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Voorwoord

Beste clubleden en medewerkers

Met hopelijk een leuke vakantie achter de rug, is het waar schijnlijk hoog nodig om die extra 
kilootjes kwijt te spelen. Het goede nieuws is dat je hiervoor geen streng dieet hoeft te volgen 
of veel geld uit te geven. Je sportclub start weerom met een nieuw seizoen en helpt je om 
terug op gewicht te komen en dit zonder je spaarvarken te slachten.

Onze afdelingen staan weer voor jullie klaar met een aantrekkelijk programma. Naast de 
regulie re werking zijn er ook heel wat andere activiteiten gepland waarvan we hopen dat ze 
jullie kunnen bekoren en waarop we jullie graag zouden begroeten. Details kan je vinden in de 
volgende bladzijden maar wijzigingen en laatste updates zijn steeds te vinden op www.d-en-v.be.

Een sportclub draait niet uitsluitend om sporten maar om mensen die samen initiatieven 
nemen waar iedereen zich in kan vinden maar waar ook iedereen aangespoord wordt om 
mee te werken.

Ik ben me ervan bewust dat ik regelmatig op dezelfde spijker hamer maar zonder mede-
werkers, monitoren en bestuursleden is er geen club. Aantrekken en ook het behouden van 
vrijwilligers is dus een permanente zorg en essentieel om de afdelingen in goede gezondheid 
te houden.

Duizenden vrijwilligers in Vlaanderen vormen de drijfkracht achter vele verenigingen, van 
zorgsector tot jeugdbeweging. Zonder hen is het niet mogelijk om de diensten die de 
verenigingen aanbieden, op een betaalbare manier te organiseren. 
Wij hebben dus maatwerk voor jou als je overtuigd bent van de onmisbaarheid van 
vrijwilligers. Aarzel niet om de verantwoordelijke van je afdeling te bevragen omtrent 
vacatures. Vele handen maken het werk licht!

We blijven ook aandacht hebben voor ethisch sporten, pesten en discriminatie en niet in het 
minst voor grensoverschrijdend gedrag. Onze monitoren doen hun uiterste best om allert te 
blijven en overleggen zonodig met de besturen om gepast te reageren.

Tenslotte wil ik jullie uitdagen om ons te laten weten wat er goed of minder goed verloopt in 
onze werking. Dit is een belangrijk klankbord voor de besturen zodat bijsturingen in ieders 
belang doorgevoerd kunnen worden. Leuke voorstellen en nieuwe initiatieven zijn eveneens 
meer dan welkom.

Ik wens iedereen een succesvol sportjaar toe met hopelijk veel leuke momenten en 
spetterende resultaten!

Luc Follaets 
Voorzitter KMS D&V vzw

Dorien Boonen | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Maarten De Bock | Helga Deuvaert |  
Luc Follaets | Tim Follaets | Annemie Urbain | Jeroen Vande Casteele |  
Ron Van den Branden | Willy Wolters

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen geven aan iedereen een tegemoetkoming op het 
inschrijvingsgeld bij een erkende sportvereniging, sportcentrum of sportdienst. 
Voor meer informatie: contacteer uw ziekenfonds.

i

Werkten mee aan deze Heraut

Op 29 juli 2018 overleed Germaine Tessens op 
94-jarige leeftijd. Zij was de weduwe van Charel Coenen 
en een zeer gewaardeerd oud-medewerkster en Lid van 
Verdienste van Turnkring D&V. 

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

Personalia

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

!

Gebruiker
Line
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Kinemusikei

i Annemie Urbain
Gsm 0486 78 39 60
kinemusikei.dans@gmail.com

 
Kleuterdans, Moderne dans, Hiphop: 
meisjes en jongens vanaf 3 jaar,  
jeugd (beginners tot gevorderd),  
volwassenen (open level en gevorderd)

Aangesloten bij: Danspunt

Katholieke Multisportvereniging  
Deugd en Volharding vzw

Voorzitter: Luc Follaets – voorzitter@d-en-v.be
Secretaris: Jan Liekens – secretariaat@d-en-v.be
Zetel: Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

Deelgenoten

Raad van Bestuur

K.K. Turnkring D&V

i Gerd Clijsters
Tel. 03 448 46 83
gerd@d-en-v.be
 

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

Recrea competitie: jongens en meisjes

Toestelturnen jongens

Aangesloten bij: GymFed

Joledi

i Tim Follaets
Gsm 0478 64 18 56
info@joledi.d-en-v.be

 
Volleybal: competitie, recreatie

Damesturnen

 

Aangesloten bij: Sporta

Tecemo

i Maarten De Bock
Gsm 0486 60 81 81
voorzitter@tecemo.d-en-v.be

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

 

Aangesloten bij: Sporta, VTTL

Bossaball

i Jeroen Vande Casteele
Gsm 0491 73 28 37 
jeroen@bossaball.d-en-v.be

 
Bossaball: combinatie van volleybal, 
voetbal en gymnastiek

Vanaf +14 op zowel recreatief als competitief 
niveau

Aangesloten bij: FROS

Voorzitter
Luc Follaets
03 454 08 63 
voorzitter@d-en-v.be

Ondervoorzitter
Jan Liekens
03 449 82 14 
secretariaat@d-en-v.be

Secretaris
Jan Liekens
03 449 82 14 
secretariaat@d-en-v.be

Penningmeester
Magda Van Brempt
03 455 05 67 
penningmeester@d-en-v.be

Raadsleden Turnkring
Bart Carmen
03 440 67 62 
voorzittertk@d-en-v.be

Gerd Clijsters
03 448 46 83 – 0473 35 58 49 
gerd@d-en-v.be

Raadsleden Kinemusikei
Annemie Urbain
0486 78 39 60 
annemie@kinemusikei.d-en-v.be

Anoek Dedecker
0494 42 45 75 
anoek@kinemusikei.d-en-v.be

Raadsleden Joledi
Tim Follaets
0478 64 18 56 
voorzitter@joledi.d-en-v.be

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

Raadsleden Tecemo
Maarten De Bock
0486 60 81 81 
voorzitter@tecemo.d-en-v.be

Wilfried Billiet
03 827 58 24 – 0473 51 50 99 
penningmeester@tecemo.d-en-v.be

Raadslid Bossaball
Jeroen Vande Casteele 
0491 73 28 37
jeroen@bossaball.d-en-v.be

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

Raad van Bestuur

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw
www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

Gebruiker
Line
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Webmasters
Bart Carmen

Zé Vandenhoeck

Lieve Van de Weghe, Anoek Dedecker

Willy Wolters

Vincent Van Minnebruggen

Buiten de hiervoor vermelde be stuurders maken volgende per sonen ook deel uit van de 
Alge mene Vergadering van de vzw:

Myriam Christiaens

Rezy Clément

Erik Cop

Leen Corluy

Hubert De Peuter

Wim Dermaut

Marianne Eelen

Pierre Herssens

Sven Leemans

Marian Lemmens

Dirk Maes

Roland Pattijn

Johan Peeters

Inge Rutten

Guy Stevens

Staf Van den Hooff

Lieve Van de Weghe

Tim Van Gorp

Marc Van Laere

Vincent Van Minnebruggen

Pieter Van Regenmortel

Els Verbeure

Bart Verbraeken

Hilda Vertommen

Paul Vertongen

Filip Wolters

Willy Wolters

Jos Wouters

Deelgenoten

Lid van Verdienste
René Nuyens

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.

