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de groene baksteen
Verbouwingen Walter Duré

Voorwoord
Beste leden en medewerkers
Met de zomer in het verschiet, beseffen we dat het sportjaar er weer op zit.
Ik hoop van harte dat het een geweldig jaar geweest is voor iedereen die nauw, en minder
nauw, verbonden is met onze vereniging.
Een jaar vol leuke activiteiten valt niet zomaar uit de lucht. We danken dit aan de inzet van velen.
Dank u wel beste lesgever, bestuurslid, medewerker en ouders voor elke minuut van jullie
tijd die jullie gespendeerd hebben in het belang van de vereniging en dit belangeloos. Ik ben
ervan overtuigd dat het de moeite loont.
De eindeseizoensactiviteiten zijn volop aan de gang en de meeste deelverenigingen hebben
nog wel wat in petto alvorens het werkingsjaar af te sluiten.
Kinemusikei en Joledi vierden hun respectievelijke 40ste en 50ste verjaardag. Je kan een
sfeerbeeld van deze vieringen elders in deze uitgave opsnuiven. De Turnkring is de aanloop
gestart naar het 100-jarig bestaan over 2 jaar.
Zoveel jaren van inzet en ervaring getuigen van het feit dat het sportaanbod en clubbeheer
de tand des tijds heeft doorstaan en dat we tot op vandaag nog steeds een kwaliteitsvolle
werking kunnen aanbieden.
Het moet wel gezegd dat de werking van het verenigingsleven in het algemeen grondig
gewijzigd is in de laatste decennia. De wetgever heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.
Bestuurders moeten meer en meer rekening houden met reglementeringen en wetgevingen
zoals fiscale regelgeving, vrijwilligerswetgeving, privacywetgeving en de wetgeving op de vzw.
Dit wetgevend kader is voortdurend in beweging en vereist dat verenigingen de focus niet
mogen verliezen om wettelijke en financiële risico’s te vermijden.
Om het hoofd te bieden aan deze evolutie en de toekomst van de vereniging veilig te stellen is
het een noodzaak en prioriteit om voldoende medewerkers in huis te hebben. Samen vormen
zij de waarborg voor het voortbestaan van de vereniging.

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

AANNEMER

Ik doe hierbij een warme oproep aan iedereen om mee in dit verhaal te stappen en je
capaciteiten, kennis en talent te benutten voor de club. Je hoeft niet meteen als bestuurder
aan de slag te gaan maar elke helpende hand telt en is belangrijk. Geloof het of niet, je
krijgt er zoveel voor terug door opgedane ervaringen en door de mensen die je tijdens je
samenwerking ontmoet.
Aarzel niet om iemand van het bestuur aan te spreken of stuur een mailtje indien je interesse
hebt en mocht je aangesproken worden met het verzoek om een taak op te nemen,
overweeg dan grondig alvorens afwijzend te antwoorden.

KMS vzw
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Onze blikken zijn reeds gericht op het volgende sportjaar en nieuwe plannen worden gesmeed.
Het belooft ongetwijfeld weer een leuke verderzetting te worden van ons verhaal.
Meer nieuws volgt weldra.
Tot slot wens ik alle studenten goede
resultaten toe en voor iedereen een fijne
en deugddoende vakantie.

Uw privacy bij KMS D&V vzw
Beste lid of medewerker van de KMS D&V vzw of van haar deelverenigingen Turnkring D&V,
Joledi, Tecemo, Kinemusikei, Bossaball
Ook als sportvereniging zijn wij onderworpen aan de GDPR (General Data Protection
Regulation) en vinden het heel erg belangrijk uw privacy te respecteren en uw persoonlijke
gegevens op een wettelijk correcte en veilige manier te verwerken.

Luc Follaets
Voorzitter KMS D&V vzw

Zoals vele andere ondernemingen en instellingen informeren wij u langs deze weg over de
doeleinden en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Zoals u wellicht reeds vernomen hebt, willen wij u wijzen op het feit dat u het recht en
de mogelijkheid hebt om uw gegevens te raadplegen, aan te passen en indien gewenst
te verwijderen voor zover zij niet ter ondersteuning zijn van een actieve lidmaatschaps
overeenkomst.

Personalia
Sonja Vercammen (verantwoordelijke Joledi
Damesturnen) en Jozef Jacobus hebben elkaar het
jawoord gegeven op 26 mei 2018.
Wij wensen hen van harte proficiat!

