family zou noemen, mocht hij niet belastingparadijselijk
in zijn hangmat vertoeven.
Of toch, en
daar herinnert
onze slimme
foon ons dan
weer wel netjes
aan: “Joledi
Kersttornooi,
zaterdag
30 december,
12 u., Sporthal
Den Drab!!!”
Daar was geen
patrijs tegen
opgewassen,
en nog voor het
dessert stonden
we in de sporthal, waar we iets zich zagen ontspinnen wat zich alléén in de beste families
ontspint: een volleybalbuffet in vijf gangen.

Activiteitenkalender
februari
2018
juni
2018
18

week van

19/02/2018

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

zaterdag

02/06/2018

Viering 50 jaar Joledi

Joledi Volleybal

Joledi Volleybal
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En íedereen was er:
1.De nieuwe lieven hebben hun entree alvast niet gemist, en stelden verrassend meteen
de hele familie op de proef. Uiteraard hebben we hen deze eerste keer láten winnen, tot we
weten wat hun ouders allemaal doen voor de kost.
2.De plezante nonkels moesten al hun flauwe truken bovenhalen om toch net de duimen te
moeten leggen. Maar dat lieten ze niet aan hun hart komen: groen is lachen ook plezant.
3.De bobonnekes hielden kranig (spreid)stand op de generatiekloof. Met de permanent
onbeweeglijk in de juiste plooi, draaiden ze met een vriendelijke lach heel wat tegenstand in
de soep. Op grootmoeders wijze, met lepe balletjes.
4.De suikertantes waren misschien iets té gul met cadeautjes (volgens de roddeltantes kon
de suikerspiegel er ook voor iets hebben tussen gezeten), maar trokken zich daar geen fluitje
van aan.
5.De drukke kinderen waren geheel zichzelf en daarmee ook ietwat van de rekening. Enkele
harde tantes wezen op een duidelijk gebrek aan lichamelijke opvoeding, maar misschien
moest er gewoon binnen te veel lijntjes worden gekleurd. Volgend jaar hangen we de netten
iets lager!
Intussen hadden onze nieuw
samengestelde schoonmoeders zich
niet onbetuigd gelaten en heerlijke
spaghetti op de cafetariatafel
getoverd, die na zo’n ont/spannende
namiddag snel ingang vond in onze
intended family (“the family one
chooses”, volgens de fiscalist van onze
achtergrootoom).

Damesturnen
Hallo aan alle hippe en lieve damesturnsters

Weeral een jaartje voorbij.....sommigen moesten afscheid nemen van dierbare personen 😩
en anderen mochten een prachtig kleinkind verwelkomen🎈. En nog anderen een heel
onverwachte wending in hun persoonlijke leventje 😉.
Allemaal dingen die bij het leven horen. En wat er ook bij hoort is onze wekelijkse turnles 😃.

Steeds weer een moment om naar uit te kijken. Ons aller Aline blijft ons steeds verbazen met
nieuwe oefeningen. Vooral voor de opwarming doet ze steeds weer een enorme inspanning
om al onze ‘zintuigen en spieren’ te trainen.
De volgende editie van So you think you can dance, zijn we van de partij. En geloof me, we
zullen schitteren. Dus dames .....blijven oefenen, hé 😂😂.

De eerstvolgende turnles maken we supergezellig door samen na onze intense inspanning te
genieten van een zalig koffietje.....of iets sterkers. Vrije keuze maar denk wel aan de calorietjes, hé.
Ik denk wel dat ik in naam van alle dames mag zeggen dat we een hechte groep zijn geworden
en er een héél toffe sfeer heerst..... Met deze nog eens een welgemeende dank aan onze juf,
die zelfs tijdens haar vakantie denkt op welke manier ze ons kan ‘afpeigeren’..... Toppie 😓
Om af te sluiten nog even een kleine boodschap