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.

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:

• 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

Gebruiker
Line



10 KMS vzwKMS vzw 11

Jaarprogramma Deugd en Volharding

dinsdag en  Tecemo  Volwassenentraining 
donderdag

zo 02/09    Kinemusikei  Flyeren op FortBom

ma 03/09    Turnkring D&V en Joledi
       Start sportjaar

di 04/09    Joledi   Aanvang werkjaar Damesturnen

wo 05/09    Kinemusikei  Start dansjaar

     Tecemo  Aanvang jeugdtraining

zo 09/09    Tecemo   Federaal tornooi Tecemo

wo 12/09    Tecemo  Start truffelslag

za 15/09    Turnkring D&V, Kinemusikei, Joledi, Tecemo, Bossaball
       Deelname Jaarmarkt Mortsel

 /10    Bossaball  Interclub met club Overmere 

do 04/10    Bossaball  Start trainingen

za 13/10 – zo 14/10 Turnkring D&V  Wafelenbak

zo 14/10    Tecemo  Ontmoetingstornooi

ma 29/10 – zo 04/11 HERFSTVAKANTIE

ma 29/10 – zo 04/11 HERFSTVAKANTIE

herfstvakantie  Kinemusikei  Workshop

za 03/11    Tecemo  Jeugdclubkampioenschap

do 08/11 – zo 11/11 Joledi  Wandelweekend

zo 11/11    Tecemo  Clubkampioenschap

zo 18/11    Turnkring D&V  Family Day D&V

zo 25/11    KMS D&V  Deelgenotenvergadering

 /12    Bossaball  Open Bossaball tornooi

vr 14/12    Kinemusikei  Opendeur

za 15/12    Tecemo  Memokwis

wo 19/12    Kinemusikei  Opendeur

zo 23/12    Joledi  Intraclubtornooi

ma 24/12 – zo 06/01 KERSTVAKANTIE

september 
2018

oktober 
2018

november 
2018

december 
2018

augustus 
2018

ma 24/12 – zo 06/01 KERSTVAKANTIE

 /01    Kinemusikei  Nieuwjaarsparty

zo 13/01    Tecemo  Masters Tecemo

za 19/01    KMS D&V  Nieuwjaarsreceptie

 /02    Kinemusikei  Medewerking Kampioenenviering

vr 01/02 – zo 03/02 Tecemo  Winterweekend

week van 18/02 Kinemusikei en Joledi
       Wafeltjesslag

ma 04/03 – zo 10/03 KROKUSVAKANTIE

za 16/03    Turnkring D&V  Turnshow

za 23/03    Tecemo  Spaghetti-etentje

ma 08/04 – ma 22/04 PAASVAKANTIE

wo 17/04    Kinemusikei   Deelname Buitenspeeldag Mortsel

za 20/04    Tecemo  Dubbeltornooi

vr 26/04 – zo 05/05 Kinemusikei  Week van de AmateurKunsten

za 27/04    Kinemusikei  Dansdag

 /05    Bossaball  Open Bossaball tornooi

vr 26/04 – zo 05/05 Kinemusikei  Week van de AmateurKunsten 

wo 01/05    Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

wo 15/05    Tecemo  Algemene Ledenvergadering

za 18/05    Turnkring D&V  Quiz

vr 24/05    Tecemo  Memorial Frank Wuyts

zo 26/05    Turnkring D&V  Brevettendag + Uitstap

do 30/05    Tecemo  Zomerweekend

 /06    Bossaball  Ouders vs. Spelerstornooi

zo 16/06    Turnkring D&V  Einde sportjaar 

wo 19/06 en vr 21/06 Kinemusikei  Laatste lessen

za  29/06    Tecemo  BBQ

zo 30/06 – zo 07/07 Turnkring D&V  Turnkamp

zo 30/06 – zo 07/07 Turnkring D&V  Turnkamp

ma 01/07 – za 31/08 ZOMERVAKANTIE

zomervakantie  Bossaball  Workshops op verschillende locaties

     Turnkring D&V  Kleuterdag

     Joledi  Eindeseizoensreceptie Damesturnen

januari 
2019

februari 
2019

maart 
2019

april 
2019

mei 
2019

juni 
2019

juli 
2019

Datums 
nog niet  
gekend

Gebruiker
Line
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Hout creaties

maatwerk meubilair
 vloeren  deuren  keuken  badkamer

dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

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

Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel

Hallo, mogen we ons even voorstellen? 

Ik wil samen met jullie even inzoomen op wie Turnkring D&V nu eigenlijk is. 
Voor diegenen die ons kennen hoop ik dat ze zich hierin herkennen. Voor de 
nieuwkomers onder de lezers: ook van harte welkom.

Onze reden van bestaan is nog steeds onze sport. En we zien gymnastiek 
zeker niet als een individuele sport. We trainen samen, spelen samen, 

genieten samen, maar zien soms ook samen af. 
Zelfs in onze competitievorm spelen, naast de 
individuele prestaties, ook groepsbelangen. We 
geloven dat door samen iets te doen, we verder 
zullen geraken dan alleen. Sport is voor ons dus 

de reden om beter te worden en dat zien we heel breed. Je spieren worden 
sterker maar hierdoor sta je ook sterker in de maatschappij.

En samen wil zeggen dat we toch wat afspraken moeten maken met mekaar. 
Dat is voor ons de club. En er gebeuren niet alleen sportieve activiteiten maar 
alle aspecten van organisatie komen aan bod. Afspraken 
over zalen en gebruik van materiaal, dat uiteraard 
ook aangekocht en onderhouden moet worden. Of 
organisatie van a tot z van een zomerkamp, met menu’s 
die klaargemaakt moeten worden en eten dat opgediend 
moet worden. Ook de trainers doen veel meer dan training geven, zij spreken 
samen af, om samen beter te zijn dan alleen. Je ziet een club kan iedereen 
gebruiken, en je mag je hier echt aangesproken voelen. 