De gegevens die we bijhouden hangen af van uw relatie met onze vereniging. Het
gaat hoofdzakelijk om contactgegevens, gegevens over uw deelname aan activiteiten,
vergaderingen, opleidingen, en wettelijk verplicht bij te houden gegevens (bv. boekhouding)
alsook getuigschriften ter ondersteuning van het bekomen van subsidies.
We gebruiken deze gegevens in hoofdzaak en uitsluitend voor onze ledenwerking:

Marc Van Hecke overleed op 30 januari 2018. Hij was de
echtgenoot van Monique Doisy (medewerkster Joledi)
en vader van Christophe (speler H3 Joledi) en Philippe
Van Hecke (bestuurslid en speler H3 Joledi).
Op 21 februari 2018 overleed Kris Vandeweerd, moeder
van Jeroen Vande Casteele (voorzitter Bossaball en
speler H3 Joledi).
Frank Wuyts (ex-voorzitter en lid Tecemo) heeft op 2 juni 2018 afscheid genomen van
zijn echtgenote Carry Sterckx, kinderen en kleinkinderen.
Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

In Memoriam
Met grote droefheid moeten wij melden dat Frank Wuyts, speler en oudvoorzitter van Tecemo, op zaterdag 2 juni overleden is. Frank heeft twintig
jaar meegewerkt in het bestuur van Tecemo en was zeer graag gezien.
Hij laat een grote leegte achter bij zijn familie, bij zijn vrienden en in onze club
waar hij zal herinnerd worden als vriend, ploegmaat, voortrekker, sfeermaker
en voorbeeld.
6
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•
•
•
•
•

om u te kunnen aansluiten bij de verschillende sportfederaties;
om u te kunnen verzekeren;
om uw deelname aan activiteiten te registreren;
om u op de hoogte te houden van het clubgebeuren;
ter ondersteuning van andere wetgevingen zoals boekhouding, vrijwilligerswetgeving,
vzw wetgeving.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Indien u wenst uw persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen, dan kan
u contact met ons opnemen via Info-Privacy-vzw@d-en-v.be of per briefwisseling via ons
secretariaat.
Onze privacyverklaring die u op de website van de vzw vindt, bevat meer gedetailleerde
informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
Met vriendelijke groeten,
Raad van Bestuur
KMS D&V vzw
KMS vzw
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be

Beste sportvrienden,
Beste sporters, ouders en sympathisanten,
Het sportjaar is voorbijgevlogen en we
mogen met fierheid terugblikken op alle
geslaagde activiteiten, een prachtige
trainersploeg en prachtig bestuur.
Natuurlijk vergeten we onze turners niet
en zij verdienen nog de kers op de taart,
namelijk ons turnkamp dat traditioneel
doorgaat tijdens de eerste week van juli.
Verder in dit clubblad en op onze site kan
u alle informatie vinden. Lees zeker ook
de verslagen van dit allereerste evenement
van de ‘Grote Vakantie’ in het boekje van
september.

Tot slot wil ik nog meegeven dat de voorbereidingen voor onze 100ste
verjaardag in het sportjaar 20-21 stilaan op gang komen. We gaan er een
onvergetelijk feestjaar van maken en zoeken daarvoor (ex)-medewerkers,
(ex)‑leden en ouders om ons mee te helpen.
De ideeën beginnen langzaam
vorm te krijgen en gaan van klein en
bescheiden tot groots met toeters,
bellen en vuurwerk. Wil je, voor deze
unieke ‘once in a lifetime’ gebeurtenis
mee de handen uit de mouwen
steken, laat het ons weten. We vinden
zeker de geschikte taak voor jou.
En hier is zeker geen leeftijdslimiet.
Heel in het bijzonder wil ik nog de bestuursploeg bedanken voor hun inzet
(en soms eindeloos geduld tijdens onze vergaderingen). Goed gedaan.
Namens het bestuur en de trainers van turnkring D&V wensen we iedereen
een gezond en sportieve vakantie toe en we zien jullie graag... allemaal terug
in ons volgend sportjaar in september.
Tot dan.
Bart Carmen
Voorzitter

En dan weten we nog niet van
stoppen deze zomer want voor de
geïnteresseerden bieden we nog
aan om mee te helpen tijdens het
Sfinks-festival. Een festival achter
de schermen moet je minstens
éénmaal meegemaakt hebben. Het
is een unieke belevenis in een toffe
ontspannen sfeer. Onze turnkring heeft reeds een heel lange geschiedenis
met Sfinks en het festival in Boechout en we blijven deze sympathieke
organisatie dan ook steunen. Wil je meedoen met Sfinks, schrijf je vandaag
nog in. De link kan je op onze site vinden. Zeker doen.
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Miniemen
Atheneum

Groepsfoto’s 2017 – 2018
Het is weer het einde van
het sportjaar en al onze
turngroepen hebben ervan
genoten. Dat vraagt om wat
groepsfoto’s!