Elke nacht een droom
die grenzen verlegt
Elke dag een woord
dat toekomst brengt
Veel geluk en liefde in het nieuwe jaar.
Liefs
Sonja👏

Geen betere manier om de familiebanden
aan te sterken aan het eind van een druilerige
decembermaand.
Wij danken alle familieleden voor deze leuke editie!
Ron

februari
2018
juni
2018

Volgend jaar gaat de pronostiek zeker zo interessant zijn om mee te doen. Er was namelijk
niemand die de eerste 3 ploegen in de juiste volgorde had vermeld zodat de pot ook niet
kon verdeeld worden. Die wordt dus bewaard voor volgende editie.
20
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Joledi Volleybal

Datum
nog niet
gekend

week van

19/02/2018

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

zaterdag

02/06/2018

Viering 50 jaar Joledi

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

Joledi Damesturnen
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be
Beste sportvrienden
Beste sporters, ouders en sympathisanten

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

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

Het eerste deel van ons sportjaar is weer voorbijgevlogen en bij de start van
een nieuw kalenderjaar wil ik toch even tijd nemen om zowel terug te blikken
als vooruit te kijken naar wat ons sportjaar ons nog allemaal zal brengen.
Na een korte pauze tijdens de schoolvakantie
starten we weer de activiteiten op. De Kerst- en
Nieuwjaars-stress ligt achter ons en hopelijk genoten
jullie ervan, weliswaar in onze Belgische bizarre
weersomstandigheden. We zijn er echter zeker van
dat de tweede helft van ons sportjaar veel zon en
plezier zal brengen.
Als we terugkijken naar de start van ons sportjaar in september ben ik zeer
blij te mogen melden dat de bestuursploeg erop vooruitging. Verschillende
nieuwe, maar zeker niet onbekende, gezichten in de ploeg die mee willen
denken hoe we van D en V een succes kunnen blijven maken. Zeer speciaal
ook onze nieuwe ondervoorzitter vermelden die mij met raad en daad zal
bijstaan. Welkom Tom, Yasmine, Daan, Michiel en Dorien. En financieel zal
Wim, die ons eind vorig sportjaar al vervoegde, zijn gezond verstand ter
beschikking blijven stellen. Een mooie mix van talenten waar we zeker mee
gaan scoren.
Sporten is leuk, dat moet ik jullie niet uitleggen, maar vooraleer je aan het
sporten bent is er heel wat organisatie aan voorafgegaan. Denk maar aan het
zoeken en huren van zalen en deze voorzien van de geschikte toestellen.
Het motiveren en opleiden van
vakkundige trainers die met verstand
van zaken de kinderen gezond
leren bewegen. Het organiseren
van activiteiten naast de reguliere
wekelijkse lessen en het zorgen voor
een D&V uniform voor onze leden en
trainers. Maar ook het indienen van
subsidieaanvragen en de relatie met
onze federatie warm houden. Je merkt
meteen dat ook achter de schermen
we soms serieus in het zweet staan.
Turnkring D&V
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Het wekelijks turnuurtje van de

We doen het met plezier voor onze turners. De tegenprestatie ligt voor de
hand, denk ik. We vragen van onze sporters enkel om regelmatig te komen
trainen en in de les hun uiterste best te doen. De ouders kunnen hier zeker
een belangrijke rol in spelen. We proberen ook als club nog iets te betekenen
en hebben dus graag dat voor de clubactiviteiten er inzet en enthousiasme is.
Nogmaals richt ik me tot de ouders. Onze voldoening ligt in het feit dat u mee
de club ‘maakt’. Bedankt alvast voor de massale wafelverkoop (of aankoop
beter gezegd) en de gezellige Family Day&V-dag. Diegenen die erbij waren
weten wellicht waarover ik spreek.