Wij doen het lokaal. Dat wil zeggen dat we er voor de plaatselijke clubleden 
zijn van Mortsel en omstreken. Het is ook het Mortsels stadsbestuur dat ons 
ondersteuning en hulp geeft om onze doelen 
te halen, en dat is de jeugd aan het sporten krijgen 
en houden. We kiezen er bewust voor om lokaal 
en recreatief te werken omdat dat binnen onze 
mogelijkheden ligt en we zo ons doel zien. Maar geen nood: voor diegenen 
die verder willen, kunnen wij ook als springplank dienen en hen helpen om 
competitie ook buiten Mortsel te doen.

Gebruiker
Line
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Tot slot toch nog even onze 100 vermelden. We zijn heel fier om ook als een 
van de oudste sportclubs in Mortsel gekend te zijn. We 
hebben een fantastisch historisch verleden dat binnen 
enkele jaren, bij onze 100ste verjaardag, best nog wel 
eens in het voetlicht mag komen. Wil je mee graven in 
ons rijk verleden, laat het ons weten. Wellicht kunnen we 

hieruit leren hoe we nog beter kunnen worden.

Laat ons van het komende sportjaar weer een topper maken. Wij geloven dat 
het kan.

Namens het bestuur van D&V

Bart Carmen 
Voorzitter

Voorzitter
Bart Carmen 
03 440 67 62 – 0497 36 40 00 
voorzittertk@d-en-v.be

Ondervoorzitter
Tom De Weerdt 
03 455 32 13 – 0479 48 61 32 
tomdw@d-en-v.be

Penningmeester
Wim Dermaut 
03 281 01 76 
penningmeester@turnkring.d-en-v.be

Ledenbeheer
Kris Mortelmans 
03 295 88 30 
kris@d-en-v.be

Secretaris
Gerd Clijsters 
03 448 46 83 
gerd@d-en-v.be

Covoorzitters Technisch Comité
Daan Storms 
03 440 36 98 – 0473 63 81 10 
daan@d-en-v.be

Michiel Vertongen 
0498 71 61 35 
michiel@d-en-v.be

Afgevaardigden Technisch Comité
Erik Cop 
0477 79 72 11 
erik@d-en-v.be

Nele Boeykens 
0494 35 31 92 
nele@d-en-v.be

Raadsleden
Yasmine Van Gogh 
0494 71 01 67 
yasmine@d-en-v.be

Dorien Boonen 
03 440 05 94 – 0474 79 50 45 
dorien@d-en-v.be

Paul Vertongen 
03 455 17 17 
paul@d-en-v.be

Bestuur

Rik Capelle 
rik@d-en-v.be

Bert Carmen 
bert@d-en-v.be

Dries Carmen 
dries@d-en-v.be

Toon Carmen 
toon@d-en-v.be

Matthijs Collyn 
matthijsc@d-en-v.be

Erik Cop 
erik@d-en-v.be

Bob De Buyser 
bob@d-en-v.be

Tom De Weerdt 
tomdw@d-en-v.be

Lotte Genbrugge 
lotte@d-en-v.be

Laura Grosjean 
laura@d-en-v.be

Erika Hudranova 
erika@d-en-v.be

Piter Ivo 
piter@d-en-v.be

Nick Joostens 
nick@d-en-v.be

Bart Mannens 
bartm@d-en-v.be

Tobias Mertsveld 
tobias@d-en-v.be

Maité Michielsen 
maite@d-en-v.be

Sarah Mortelmans 
sarah@d-en-v.be

Matthijs Onghena 
matthijso@d-en-v.be

Axelle Scheidtweiler 
axelle@d-en-v.be

Gitte Schouwaerts 
gitte@d-en-v.be

Emma Simons 
emma@d-en-v.be

Anouck Tuerlinckx 
anouck@d-en-v.be

Matthias Van Campen 
matthias@d-en-v.be

Yasmine Van Gogh 
yasmine@d-en-v.be

Pieter Van Regenmortel 
pieter@d-en-v.be

Piet Voet 
piet@d-en-v.be

Danny Winkelmans 
danny@d-en-v.be

Technisch Comité

Toestelturnen jongens
Jan Liekens 

categorie I

Dirk Mahieu 
categorie II

Recrea competitie
Tom De Weerdt

Tine Goyvaerts

Juryleden

Gebruiker
Line
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Gerd Clijsters

Marianne Mortelmans-Eelen

Sven Schouwaerts

Marika Van den Branden-Mertens

Kris Mortelmans

Carolina Glazenmakers

Bart Henderieckx

Afdelingsverantwoordelijken
Yves Adriaenssens

Jeroen Bernaerts

Marcel en Monique Block

Bert Callens

Felix De Buyser

Daan De Prijck

Steve Dilewyns

Walter Duré

Wim Duré

Tine Goyvaerts

Lander Hendricx

Jan Hoefkens

Dirk Ivo

Eva Janssens

Mitch Joostens

Walter Lambrechts

Sven Leemans

Sem Lievens

Stijn Mortelmans

Roland Pattijn

Charlotte Poppeliers

Els Roels

Cindy Rouchet

Sofie Schijvens

Lise Sierens

Luc Sierens

Guy Stevens

Paul Tampère

Liesbeth T’Seyen

Kieran Van Berckelaer

Marc Van Berckelaer

Jacqueline Van Boeckel

Jeroen Vande Casteele

Inge Van den Avont

Stef Van den Branden

Dieter Van den Broeck

Annie Van den Weygaert

Joppe Van Wetswinkel

Benny Verbraecken

Hanne Verhaegen

Peter en Kathy Verschueren

Geert Voets

Lieve Voets

Willy en Helga Wolters

Gert Wuyten

Medewerkers

Wij zoeken nog
AFDELINGSVERANTWOORDELIJKEN

Wat houdt dat juist in?
→    Je bent aanwezig tijdens elke training

→    Je verzorgt de EHBO indien nodig
→    Je helpt de kleinsten op toilet

→    Je vult de aanwezigheidslijsten in
→    Je deelt de brieven uit

→    Je ontvangt gelden van wafelenbak en turnshow

Een kleine inspanning, maar een grote hulp
voor alle trainers en turners!

Wil je ons hierbij graag helpen? Mail dan naar 
bestuur@d-en-v.be

Heb je nog vragen? Spreek dan zeker de leiding of
één van de bestuursleden aan, of stuur een mailtje!

Gebruiker
Line
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Afdelingen
WE HERVATTEN

ONZE OEFENSTONDEN
VANAF 3 SEPTEMBER

!