Kleuters
Sportstudio

Cadetten A
De Tandem

Miniemen
De Tandem
10
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Cadetten A
Sportschuur
Turnkring D&V

11

Juniores / Aspi’s

Cadetten B
De Tandem

Recrea

Scholieren
12
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Bestuur
Turnkring D&V
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Turnshow 2018: D&V met twee
We beginnen ons spektakel
met tromgeroffel van de
Ikezuki Taiko.

De Cadetten A uit de Sportschuur
toonden hun duistere en
lichte kant. Ze overwonnen
de duisternis en verlichtten de
zaal met hun lichtsabels en
turnmoves.
De Miniemen uit het
Atheneum vertederden
dan weer de zaal met
hun dansmoves.
Ze waren heuse
Suske & Wiskeduo’s. Het publiek wist
het zeker te smaken!

Daarna volgt een heuse duospeech van onze voorzitter en
onze ondervoorzitter.
En zo zijn we vertrokken voor een turnshow vol plezier en dat doe je beter met twee!
Bij de Aspirant-Seniores
was er dan weer sprake van
een haat-liefdeverhouding.
Gelukkig konden ze vlot naast
elkaar turnen en brachten zo
een luid applaus tot stand.

We beginnen met
de Super Mario &
Luigi kleuters die een
heus parcours rond
gameden. Springen,
tuimelen en centjes
verzamelen.

De Cadetten A van
De Tandem renden
elkaar achterna zoals
Tom & Jerry. Daarvoor
overwonnen ze vele
hindernissen al turnend en
naar kaas zoekend.

A star is born!
Onze eigen Tiemen
haalde zotte circus
toeren uit met zijn
2 maten.
Ze sprongen hemels
hoog op de wipplank
en schroefden en
saltooden erop los.
14
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“Hiya Barbie!” “Hi Ken!”
“Do you want to go for a
ride?” “Sure Ken.”
Life in plastic, it’s fantastic!
Dat toonden ook de
Miniemen van De Tandem 2.
De leiding sloot het eerste deel voor de pauze af met een feestelijke
trouwpartij! De liefde spatte eraf en zorgde voor de nodige ambiance.

Turnkring D&V
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Na zo’n feest was het hoog tijd voor een verfrissing in de cafetaria.
De Angels & Demons
van de Recrea brachten
het spektakel opnieuw op
gang. Zij deden dit met
vele acromoves en dat
zorgde voor betoverende
beelden.
De Cadetten B van De Tandem 2 zorgden dan weer voor een 007-gehalte met hun
spannende muziek en riskante moves.

De Gymplus haalde dan weer andere stoten uit. Zij klommen als
Tarzan & Jane in touwen en toonden het beste van zichzelf.
Dat was zelfs een publicatie waard in het M magazine van stad Mortsel!

Als echte Siamese
tweelingen turnden de
Cadetten B uit De Tandem 2
naast elkaar. Als dat geen
show met twee is!
De Seniores achtervolgden dan weer bandieten, dat deden ze
uiteraard niet alleen, maar in duo zoals Holmes & Watson.

De Scholieren brachten alles in evenwicht met hun
Yin en Yang-bewegingen. Balancerend op de brug of de balk.

Tot slot danste heel de turnkring
D&V per twee het eindnummer.
Wat een sfeer om mee af te
sluiten!
Tot volgend jaar maar weer!

Gekke stoten uithalen kunnen den dikke en den dunne als de beste! Dat bewezen de
Cadetten B uit de Sportschuur maar al te graag.
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Kleuterfeest – 26 mei 2018
Op zaterdag 26 mei was het de eerste
editie van het Kleuterfeest. We nodigden alle
kleuters en hun ouders uit om samen met
ons te komen turnen in de grote turnzaal
(De Sterre) in Mortsel. Om 9 uur stonden
al onze enthousiaste leden klaar om er een
spetterende eerste editie van te maken. Er kon
worden geturnd op maxi-trampolines, balken,
ringen en nog zoveel meer. Alle groepen
werden verdeeld en gingen met hun leiding
naar een toestel om daarna door te schuiven
en op alle toestellen eens te turnen.