BLIJF-FITTERS

Jammer genoeg moeten we constateren dat het in Mortsel niet evident
blijft om in de wijken de lessen te geven. Meer en meer zal er ook in de
toekomst gecentraliseerd worden voor sportinfrastructuur. Toch hopen we
dat de nieuwe zalen jullie ook mogen bekoren en dat soms de iets verdere
verplaatsing geen reden wordt om niet meer te sporten. Blijven komen dus.
En met de vrienden kan het alleen nog toffer worden.

in de turnzaal van het GTI op donderdag van
20.30 u. tot 21.30 u.

Activiteitenkalender
Tot slot wens ik iedereen nog een prachtig jaar toe. We gaan nog Rummikubben
binnenkort, de “olijke duo’s”-turnshow komt eraan, jullie krijgen nog de kans
om je “brevet” te halen tijdens onze intraclubwedstrijd met daarna een
spetterende uitstap, en natuurlijk ons onovertroffen kamp niet vergeten in de
zomer. Hou het vooral plezant, veilig en gezond. Turners kunnen meer, daar
ben ik van overtuigd.
Namens het bestuur van Turnkring D&V
Bart Carmen
Voorzitter
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Turnkring D&V

vrijdag

02/02/2018

Rummikub

maart
2018

zaterdag

10/03/2018

Turnshow

mei
2018

zondag

27/05/2018

Brevettendag + Uitstap

juni
2018

zaterdag

16/06/2018

Einde sportjaar

juli
2018

zondag-zondag

01-08/07/2018

Turnsportkamp

februari
2018

donderdag-zondag 26-29/07/2018

Sfinks Dagsecurity
Turnkring D&V

25

Wafelenbak – 14 en 15 oktober 2017
Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober werden talrijke buikjes gevuld met overheerlijke
Brusselse wafels. Den D&V liet die namelijk vers bakken en verkocht ze aan democratische
prijzen. En we mogen ook dit jaar weer heel trots zijn want er zijn maar liefst

4300

Family Day & V – 19 november 2017
Bedankt allemaal voor de grote opkomst op de allereerste editie van de Family Day & V!
De dag begon met het turnen in turnzaal De Sterre. Voor sommigen was dit de eerste keer in
‘de grote zaal’. Daar hebben de kinderen op verschillende toestellen kunnen turnen.

wafels verkocht!

Dit was onmogelijk geweest zonder onze
geëngageerde verkopers. Bedankt iedereen!
Maar dit was ook onmogelijk geweest als er
niet zoveel helpende handen waren. De
wafels moesten immers geteld, verpakt en
rondgebracht worden. Daarom nog een
SUPER bedanking voor alle helpers!
Er werd immers ook geholpen bij ons heus
Wafelcafé. Dat was opnieuw heel gezellig.
D&V maakte van de gelegenheid gebruik om enkele trainers in de bloemetjes te zetten
voor hun inzet. Een bloemetje voor
Pieter, Benny, Yasmine en Piter!

Na het turnen konden de kinderen die mee gingen schaatsen hun lunch opeten in de cafetaria
en kregen ze ook een drankje naar keuze. Tijdens de lunch werden ook de prijzen van de
jaarlijkse Wafelbak uitgereikt! Proficiat!

Wil je volgend jaar graag een versgebakken wafel komen eten? Wees dan steeds welkom!
Je kan ze natuurlijk ook altijd aan huis laten leveren!
26
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Toen iedereen lekker gegeten had en goed was opgewarmd, werd het tijd om te vertrekken
naar de schaatsbaan in Wilrijk. Hier werd iedereen op de grootste evenwichtstest ooit getest.
Wie slaagde, schaatste heel de middag zalig rond. Voor diegenen die het nog niet zo goed
konden waren er natuurlijk de train(st)ers om te helpen!

Turnkring Deugd & Volharding presents:
Turnshow 10 maart 2018

Bekende duo’s
Zo, dat is alweer een leuke nieuwe activiteit erbij en we kunnen niet wachten tot volgend jaar
voor een nieuwe editie!