Groep Geboortejaar Dag Uren Turnzaal

KLEUTERS

Kleuters °2015
°2014

°2013

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00

De Tandem 1
De Tandem 1
Sportstudio
De Tandem 1
Sportstudio

MINIEMEN

Miniemen °2011-°2012 dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
17.45 - 19.00

Atheneum
De Tandem 2

CADETTEN

Cadetten A

Cadetten B

°2009-°2010

°2007-°2008

dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
18.30 - 19.45
18.00 - 19.15
18.00 - 19.15
19.00 - 20.15

De Tandem 2
Sportschuur
De Tandem 2
Sportschuur
De Tandem 2

SCHOLIEREN

Scholieren °2005-°2006 dinsdag 19.15 - 20.45 Sportschuur

JUNIORES / ASPIRANT-SENIORES

Juniores/Aspi °2002 -°2004 maandag 20.00 - 21.30 De Sterre

SENIORES

Seniores    ...    -°2001 dinsdag 20.30 - 22.00 De Sterre

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

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

BLIJF-FIT
Voor dames en heren

In turnzaal GTI

Donderdag van 20.30 tot 21.30 u. conditiegymnastiek 
 van 21.30 tot 22.30 u. recreatievolleybal

Lidgeld/sportjaar: € 130
Lidgeld enkel voor conditiegymnastiek of volleybal: € 75

Leiding: Erika Hudranova

TOESTELTURNEN JONGENS: GYMPLUS
Enkel na selectie

In turnhal ‘De Sterre’

Maandag van 18.00 tot 20.30 u.
Woensdag van 17.30 tot 20.00 u.
Zaterdag van 09.00 tot 12.00 u.
Zondag  van 17.30 tot 20.00 u.

Leiding: Dries Carmen, Tobias Mertsveld, Matthijs Collyn, Piter Ivo

Info: Piter Ivo, gsm 0495 79 60 86

RECREA COMPETITIE
Jongens en meisjes – na selectie

In turnhal De Sterre

Zondag  van 19.00 tot 21.00 u.
Donderdag  van 19.15 tot 21.00 u.

Leiding: Piet Voet, Emma Simons, Axelle Scheidtweiler, Matthijs Onghena

Surf ook regelmatig naar onze website

http://turnkring.d-en-v.be

Uw privacy bij KMS D&V vzw      Meer informatie vindt u op blz. 9
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Locaties
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47
SPORTSTUDIO (turnzaal voor kleuters Parkschool) – Lusthovenlaan 12
SPORTSCHUUR (sporthal van Parkschool) – Lusthovenlaan 12
TURNZAAL DE TANDEM 1 – ingang Jacob Van Arteveldestraat
TURNZAAL DE TANDEM 2 – ingang Lepelstraat (achter St.-Benedictuskerk)
TURNZAAL GTI – Dieseghemlei 60
SPORTHAL KONINKLIJK ATHENEUM MORTSEL KAM – ingang Molenlei

Lidgelden
Kleuters:   € 80
Miniemen:  € 85
Cadetten:  € 85
Scholieren:  € 100
Juniores en aspirant-seniores: € 100
Seniores:  € 100

Alle lidgelden moeten betaald worden door overschrijving op rekeningnummer

BE29 9792 5628 9664 van  Turnkring Deugd en Volharding

met vermelding: naam van turner (vb. Jan Peeters)
 afdeling (vb. miniemen, cadetten...)
 locatie

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

1 
 

 
 
De bloemsuiker gebruik je best niet te sober op onze 
WAFELENBAK van 14 en 15 oktober! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom met je fluovest naar hier,  
Dan heb je in de turnles veel plezier. 
Zo ben je veilig op de baan. 
Dat moedigt D&V alleen maar aan! 

 

Het D&V-kostuum bestaat uit een D&V T-shirt met marineblauwe short + witte 
sokken en turnpantoffels.

De rugbedrukte stevige T-shirts zijn nog steeds verkrijgbaar voor slechts € 8.  
Voor de meisjes (vanaf 10 jaar) zijn er getailleerde T-shirts.

Vanaf Scholieren zijn er voor meisjes en jongens eveneens marcellekes te koop aan € 8.

T-shirts en marcellekes zijn te verkrijgen bij:

 Marianne Mortelmans-Eelen
 Heldenhuldenlaan 87, 2640 Mortsel
 Tel. 03 295 88 30

(best even telefonisch afspreken)

T-shirts en marcellekes zijn ook te verkrijgen bij de afdelingsverantwoordelijke.

Het D&V-kostuum

Gebruiker
Line
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Turnkamp 2018 — 1 tot 8 juli
“Zwaai nog een keer naar de mama en papa!” verkondigde de buschauffeur door de 
microfoon. Met deze woorden startte het turnkamp officieel. Alle kindjes zo blij dat ze 
met onze fantastische leidingploeg op turnkamp gingen. Het korte busritje bracht ons 
naar het Sint-Jozefcollege te Turnhout waar we ons al snel installeerden in de net verlaten 
leslokalen. We vulden de lokalen op met de 97 leden en de 15 leiding die mee waren om het 
onvergetelijke kamp te starten!  

Na de gewoonlijke kennismakings-
spelletjes konden we aan onze eerste maaltijd 
beginnen, verzorgd door de hardwerkende 
keukenploeg, die voor heerlijk eten op onze 
borden zou zorgen voor de rest van de week. 

Vanaf dat punt vloog het turnkamp aan een 
enorme vaart aan iedereen voorbij, zowel voor de 
(erna zeer vermoeide maar voldane) leiding als voor de (enorm enthousiaste) kindjes. Dankzij 
de animatieleiding speelden we elke avond een ander spel waarin de kinderen een zware 
inspanning leverden om te winnen en waarin sommige leiders als een gek liepen om daar 
een stokje voor te steken als gemene tikkers! Zo verzorgden ze onder andere een spel in de 
jungle, Jumanjiiii. Plotsklaps liepen er ineens 15 Erikken rond, wat was me dat verwarrend… 
Natuurlijk ontbrak het overdag niet aan uitputtende, maar enorm leuke activiteiten zoals 
voetbal, muureke klop, tchoukbal, hockey, baseball, tennis en op een van de vele zonnige en 
warme dagen een verfrissend airtrackglijden. 

Buiten dat werd er natuurlijk heel de dag geturnd en spande de leiding zich tot het uiterste in 
om ieder lid wel iets nieuws aan te leren, hetzij op een horizontale of een driehoekige airtrack. 
Voor de competitiebeesten bij de Juniores en Scholieren was er ‘s vrijdags de triatlon en 
duatlon, wat een strijd! Natuurlijk mocht de uitstap naar de Lilse Bergen niet ontbreken met 
de overheerlijke broodjes gemaakt door de keukenploeg. Zaterdag na de BBQ begon de 
bonte avond in een nieuw jasje waarbij niemand langer dan twee minuten kon stilzitten. Om 
dan nog maar van het nachtspel voor de Juniores te spreken, we krijgen nog kriebels als we 
eraan terugdenken (maar toch zo een ervaring en een spannend verhaal voor hen).