Brevettendag – 27 mei 2018
De jaarlijkse interclub van turnkring Deugd en Volharding was weer een succes. De maanden
lange voorbereiding van de leden bracht hen tot dit punt. Zo moesten ze hun kunnen laten
zien op: balk, grond, sprong, rek, ringen en brug.
Voormiddag
Iedereen komt aan in de sporthal en
terwijl de leden zich gingen omkleden,
namen de ouders plaats op de tribune.
Eens we iedereen hadden verzameld
op de carré begonnen we met de
opwarming. Deze was blijkbaar nodig
want er stonden nog veel slaapkoppen
in de zaal 😉. De respectievelijke
groepen werden gemaakt en het startschot werd gegeven op de
vuvuzela. Ik heb leden nog nooit zo gefocust gezien. Alles tot in de
puntjes afwerken, want de jury ziet alles.
Prijsuitreiking

Niets dan blije gezichtjes waren er te zien.
Zowel bij de kleinsten als bij hun ouders en
natuurlijk ook bij de leiding.
Na een uur onze grenzen te hebben verlegd
kregen de gymnasten en hun broers en
zussen een drankje, een koekje en een
verrassing aangeboden.
We hoorden enkel positieve dingen en hopen
dat we volgend jaar een even groot succes
boeken!
18
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Het was een harde
voormiddag maar niet
zonder resultaat. Er
waren groepen waar de
puntentelling enorm dicht
bij elkaar lag. Maar Nel
van de Scholieren had het
dan net iets makkelijker
om die eerste plaats
binnen te slepen dan de
anderen. Zeker als je de
enige scholier bent. Maar
uiteindelijk zien wij als
leiding elk lid als een winnaar. Want ik weet uit ervaring dat er altijd de nodige stress aan te
pas kwam en dat zo turnen zeker geen makkelijke taak is.

Turnkring D&V
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Namiddag
Met z’n allen op de bus en rijden naar de Schorre
te Boom. Eens aangekomen was het eerst
boterhammetjes opeten. Dan konden we kiezen uit
2 activiteiten, nl. minigolf en watertrappelen.

WANTED
ALIVE

Natuurlijk, met zo’n prachtig weer was dit geen makkelijke keuze. Ik heb veel water- en
golfplezier gezien die dag. Als afsluiter hebben we nog het Blotevoetenpad afgelegd, dat er
dankzij de regen van de vorige dagen, niet al te proper bij lag. Sorry mama’s en papa’s 😉.
Maar ondanks dat ze niet meer de properste kindjes waren, denk ik wel dat zowel de kindjes
als wij (leiding) er een keitoffe dag van hebben gemaakt. Dus aarzel zeker niet om volgend jaar
ook of terug mee te gaan. I LOVE D&V!

Mrs. HD
Dankzij de heldhaftigheid van bovenstaande zijn er in één klap meer dan
genoeg voortvluchtige dames ingerekend kunnen worden door de sheriffs
van de animatie!
Als u, turnkamp(st)er, deze dame kent of als u weet waar ze zich bevindt,
gelieve dan contact op te nemen via 03 449 08 79.
U kan haar langs deze weg persoonlijk bedanken voor het feit dat onderstaande “schoonheidsprinsesjes” kunnen uitgedaagd worden tot een duel.

Reward
Mrs. HD kan haar beloning afhalen in de Birdcage vanaf 2 juli.
20
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be
Het Bossaballseizoen 17-18 zit er helaas bijna op.
Maar voor de club is het weer een goed jaar geweest!
Met de BeNe-League (competitie tussen alle Nederlandse en Belgische ploegen)
eindigde de twee ingeschreven teams van Mortsel op plaats 6 en 7. Proficiat!
Zo hebben de
spelers zich ook
volledig kunnen
uitleven op 2 grote
tornooien van het
jaar. Tijdens de
Flanders Open
op 31 maart in
Overmere werd
Mortsel knap
tweede in een
spannende finale
tegen Bumayé
(ploeg van club
Overmere).
En tijdens de
Flanders Open 2018
Belgian Open op
12 mei dat doorging op LEFT Festival Linkeroever dit jaar, kon de club revanche
nemen tegen Bumayé. Onze spelers hadden duidelijk de vibe gevonden en over
troffen Bumayé in de finale!
Ook de tweede ploeg van
Mortsel werd knap derde.