Inclusief gastoptredens
Tickets en info bij verantwoordelijke
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Vrijdag

februari

organiseert de turnkring het

D&V
TORNOOI
Plaats: Refter van Tandem

ingang naast Lepelhof

Start:

,

u

Deelname: Slechts

€ p/p.

Leuke prijzen te winnen!

Spelregels: zie site
Inschrijven: tine@d-en-v.be
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Er staan nog enkele uitdagingen voor onze dansers te wachten! Wat, wanneer
en hoe laten we snel weten.

Kinemusikei Dans
kinemusikei.d-en-v.be

Beste danser en dansliefhebber
We zijn 2018 en ja, dit is ons jubileumjaar!!!! 40 jaar geleden werd KINEMUSIKEI
geboren.
Onze verjaardag wordt uitgebreid gevierd tijdens een speciale voorstelling op
27 mei “Dance Explosion 8”.
Er wordt al flink gedanst en soms gezwoegd om al die danspassen aange
leerd te krijgen en om deze dan nog te onthouden in de juiste volgorde! Niet
altijd gemakkelijk hoor en nu spreek ik echt voor mezelf. Maar ik zou het voor
geen goud willen missen die wekelijkse lessen.
Trouwens iets verder in dit blad vind je een artikel over dans dat gepubliceerd
werd in “Het Laatste Nieuws” met bewijzen hoeveel voordelen dansen heeft.
Interessante lectuur waar ik volledig achter sta.

Ook naar jaarlijkse gewoonte hebben we de wafeltjesverkoop. Dezelfde
lekkernijen aan dezelfde democratische prijzen, dus reken ik op een massale
verkoop. De opbrengst hiervan wordt enkel gebruikt voor kledij en acces
soires tijdens Dance Explosion 8. Hoe meer verkoop, hoe meer knappe
kledij voor de dansers dus.
Je merkt het zeker wel, het Kinemusikei Dansteam zit niet stil en maar
goed ook.
Neem geregeld een kijkje op onze website www.kinemusikei.d-en-v.be en
volg ons ook op Facebook voor foto’s, weetjes enz...
Bij deze wens ik iedereen een gezond, leuk, aangenaam, liefdevol 2018 met
veel dans.
Annemie Urbain
Voorzitter Kinemusikei Dans

We hebben nog maar pas het nieuwe jaar ingeluid en gewoontegetrouw
houden wij onze “Nieuwjaarsparty”. Ditmaal niet meer in de balletklas maar
in JOC Centraal (Jeugdontmoetingscentrum Centraal) in de Lusthovenlaan,
rechts van de nieuwe parkschool. Iedereen is welkom: jong, minder jong, lid,
geen lid …....het maakt allemaal niet uit. We feesten op zondag 21 januari van
14u00 tot 16u00 en als je wil mag je ook verkleed komen. We maken er een
tof feestje van met uiteraard dans, dans, dans.
Wanneer ik even terugkijk op de start van dit dansjaar heb ik een fijn gevoel.
Vorig jaar hadden we te kampen met allerlei problemen maar dit jaar ging het
allemaal wat vlotter.
Giada en Doriane dagen de dansers nog wekelijks uit, Michiel vervangt Jens
voor de hiphoplessen en iedereen vaart er wel bij.
Manuella is mama geworden van een ongelofelijke schattige en knappe
zoon Andres. Wel jammer dat ze nog niet terug aan de slag kan bij ons maar
Doriane neemt haar lessen met veel zin en enthousiasme over.
32

Kinemusikei

uitnodiging nieuwjaarsfeest! wij zetten het jaar graag samen dansend in..
wanneer? zondag 21 januari van 14u tot 16u
waar? JOC Mortsel - Lusthovelaan 12
voor wie? Ouders, dansers, vrienden, vriendinnen..
Kinemusikei
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Wie jong wil blijven, moet dansen
Het Laatste Nieuws – 28 aug. 2017