Helaas was het zondag, na het gigantische reisje-rond-de-wereld, tijd om huiswaarts te keren 
om terug verenigd te worden met de ouders.

Natuurlijk kan het niet anders dan te spreken van een geweldig succesvol kamp! Er was maar 
één minpuntje, namelijk dat we afscheid moesten nemen van Erik Cop waarvoor dit 35ste 
kamp ook tevens zijn laatste was … Maar niet getreurd, zijn afscheid was grandioos tijdens 
de bonte avond met een traantje voor Erik. 

Bedankt iedereen voor dit zalige kamp!  
Tot volgend jaar om alweer mooie herinneringen op te doen.

Ciao Ciao!
Leiding D&V!

Verloren voorwerpen
Gerd heeft nog kledij en handdoeken die vergeten zijn op kamp.  
Je kan die steeds bij haar komen halen.

Mocht je kledij of ander gerief hebben dat niet van jou is, geef het dan bij haar  
af of in de les aan de leiding of afdelingsverantwoordelijke.

Dank u!
Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel

i
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VOELT IEDEREEN ZICH VEILIG?

Ook dit jaar ondersteunden we als turnkring 
het grote familiefestival Sfinks met als taak 
sfeerbeheer.
Nooduitgangen bewaken, bandjes 
controleren, vragen van festivalgangers 
beantwoorden. Kortom, de sfeer beheren.

Ook deze editie hebben we er weer met 
volle teugen van genoten! Vooral van die 
warme zon op ons gezicht. 

Via deze weg zouden wij als club alle vrijwilligers 
die ons zijn komen helpen, nog eens extra 
willen bedanken.

Dus bij deze: Merci en tot volgend jaar!

Sfinks Sfeerbeheer – 26 tot 29 juli

Activiteitenkalender 2018-2019

maandag 03/09/2018  Start sportjaar

zaterdag 15/09/2018  Deelname jaarmarkt Mortsel

zaterdag-zondag 13-14/10/2018  Wafelenbak 

zondag 18/11/2018  Family Day D&V

zaterdag 16/03/2019  Turnshow 

zaterdag 18/05/2019  Quiz

zondag 26/05/2019  Brevettendag + Daguitstap

zondag 16/06/2019  Einde sportjaar

zondag-zondag 30/6-07/07/2019  Turnkamp

zondag-zondag 30/6-07/07/2019  Turnkamp

september 
2018

oktober 
2018

november 
2018

maart 
2019

mei 
2019

juni 
2019

juli 
2019

1 
 

 
De bloemsuiker gebruik je best niet te sober 
op onze WAFELENBAK van 13 en 14 oktober! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom met je fluovest naar hier,  
Dan heb je in de turnles veel plezier. 
Zo ben je veilig op de baan. 
Dat moedigt D&V alleen maar aan! 
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Ieps, Hallo, Ola, …

Wij zijn er klaar voor, jullie ook? Misschien moeten we er maar meteen een 
lap opgeven. Smeer de beentjes maar al in en stretch de spiertjes goed 
op tijd, want het nieuwe turn- en volleybalseizoen staat weer voor de deur. 
Sommigen zijn al terug druk in de weer, anderen genieten nog van de laatste 
of komende dagen vakantie, maar 1 ding staat vast: binnen 3 weken (lees:  
de eerste week van september) gaat alles weer van start!!!

De turnsters onder ons kijken misschien al nieuwsgierig uit naar de komst 
van hun nieuwe trainster. Zij kunnen begin september terug starten onder 
leiding van Erika Hudranova maar het is niet haar bedoeling om de groep het 
hele jaar door te begeleiden. Ondertussen blijven we dus uitkijken naar een 
lesgeefster die Erika kan vervangen. Wij danken haar van harte om ons uit 
de nood te helpen en wensen haar veel succes. Laat de dames maar eens 
zweten!!☺☺

Om het aantal leden voor volleybal terug een beetje omhoog te krikken, 
hebben wij als bestuur besloten om ook dit jaar verder te gaan met de  
“nieuw leden bonus”. 

Om het geheel “extra volleyballeden” nog een beetje kracht bij te geven, zal 
er om de 14 dagen op woensdag in de Minisporthal een “start-to-volley” 
training doorgaan. Op deze training kan je zowel je eerste stappen in het 
volleybal zetten, je welgevormde technieken bijschaven of op punt stellen. 
Dus geen excuses meer, “ik kan da niet” dat schrappen we, start-to-volley op 
woensdag en de rest komt vanzelf.

Op de website kan u de data raadplegen wanneer de start-to-volley door gaat.

Mag ik om af te sluiten jullie de volgende tip nog meegeven, het gaat dan 
maar over een paar €uro, maar nen €uro is nen €uro…. 

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Helga Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel

Volleybal
Tim Claes

Tim Follaets

Damesturnen
Erika Hudranova

Trainers/Lesgeefster

Voorzitter
Tim Follaets
0478 64 18 56
voorzitter@joledi.d-en-v.be

Secretaris Sporta
Jos Sergoynne
0495 54 45 48
secretaris@joledi.d-en-v.be

Penningmeester
Dimitri Van Parys
0486 89 76 68
penningmeester@joledi.d-en-v.be

Competitieverantwoordelijke
Ron Van den Branden 
0499 35 61 50 
competitie@joledi.d-en-v.be

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

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

Bestuur

Het gunsttarief is geldig voor leden die storten voor 15 september.  
Zij betalen € 15 minder. Dit geldt ook voor nieuwe leden die vóór de derde 
training betalen.

(*) Voor Damesturnen is het gunsttarief helaas niet van toepassing.

TIP: De meeste ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug. 
Informeer jezelf hierover bij je ziekenfonds.

Dan wens ik jullie nog een fijn stukje augustus en zie ik jullie in september ten 
tonele.

Tim

“nieuw leden bonus”: Joledi zal € 20 van je lidgeld terugstorten indien je 
een nieuw lid aanbrengt mits betaling lidgeld door het nieuwe lid weliswaar. 