In samenwerking
met SNS was het
voor bossaball ook
een top-seizoen!
Steeds tussen
16:00 en 18:00
kwamen jonge
SNS’ers bossaball
uitproberen. Deze
hechte groep
begon naarmate
de trainingen
vorderden, de
kneepjes te leren
van de sport.
Springen, duiken,
vallen, salto, smash
en weer doorgaan kunnen ze als geen ander.
Hop naar volgend seizoen!

SNS’ers in actie

Zoals voorbije jaren zoeken wij steeds nog helpende handen in onze club. Ben je
op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreekt Bossaball je aan, laat het ons alvast
weten.
Jeroen

Op de Belgian Open kregen
de spelers bezoek van de
uitvinder van Bossaball.
Filip Eyckmans kwam
de spelers van de club
aanmoedigen en zag hoe
de spelers genoten van de
sport.
Belgian Open 2018 met in
het midden Filip Eyckmans
(uitvinder)

22
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Joledi
joledi.d-en-v.be

Wafeltjesslag 2018

Beste leden en sympathisanten
Het seizoen zit er weeral helemaal op. Heren 1 eindigde uiteindelijk op een
7de plaats. Met Kerst stonden ze echter nog op de laatste plaats met een
serieus aantal punten achter op de eerste achtervolger. Dankzij Heren 2,
die de voorlaatste match zijn komen supporteren, konden de broodnodige
3 punten mee naar huis genomen worden en was het behoud een feit.
Dames 1 eindigde op een knappe 6de plaats, exact op dezelfde plek als vorig
jaar. Heren 2 konden zich in de reeks 4b moeilijk vinden en werden 10de,
MAAR ... is de enige ploeg die toch in de prijzen is gevallen! Proficiat heren
met jullie sportiviteitsbeker.
Onze recreatieve ploegen op maandag en vrijdag hebben zich vanaf de eerste
week van september vol voor de bal gegooid. Ondanks dat de opkomst
op sommige dagen het volleyballen moeilijk maakte, bleven ze tot in juni
trouw op post. Meer zelfs, zij speelden zoals elk jaar een aantal recreatieve
buitentornooien mee.
De damesturnsters hebben het seizoen afgesloten met hun eindejaars
activiteit. En ik heb mij laten vertellen dat ze al uitkeken naar de start van
het nieuwe sportjaar! Dat zal dan zijn zonder de lesgeefster Aline en zonder
de verantwoordelijke Sonja, waarvoor dus vervanging moet gezocht
worden. Zij worden van harte bedankt voor hun jarenlange inzet en de toffe
samenwerking! We zullen hen zeker missen!
Tot zover een korte evaluatie over het sportieve gedeelte.

Ook dit jaar konden we weer wafeltjes, frangipanes en carré
confituurtjes aan de man/vrouw brengen. Dit is enkel mogelijk dankzij
de inzet van leden en medewerkers van onze club.
Volgende verkopers verdienen een extra vermelding:
Eddy Noens
Ron Van den Branden
Monique Doisy
Yvonne Praet

15 dozen
13 dozen
12 dozen
10 dozen

Wij danken alle verkopers voor hun inzet wat de clubkas ten goede
komt zodat het lidgeld zo laag mogelijk kan gehouden worden.
Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen en dragen
ook de andere leden hun steentje bij.
Het bestuur

Velen onder ons kunnen niet enkel terugblikken op een mooi sportseizoen,
maar ook op een tof feestje begin juni. Graag wil ik iedereen nogmaals
bedanken voor hun komst, en duimen omhoog voor alle medewerkers. Sfeer
en gezelligheid een dikke 10. Verder in de Heraut kan je nog even terug de
sfeer ophalen van dat knalfeestje.
Ik wens jullie allemaal nog een fijne vakantie en zie jullie graag terug bij de
start van seizoen ‘18-‘19.
Tim
JOLEDI 50 JAAR
Beeldmateriaal van ons 50 jaar feestje?? Stuur het gerust door naar
50jaar@joledi.d-en-v.be
24
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Joledi: 50 jaar Jong en Lenig
Quizvraag: noem 3 typische volleybalklachten. Versleten schouder? Kapotgesprongen knie?
Gerateerde ruggengraat? Drie keer fout! Een typische huisartsenklacht, dan? Schrijfkramp!
Vooral in het Mortselse kampten huisartsen de voorbije maanden met uitstralende vingerpijn
en lamme handen, áls ze er even niet mee in het haar zaten, tenminste. Na de jaarlijkse griep
piek en voorjaarsdip doken immers steeds exotischer beschavingsziekten op, waartegen
geen medische naslagwerken leken opgewassen. De dolle diagnose top vijf zag er als volgt uit:
•