Zestigers die hun hersenen jong willen houden, moeten veel bewegen. Dat is bekend,
maar nu is ook duidelijk geworden dat het niet gelijk is wát je doet. Dansen blijkt een pak
effectiever te zijn dan fietsen of een eindje wandelen.
Alles draait rond de grootte van de hippocampus. Dat deel van onze hersenen is mee
verantwoordelijk voor het bewaren van ons evenwicht én voor ons geheugen. Dat we
nieuwe herinneringen kunnen opslaan, danken we vooral aan de hippocampus. Bij de ziekte
van Alzheimer en andere vormen van dementie is dit één van de eerste structuren in de
hersenen die getroffen worden. En nu blijkt dat het volume van de hippocampus toeneemt bij
zestigplussers die wekelijks een danscursus volgen.
Onderzoekers van het Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Maagdenburg
lieten enkele tientallen proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar deelnemen aan
hun studie. Gedurende anderhalf jaar moesten ze wekelijks een bewegingscursus bijwonen.
Terwijl één groep danslessen volgde, ging de tweede groep fitnessen. Die laatsten kregen
oefeningen als nordic walking of fietsen.
18 maanden later was de hippocampus bij álle proefpersonen gegroeid, maar bij de dans
groep waren de resultaten een pak spectaculairder. Bovendien konden de dansers veel
makkelijker op één been staan en was er op dat vlak bij de fitnessers geen enkel verschil
te merken. Voor Kathrin Rehfeld, die het onderzoek leidde, is het dan ook duidelijk dat
danstraining één van de meest effectieve manieren is om ouderdom tegen te gaan. Volgens
haar heeft dit vooral te maken met de afwisseling die een danscursus biedt. In de fitnesszaal
kregen de deelnemers steeds dezelfde oefeningen. De dansers daarentegen werden
uitgedaagd met telkens nieuwe dansstijlen die ze moesten aanleren. De ene week was het
jazz, de andere week waren het Latijns-Amerikaanse pasjes of square dancing.

‘40 jaar Kinemusikei Dans’
Dansherinneringen Mia Boudewijn
Ik ben beginnen te dansen bij Kinemusikei toen ik 32 jaar was. Dat was in 1981. We hadden
een heel strenge docente. Nee, veel gelachen werd er niet. We dansten toen heel strak. Van
improvisatie hadden wij nog nooit gehoord. Maar van haar heb ik wel veel techniek geleerd.
Een moeilijke oefening met de armen, waarbij de ene arm een tel later kwam dan de andere,
kunnen Annemie en ik nu nog.
Als ik alle docenten moet opnoemen, denk ik dat ik er een paar ga vergeten. Maar ik herinner
me Winke, Britt, Katia en natuurlijk de laatste Judith.
De dans waar ik nog veel herinneringen aan heb, was er een van Sofie Tack op muziek van
Kitaro. Al haar groepen deden er aan mee plus de volwassenen. We hadden zwarte kleren
aan, zelfs een zwart mutsje zodat we allemaal op elkaar leken. Soms moest je van de scene
weglopen en dan zorgen dat je op het juiste moment weer opkwam.
Van Britt herinner ik me de dans zonder muziek. Er werd wel een gedicht voorgelezen in het
Portugees. Heel moeilijk was dat om gelijk te blijven.