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

Liesbeth De Pourcq 
03 239 95 67 – 0497 40 49 82 
liesbeth_depourcq@hotmail.com

Ron Van den Branden 
0499 35 61 50 
ron.vandenbranden@gmail.com

Bart Verbraeken 
0479 34 54 60 
b.verbraeken@skynet.be

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

i http://joledi.d-en-v.be
info@joledi.d-en-v.be

Verantwoordelijken

Jan en Carine Brosens

Monique Doisy

Luc en Veerle Follaets

Inge Rutten

Annie Van den Weygaert

Filip Wolters

Medewerkers

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

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

Scheidsrechters SCHEIDSRECHTERS 
GEVRAAGD

Joledi heeft nog steeds nood aan 
scheids    rechters.

Inlichtingen:  
Jos Sergoynne, gsm 0495 54 45 48,  
e-mail: secretaris@joledi.d-en-v.be

!

Uw privacy bij KMS D&V vzw      Meer informatie vindt u op blz. 9

Activiteitenkalender 2018-2019

maandag 03/09/2018  Start sportjaar

zaterdag 15/09/2018  Deelname Jaarmarkt Mortsel

donderdag-zondag 08-11/11/2018  Wandelweekend 

zondag 23/12/2018  Intraclubtornooi 

week van 18/02/2019  Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei 

vrijdag-zondag 21-23/06/2019  Joledi-weekend 

   Eindeseizoensreceptie Damesturnen

september 
2018

november 
2018

december 
2018

februari 
2019

juni 
2019

Datum  
nog niet  
gekend

Gebruiker
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Onze jaarlijkse wandeling

Voor de 23ste keer gaan we op 11 november weer 
genieten van al wat de Ardennen ons kunnen bieden: 
fantastisch mooie natuur in herfstkleuren, lekker eten 
en natuurlijk een aangenaam gezelschap dat weet wat 
genieten is. Jullie worden weer welkom geheten in het 
leuke vakantiehuis van Luc en Rita en gaan dan op stap, 
op sleeptouw genomen door Jan en Carine. 

Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.

Sportjaar 2018 – 2019
Reeks Trainer/ 

Trainingen
Verantwoordelijke/ 
Thuiswedstrijden

Competitie Sporta

Heren 1 3de afd. A Ron Van den Branden
Sporthal ‘Den Drab’
vrijdag vanaf 21.30 u.

Heren 2 4de afd. B Bart Verbraeken
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag vanaf 20.00 u.

Dames 5de afd. A Tim Claes
Minisporthal
woensdag 21.00 - 22.30 u.

Liesbeth De Pourcq
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag vanaf 20.00 u.

Zonder competitie

Recreatie
Volwassenen
(gemengd)

Minisporthal
maandag 21.00 - 22.30 u.

Willy Wolters

Minisporthal
vrijdag 17.00 - 19.00 u.

Guido Bekaert

Start-to-volley
Volwassenen
(gemengd)

Tim Follaets
Minisporthal
woensdag 21.00 - 22.30 u.

DE ZAALTRAININGEN 
WORDEN HERVAT  

VANAF 3 SEPTEMBER
!

Volleybal

SPELERS GEVRAAGD

De recreatieploeg die op vrijdagavond speelt van 17.00 tot 19.00 uur, zoekt nog enkele 
spelers (50-plussers) die sportief zijn en in een gezellige sfeer haar rangen willen komen 
vervoegen. 

Voelt u zich geroepen en nog wat actief te blijven, kom zeker eens proberen.

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: G. Bekaert, tel. 03 440 50 19

! SPELERS GEVRAAGD

De recreatieploeg die op vrijdagavond speelt van 17.00 tot 19.00 uur, zoekt nog enkele 
spelers (50-plussers) die sportief zijn en in een gezellige sfeer haar rangen willen komen 
vervoegen. 

Voelt u zich geroepen en nog wat actief te blijven, kom zeker eens proberen.

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: G. Bekaert, tel. 03 440 50 19

!
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Competitie:  € 110

Recreatie: € 75

Lidgelden
Te betalen vóór 15 september 2018 op rekeningnummer  
BE35 9545 8837 2137 met vermelding van ‘lidgeld 2018-2019’ 
+ naam lid + afdeling

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

Een reeds aangesloten speler die een nieuw lid aanbrengt, krijgt € 20 korting op zijn lidgeld.

Eventuele nieuwe leden mogen 2x gratis komen volleyballen.

In het lidgeld is de sportverzekering inbegrepen. Daarenboven zijn de Joledi-leden auto matisch 
verzekerd bij een sportongeval tijdens het wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, 
joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen op eigen initiatief buiten club verband.

Meer info op http://www.sportafederatie.be/verzekering

Contactpersoon:

Voor competitiespelers: 

Jos Sergoynne,  
J.F. Gellyncklaan 175, 2540 Hove,  
0495 54 45 48,  
secretaris@joledi.d-en-v.be

Voor recreatiespelers:

Helga Deuvaert 
Steenakker 57, 2640 Mortsel 
03 449 08 79 
helga@joledi.d-en-v.be

Verzekering

MINISPORTHAL – Osylei 86

SPORTHAL ‘DEN DRAB’ – Drabstraat 47

Locaties

NIEUW! Start-to-volley 
Voor alle geïnteresseerden, zowel dames als heren, met of zonder ervaring, tweewekelijks op 
woensdag van 21.00 u. tot 22.30 u. in de Minisporthal.

Start-to-volley:
 voor Joledi-leden: gratis
 voor nieuwe leden: vanaf de derde training: € 75

KERSTVOLLEYBAL, SFEER IN JE SPORTHAL! 
 
Wijkt, gij adventskransen, LEDslingers, geurkaarsen, arbres magique, kerstballen en -mannetjes 
die aan de gevel bungelen (voorál jullie): de echte eindejaarsgezelligheid komt dit jaar niet uit 

de doos met kerstspulletjes op zolder, maar wordt helemaal artisanaal bereid  
in sporthal Den Drab in Mortsel, op Joledi’s jaarlijkse Kersttornooi! 

En het allerbeste nieuws: je kan de gezelligheid mee helpen uitpakken  
(zolang er plaats is in onze herberg, schrijf dus tijdig in!) 

JOLEDI’S 

 

KERSTTORNOOI!  
Zondag 23 december 2018. 

Van 12u tot +/- 17u30.  
Sporthal “Den Drab”, 

Drabstraat 47, Mortsel. 

Inschrijven tot en met 
14 december 2018. 

ZONDAG 23 DECEMBER 2018 

Iedereen ouder dan 13 is welkom, ook wie nog nooit op een volleybalveld heeft gestaan (maar 
dat altijd al eens heeft gewild). Inschrijven gebeurt individueel; wij stellen zo gelijkwaardig 
mogelijke ploegen samen en laten die dan een namiddag los op elkaar voor enkele 
vriendschappelijke wedstrijdjes op het scherpst van de taartsnee. 