reikhals (72 zware gevallen in Mortsel)

•

watertand (24 waarnemingen in Edegem)

•

likkebaard (15 vaststellingen, al zaten daar mogelijk ook 7 doordeweekse Hoofse
hipsters bij)

•

wrijfhand (12 voorkomens in Antwerpen)

•

hetekoolzitvlak (7 diagnoses in Kontich)

Quizvraag: is daarmee de eerste quizvraag beantwoord? Vijfwerf ja! Hoewel de arme medici
schoorvoeten, kniesoren en punthoofden ontwikkelden door zoveel onverklaarbaars,
kunnen wij immers zonder verpinken wel voor duiding zorgen: de eerste drie zijn týpische
volleybalklachten; de laatste twee worden voornamelijk bij damesturnsters waargenomen.
Tópsportklachten. Topspórtclubklachten, beklemtonen andere experts; vast staat dat de
symptomen exponentieel zijn toegenomen sinds 1968, na de oprichting van het toen nog
JOng LEnig DIeseghem, doorheen de jaren wijselijk afgekort tot JOLEDI. Een club die, zoals
Nostradamus voorspelde, in 2018 precies 50 jaar zou bestaan, met leden en oud-leden die
doorheen de jaren steeds heviger zijn gaan snakken naar een waardige viering van deze halve
eeuw van gezellig sportief plezier in Mortsel. Daarom, dus, op algemeen doktersvoorschrift
(en verzoek van radeloze doktersvrouwen die hun eega’s omwille van elkaar zelfs niet meer
naar andere overspannen dokters konden sturen) organiseerden we een grote viering van
Joledi, 50 jaar jong en lenig, op zaterdag 2 juni 2018 in en rond de Verano Beach club in Lint.
Quizvraag: noem 5 ingrediënten
voor een geslaagde viering van een
50-jarige volleybal- en damesturnclub.
Versleten schouder? Kapotgesprongen
knie? Gerateerde ruggengraat?
Alvast drie keer fout!
Laten we beginnen met het begin: een
retro beachtornooi, op écht zand,
met échte sterspelers! Die traden om
14u aan, getooid in 50 jaar aan Jolediwedstrijdtenuetjes, sommige kraakfris;
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sommige met versleten schouders, kapotgesprongen knieën, … (50 jaar wasmachines richten
ravages aan!). Om het de oudere sterren makkelijker te maken, werd gespeeld volgens de
ambachtelijke side-out puntentelling, met felbevochten opslagrally’s in 15-puntige sets.
Er werd wel hedendaags gezweet (en inwendig gevloekt op de sponzen mode van weleer);
het speelplezier was tijdloos.
Op veel supporters hoefden deze nieuwbakken helden van de zandbak overigens niet te
rekenen, want hun kroost (doorgaans de trouwste toeschouwers) werd vakkundig ingepakt
door de kinderanimatie, met springkasteel, grime, waterspelletjes en óók veeeeel zandbak.
Er was meer pret dan kon worden opgemaakt.

Daarna was het tijd voor het serieuze werk:
receptie, met bubbels, bubbels, búbbels!
En een pakkend woordje van de voorzitter,
die als kleinzoon van de Joledi-stamvader en
-moeder bewees dat niet alleen ballen rond
zijn, maar cirkels soms ook.
Er druppelden steeds meer oude en mooiere
bekenden binnen, want ook de vooravond
vorderde intussen.

Tot de barbecue warm werd verklaard (de
hetekoolzitters veerden op) en het buffet
geopend, overgoten met de saus van mooie
herinneringen.