LIEVE VAN BASTELAERE
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Mijn favoriete dans was ‘If you can’t stand
the heat’ van Katia Pire. We droegen
bloemenjurken, blauwe schorten en
ovenwanten. Echt een heel leuke dans.
Aan mijn laatste dans tijdens Dance
Explosion 6 in 2014 heb ik ook mooie
herinneringen. De choreografe was Judith
Clijsters. Een deel van de dans was onze
eigen inbreng. Het maken van de duetten
vond ik leuk.
In 2015 ben ik gestopt als danser bij
Kinemusikei. Ik kreeg last van mijn knie
en kon een tijd niet komen. Ik ben dan
overgeschakeld op yoga. In de yogagroep
waar ik nu ben, zijn de deelnemers allemaal
minstens 20 jaar jonger. Af en toe vraagt er
iemand: “Hoe lang doe jij al yoga?” Als ik zeg
dat ik het twee jaar doe, zeggen ze: “Hoe
komt het dat jij dat zo goed kunt?” – “Ik heb
meer dan 30 jaar gedanst”, zeg ik dan.
Maar elke woensdag ga
ik nog naar de dansles
als verantwoordelijke
van de kleuterdans,
de prédans en de
balletklas. En soms
dans ik nog wel mee,
bijvoorbeeld als er
duetjes worden gedaan
en het komt niet uit,
dan doe ik graag mee.

Dansmijmeringen Andrea Sierens
Dit jaar bestaat dansschool Kinemusikei 40 jaar. Tijdens deze vele jaren zijn er natuurlijk vele
leerkrachten, leerlingen en ook ouders gepasseerd. Dit bracht vele shows, ervaringen en
herinneringen met zich mee. Toch is er iets waarmee onze dansschool zich onderscheidt van
de andere scholen in de omgeving.
Kinemusikei is nooit een gigantische school geweest en dat brengt zijn voordelen mee.
Hierdoor is de kwaliteit van de lessen altijd op een topniveau gebleven. Het gaf de kans
aan de leerkrachten en leerlingen om zich echt te ontplooien en niet verloren te gaan in de
menigte. Daarnaast bracht het een familiaal en warm gevoel met zich mee.
Ik ben zelf iets meer dan tien jaar geleden bij Kinemusikei beginnen dansen: op zevenjarige
leeftijd. Wat begon als een hobby is nu uitgegroeid in een echte passie. Het heeft me plezier
en goesting in het dansen gegeven.
Doordat de klassen net zo klein waren heb ik de tijd en persoonlijke aandacht gekregen om
techniek, oefeningen en muzikaliteit aan te leren op een niveau dat ik anders niet had gehaald.
Ze zorgen steeds weer voor een nieuwe uitdaging en behouden je aandacht hiermee.
Het is ook nog een van de enige dansscholen in de buurt dat Modern geeft op deze goede,
uitdagende manier.
Ik zou alle ervaringen, vrienden en herinneringen die ik hier heb gemaakt dan ook voor niets
willen inwisselen.
Andrea

Activiteitenkalender 2017-2018
zondag

21/01/2018

Nieuwjaarsfeestje voor alle leden,
vrienden en vriendinnen

donderdag

25/01/2018

Medewerking kampioenenviering

week van

19/02/2018

Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

mei
2018

zondag

27/05/2018

Dance Explosion 8

juni
2018

woensdag en vrijdag 20-22/06/2018

januari
2018

Mia
februari
2018
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Beste danser
Eerst en vooral wenst het hele Kinemusikei Dansteam je een fantastisch 2018 toe!
Zoals ieder jaar, houden we onze

WAFELTJESSLAG

.

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 21 februari 2018 de
koekjesdozen de deur uitvliegen!!!
De opbrengst wordt volledig besteed aan de outfits en accessoires voor

Dance Explosion 8!

Ook dit jaar hebben we hetzelfde gamma.
Voor de luttele prijs van € 6 kunnen jij, je familie en je vrienden heerlijk smullen van al dat
lekkers.

Per 15 verkochte koekjesdozen heb je recht op een cinematicket!
Voor de beste wafeltjesverkoper is er een extra verrassingsprijs!

!!! De briefjes van de bestelling moeten uiterst woensdag 31 januari en vrijdag 2 februari 2018
aan de groepsverantwoordelijke worden afgegeven!
Vanaf 21 februari 2018 worden de koekjesdozen verdeeld tijdens de lessen.

Wij stellen jouw inzet enorm hard op prijs!
Veel succes
Het Kinemusikei Dansteam
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