De lichamelijke arbeid wordt nadien beloond met een Breugeliaanse spaghettitafel in de 
cafetaria van Den Drab, waar uiteraard ook alle supporters meer dan welkom zijn. Vergeet dus 
niet in te schrijven! 
 

Ja, ik schrijf me in voor slechts € 5!  
Naam:  ……………………..………………..     Leeftijd: ………...... 
Ik speel:   competitie    recreatie    (bijna) nooit 

Indien competitie: welke reeks en verbond? …………………… 
Ik wil eten:  en reserveer  

 broodje kaas/hesp:  ….. klein (€ 2) …. groot (€ 3) 
 broodje smos kaas/hesp: ….. klein (€ 2,50) …. groot (€ 3,50) 
 spaghetti:  ….. portie/s (€ 10) 

 
Ik betaal ter plaatse: € 5 + € ….…. (broodjes) + € ….…. (spaghetti)   =   € ….…. 

 
Stuur deze gegevens vóór 14 december 2018 naar 

Ron Van den Branden, Plankenbergstraat 15, 2100 Deurne  
of activiteiten@joledi.d-en-v.be 

Of vul het formulier in op onze website https://joledi.d-en-v.be  

Gebruiker
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Damesturnen

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord op blz. 26 heeft geschreven, 
kunnen we volgende week starten maar zijn ook nog naarstig op zoek 

naar een nieuwe lesgever. 

Erika zal de dames begeleiden tot we iemand gevonden hebben 
die deze taak van haar kan overnemen.

Afspraak dus op  
dinsdag 4 september van 9.30 tot 10.30 u.  

in turnhal De Sterre, Drabstraat 47, Mortsel.

Het lidgeld bedraagt € 65 per sportjaar incl. sportverzekering en moet gestort worden  
voor 15 september op het rek. nr. BE35 9545 8837 2137 van Joledi met vermelding  
‘lidgeld 2018-2019’ + naam lid + ‘damesturnen’.

Lidgeld

In het lidgeld is de sportverzekering inbegrepen. Daarenboven zijn de Joledi-leden auto matisch 
verzekerd bij een sportongeval tijdens het wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, 
joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen op eigen initiatief buiten club verband.

Meer info op http://www.sportafederatie.be/verzekering

Contactpersoon: Helga Deuvaert 
Steenakker 57, 2640 Mortsel 
03 449 08 79 
helga@joledi.d-en-v.be

Verzekering

Kinemusikei Dans
kinemusikei.d-en-v.be
Correspondentieadres: Lieve Van de Weghe, Victoriastraat 21, 2650 Edegem

Beste dansliefhebber

Nog eventjes en we kunnen er eindelijk terug tegenaan! Vakantie is leuk maar 
de wekelijkse danslessen worden toch erg gemist!
Vanaf de eerste week van september vliegen we er opnieuw in. Hopelijk is de 
ergste warmte dan verdwenen want anders zal er serieus gezweet worden, 
denk ik.

Zoals ik reeds in de vorige editie meldde hebben Doriane, Giada en Libby 
4 weken lang op de planken gestaan tijdens de Zomer van Antwerpen. Al vanaf 
dag één kregen ze super goede commentaren en verdienden ze als enigen 
5 sterren voor hun mysterieuze dansvoorstelling “My dear, my dearest dust”.
Het was prachtig, wat een inleving, wat een concentratie, wat een straffe 
performance!!!
Diegenen die het niet zagen hebben duidelijk iets gemist.
Ieder van ons kent reeds Doriane en Giada en enkelen ook wel Libby, zij heeft 
vorig jaar enkele lessen vervangen en zal dit nog steeds voor haar rekening 
nemen wanneer het nodig is. Dit geeft ons een rustgevend gevoel, wetende 
dat we op haar kunnen rekenen.
Dat de hiphopnummers tijdens “Dance Explosion 8” erg geliefd werden 
laat zich ook nu merken door de interesse voor dit dansjaar en ik kan met 
zekerheid vertellen dat Michiel er helemaal klaar voor is.
Het doet deugd te weten dat alle docenten super gemotiveerd zijn om er ook 
dit jaar een geweldig leerrijk en tof dansjaar van te maken.

Wil je graag je steentje bijdragen en wat hulp bieden binnen ons bestuur 
zullen we je met open armen ontvangen. Alle ideeën en helpende handen 
worden zeer gewaardeerd. Geef een seintje, mail of bel en we beantwoorden 
al je vragen hierover. 

Warme, zonnige groeten en tot zeer snel in een of andere dansles.

Annemie Urbain
Voorzitter Kinemusikei Dans

Gebruiker
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Voorzitter
Annemie Urbain 
0486 78 39 60
annemie@kinemusikei.d-en-v.be

Secretaris
Lieve Van de Weghe 
03 457 67 62 – 0498 25 59 72 
lieve@kinemusikei.d-en-v.be

Penningmeester
Anoek Dedecker 
0494 42 45 75 
anoek@kinemusikei.d-en-v.be

Bestuur

kinemusikei.dans@gmail.com

www.kinemusikei.d-en-v.be

Webmasters: Lieve Van de Weghe, Anoek Dedecker

Facebook: Anoek Dedecker, Nele Van Herck

Public Relations: Nele Van Herck

Verantwoordelijken: Mia Boudewijn: Kleuterdans 3+, Prédans 6+, Modern 8+

 Anoek Dedecker: Modern (B) 14+, Modern (A) 18+,  
  Modern (A) Volwassenen

 Annemie Urbain: Modern (B) Volwassenen

 Lieve Van de Weghe: Modern 10+, Hiphop 12+

Medewerkers

Doriane Dubost Kleuterdans 3+, Prédans 6+, Modern 8+, Modern 10+,  
 Modern (B) 14+, Modern (A) 18+

Giada Castioni Modern (A) Volwassenen, Modern (B) Volwassenen

Michiel Van den Berghe Hiphop 12+

Docenten

Uw privacy bij KMS D&V vzw      Meer informatie vindt u op blz. 9
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De lessen starten op woensdag 5 september 2018.

Geen lessen tijdens de schoolvakanties, feestdagen en brugdagen.

Gratis proefles voor alle nieuwe leden.

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

!