Joledi
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Volleybal
Onze competitieploegen
Eindklassement
Heren 1 • 3de afdeling B

Ook het geprojecteerde beeldmateriaal toonde wat iedereen wel wist: Joledi is altijd diezelfde
warme vriendenclub gebleven, met uitlopers in allerlei randactiviteiten. Zoals: samen kijken
naar beeldmateriaal van dat
rijke verleden aan activiteiten
en gedeelde ervaringen.
Ten slotte werden de stoelen
aan de kant geschoven voor
een daverend dansfeest
met klotsende mayonaises,
hotsende polonaises en
flikkerende lichtjes.

Het is onduidelijk wanneer late uurtjes vroeg worden, maar
ergens daartussen zijn we gestrand, moe maar gelukkig.
Quizvraag: is zo’n geslaagd jubileum daarmee compleet? Neen!
Uiteraard geen feest zonder alle leden en oud-leden die mee
wilden komen vieren, op het volleybalveld of ernaast. En alle
medewerkers voor en achter de schermen.
En hadden we de quiz al vermeld? Er werd opvallend veel volk
gesignaleerd dat de mazen in een volleybalnet probeerde te
tellen, maar dat is dan weer voer voor andere dokters, waarschijnlijk.
En, niet in het minst: zand, zand, zand, dat als tijd door de vingers glipt.
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Verklaring kolommen
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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

Damesturnen
Aan mijn ferme turnmadammen
Begin september 2009: mijn 1ste les en nieuwsgierig was ik hoe het zou zijn.
12 juni 2018: mijn laatste les samen geturnd met mijn toffe “blijf fitters”.
Samen, zo voelde het altijd aan. Ik wat uitleg geven, wat tonen en jullie volgens eigen kunnen,
mogelijkheden (kwaaltjes hebben wij immers niet!), ieder op z’n best bewegen. Op de muziek
stappen, naar voor, achter en opzij, met of zonder armbeweging, iedereen mee in zwier.
Dan strekken, losmaken, spieren versterken en rekken, ieder op z’n vast plaatske (ik zie jullie
zo voor mij). En als “beloning” relax met opdrachten. De laatste les mochten jullie een wens in
een doosje steken, dat heb ik ook gedaan, voor jullie ...
Ik denk met een fijn gevoel aan de warmte, de hartelijkheid, interesse en vriendschap
(Het is iets ...) die ik van jullie ontving. Ook aan de fijne sfeer tijdens de lessen en de opmer
kingen, die ik niet altijd kon horen, maar waar ik deugnieterij in kon vermoeden (aan de
reactie’s te zien).
Hou jullie goed (en fit), Ha det bra (Noors),
Aline

Een speciale dank aan Helga voor de organisatie van de lessen, aan Sonja voor het invullen
van zovele formulieren en organiseren van de gezellige recepties, aan Alida voor het mailen
van de mededelingen.

PS: Ik heb hier op vakantie al geturnd, met elastiek, pffff.
Dank jullie van harte voor de kadobon, ik heb er mooie boeken van gekocht.
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Afscheid
Ja... het is zover! Onzer aller Aline heeft besloten om een nieuwe weg in te slaan en meer
te genieten van kinderen en kleinkinderen. Wat zeer terecht is na haar jarenlange intensieve
voorbereiding van de turnlessen. Wat onze nieuwe turnjuf betreft ... die zal ik spijtig genoeg
niet kunnen beoordelen aangezien ook ik afscheid neem ... om naar verdere oorden te
trekken. Een nieuwe toekomst tegemoet 😍. Maar één ding weet ik zeker ... noch Aline,
noch ik zullen jullie vergeten. Het waren steeds héél gezellige dinsdagen samen waar intens
geturnd werd maar ook stilaan een hechte groep is ontstaan. Sommige momenten deelden
we letterlijk lief en leed, denk maar aan de stramme spieren de volgende dag! 😂 Ook de
relaxatie zullen we zeker missen. Wat keken we daar toch telkens naar uit ...😋  alhoewel een
paar dames het wel moeilijk vonden om de ‘stilte’ te ervaren (zonder namen te noemen) 🤔.
Dit jaar hebben we geen receptie gedaan
maar gekozen voor een gezamenlijke lunch in
Het Zoete Hoekske in Mortsel. Dit natuurlijk
om Aline een ‘waardig afscheid’ te geven en

hiermee wil ik ook nog héél graag jullie allen
bedanken voor de leuke attentie die ikzelf
mocht ontvangen; Supertof!!! 😘😘
Hopelijk denken jullie aan ons het volgende jaar als er nog eens een ‘activiteit’ wordt gepland
en krijgen ook wij een uitnodiging. Misschien als jullie braaf zijn komt Zwarte Piet wel langs
(met Sinterklaas deze keer) of de paashaas.
Om te eindigen zou ik zeggen: “Hou jullie fit en vooral blijf gezond!!”
En uit het oog betekent zeker niet uit het hart 🤗.
Veel liefs
Sonja
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Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be
Beste dansfanaten en dansliefhebbers
Bij het schrijven van dit artikel ben ik nog volledig in de ban van onze voor
stelling “Dance Explosion 8”. Zelf ben ik hier zeer tevreden over en dank
ik nogmaals alle dansers, docenten en helpende handen die dit alles mee
hebben gerealiseerd. De lovende woorden achteraf doen zeker deugd en
geven ons extra motivatie om nog minstens 40 jaar verder te doen!
40 jaar Kinemusikei is niet niks en we zijn er dan met z’n allen ook wel
trots op!!!
Mede daardoor was het thema voor de show “Travelling in Time”. We gingen
wel verder terug dan 40 jaar, onze reis liep van 1900 tot op heden.
Elk nummer, elke groep, elke danser heeft ervoor gezorgd dat dit een speciale
editie is geworden.
Iets verder in dit blad kan je al genieten van enkele sfeerbeelden, meer foto’s
vind je op onze website www.kinemusikei.d-en-v.be.
Deze Heraut is ook meteen de laatste van dit dansjaar, dus kijken we nog
even achterom alvorens aan het volgende te beginnen.
Dit jaar stond uiteraard in het teken van 40 jaar Kinemusikei. En alhoewel het
misschien een moeilijke start was voor enkele groepen onder ons door het
wegvallen van Manuella, zijn we er toch in geslaagd om dit euvel snel uit de
weg te werken. Doriane, die al les gaf op woensdagnamiddag, vond de tijd
en had zeker de goesting om de groepen van vrijdag erbij te nemen. Wij blij!
Ook voor de hiphop moesten we op zoek naar een vervanging voor Jens.
Niet zo gemakkelijk maar we hebben wel een keitoffe docent gevonden.
Michiel begon vanaf dag 1 met vol enthousiasme en heeft zijn danscrew heel
wat hiphop moves bijgebracht. Wij nog eens blij!
De volwassenen mochten rekenen op hun gekende docente van het vorige
jaar, Giada. Iedereen blij!
Het toffe is dat deze docenten het superleuk hebben gevonden en dat ze alle
drie besloten hebben om er minstens nog een jaartje bij te doen. Wij zeker blij!
Kinemusikei
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Volgend dansjaar zijn er weinig wijzigingen in de uurrooster. Ballet wordt wel
vervangen door Modern 8+. Het verschil in leeftijd en niveau is te groot om
allen in één groep te laten dansen, maar Doriane zal zeker nog regelmatig
balletpassen in haar lessen verwerken.
Alle overige lessen blijven ongewijzigd.
Meteen wil ik wel een oproep doen!
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste personen die ons dansteam
kunnen versterken. Veel is hier niet voor nodig: een beetje vrije tijd, af en toe
een beetje inspiratie, en wat goesting om een handje te helpen. Alle hulp, hoe
gering ook, is steeds welkom!
Geef ons maar een seintje en we verwelkomen je met open armen in ons leuk
en gemotiveerd dansteam.
Het was een super dansjaar met een geweldige voorstelling als afsluiter, wat
kunnen we nog meer verlangen!!!
Ik wens iedereen een deugddoende vakantie en zie jullie graag in september
terug voor een volgend super, geweldig dansend jaar.
Annemie Urbain
Voorzitter
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1900 La Belle Époque – Modern 10+

1910 Mary – Prédans 6+

1920 Charleston – Ballet 8+

1940 Les Temps Moderne – Kleuterdans 3+
Kinemusikei
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Timeless - Waterfrase – Modern 18+

1960 Revelation – Modern 12+

2010 Rebound – Hiphop
2018 Finale – Alle dansers

1970 Crazy like a fool – Docenten

1980 The Season March – Modern 18+

1985 Haunted – Hiphop

1990 Vogue – Volwassenen - Open Level

2000 Rare Earth Metals – Volw. - Gevorderd
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Hout creaties
maatwerk meubilair
vloeren deuren keuken badkamer
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Tijdloos en eenvoud op maat
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