Dansjaar 2018-2019

DAG UREN GROEP ZAAL DOCENT(E)

woensdag 14.15 - 15.00 u.
Kleuterdans
3+

Sportschuur Doriane

15.00 - 16.00 u.
Prédans
6+

Sportschuur Doriane

16.00 - 17.00 u
Modern
8+

Sportschuur Doriane

18.15 - 19.15 u.
Hiphop 
12+

Sportschuur Michiel

19.15 - 20.45 u.
Modern (A)
volwassenen

Sportschuur Giada

20.45 - 22.15 u.
Modern (B)
volwassenen

Sportschuur Giada

vrijdag 17.00 - 18.00 u.
Modern
10+

Sportschuur Doriane

18.00 - 19.30 u.
Modern (B)
14+

Sportschuur Doriane

19.30 - 21.00 u.
Modern (A)
18+

Sportschuur Doriane

(A) gevorderden – (B) open level

Gebruiker
Line
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Locatie

Sportschuur (Parkschool), Lusthovenlaan 12, 2640 Mortsel

Enkele afspraken
Kledij
Aangepaste sportkledij, zeker geen jeans.
Hiphop: sportschoenen enkel voor indoor.
Geen juwelen.
Geen loshangend haar.
 
Beeldmateriaal
Tijdens voorstellingen zal er gefilmd en gefotografeerd worden. 
Eigen beeldmateriaal kan gepubliceerd worden mits toelating van de docent.    

Varia
Kom op tijd zodat de lessen tijdig kunnen starten, eet geen kauwgum tijdens de lessen, 
verwittig je docent(e) en/of verantwoordelijke als je niet aanwezig kan zijn (naam en 
telefoonnummers worden bij inschrijving medegedeeld).
Er worden geen ouders toegelaten tijdens de lessen.
Drinken tijdens het sporten is gezond. Een flesje water mag je dus meenemen in de danszaal. 
Eten en snoepen tijdens de les is niet toegestaan.

Hoe inschrijven?
• Vul een inschrijvingsfiche in

• Stuur het door naar kinemusikei.dans@gmail.com of geef het af aan de verantwoordelijke 
van de groep

•  Betaal cash of via bank op rekening  BE59 9730 1617 8826 
 KMS Deugd en Volharding/Kinemusikei.dans

 met mededeling van voornaam, familienaam van de danser en naam van de groep.

• Voor meerdere familieleden, gelieve dit via aparte inschrijvingsformulieren en 
overschrijvingen te doen.

Lidgelden
45 min. € 115
60 min. € 145
90 min. € 185

Wie meerdere danslessen volgt krijgt 10 % korting op de totale som.
Jaarlijkse lidgelden zijn inclusief administratiekosten en verzekering bij Danspunt. 
Kinemusikei.Dans is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Activiteitenkalender 2018-2019

zondag 02/09/2018  Flyeren op FortBom Mortsel

woensdag 05/09/2018  Start dansjaar

zaterdag 15/09/2018  Deelname Jaarmarkt Mortsel

 herfstvakantie   Workshop 
 

vrijdag 14/12/2018  Opendeur

woensdag 19/12/2018  Opendeur

 /01/2019   Nieuwjaarsparty 

 /02/2019   Medewerking kampioenenviering

week van 18/02/2019  Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

woensdag 17/04/2019  Deelname Buitenspeeldag Mortsel

vrijdag-zondag 26/04-05/05/2019  Week van de AmateurKunsten

zaterdag 27/04/2019  Deelname dansdag

vrijdag-zondag 26/04-05/05/2019  Week van de AmateurKunsten 

woensdag en vrijdag 19-21/06/2019  Laatste lessen 

september 
2018

oktober - 
november 

2018

april 
2018

december 
2018

januari 
2019

februari 
2019

mei 
2018
april 
2019

mei 
2019

juni 
2019
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Collega tafeltennissers en sympathisanten

Het voorbije jaar was er één met ups-and-downs. We hebben weer fantas-
tische herinneringen samen beleefd en ook op sportief vlak kunnen we spreken 
over een geslaagd sportjaar. We noteerden een individuele eerste plaats voor 
Arthur Deckers bij de jeugd in afdeling 3A. Arthur (U17) en Korneel Godts (F) 
konden elk een federaal tornooi op hun naam schrijven. Arthur De Buck 
eindigde op de eerste plaats in de criterium stand van de Lagere Open. Bij 
de Sporta volwassenencompetitie waren er vooral collec tieve pres taties voor 
Tecemo I (titel en promotie naar 8e) en Tecemo J (promotie naar 9e). Ook in 
de VTTL was er sportief succes voor Tecemo B (promotie naar 1e). Volgend 
jaar gaan we weer van start met in totaal 19 competitieploegen.

Naast al dat sporten was er ook weer ruimte voor andere activiteiten, en zo 
mochten we telkens 50 à 60 leden verwelkomen op de kaas- en wijnavond, 
het winterweekend en de Tecemo BBQ. Ook onze kwis was weer een 
gigantisch succes met 36 ploegen. Graag wil ik alle bestuursleden en 
medewerkers van harte bedanken voor hun inzet gedurende deze of andere 
activiteiten. Deze inzet is broodnodig om de gezelligste club te blijven.

Ook dit jaar gaan we met het bestuur er weer volop tegen aan. Binnen 
het bestuur namen we afscheid van Zé Vandenhoeck. Hij verzorgde de 
commu nicatie en de website, maar zal de website blijven onderhouden 
achter de schermen, bedankt Zé. Ook Koen Schevenels geeft de taken van 
jeugdverantwoordelijke door, zodat hij zich meer kan concentreren op zijn rol 
binnen het CVBA-bestuur, bedankt voor de jarenlange inzet.

Een seizoen van hoogtepunten kende afgelopen sportjaar een einde in mineur 
met het verlies van onze ex-voorzitter Frank Wuyts. Frank was zeer geliefd en 
één van de steunpilaren van onze club. Hij was nog steeds zéér actief betrokken 
bij de werking van onze club en zal als vriend en als vrijwilliger hard gemist 
worden. Wij wensen ook langs deze weg veel sterkte aan familie en vrienden.

Onze activiteitenkalender is ook dit jaar weer goed gevuld, dus als je nieuws-
gierig bent neem dan zeker een kijkje op onze website via www.d-en-v.be 
of rechtstreeks via www.tecemo.be, we zullen je ook zeker op de hoogte 
houden via e-mail. 

Voor iedereen alvast een fantastisch en sportief seizoen toegewenst!

Maarten De Bock 
Voorzitter

Tecemo
tecemo.d-en-v.be
Correspondentieadres: Elise Van den Hooff, Vijf-aprilwarande 91, 2640 Mortsel

Gaanderij Ter Linde,
Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel

(ook toegang via Statielei)
tel. 03 440 11 83 (tijdens de openingsuren)

Tafeltennisclub TECEMO 
beschikt over een moderne 

sportaccommodatie in  
zijn eigen Tecemo-Center

Erevoorzitter 
Louis Van Laere

Voorzitter
Maarten De Bock
0486 60 81 81
voorzitter@tecemo.d-en-v.be

Secretaris
Elise Van den Hooff 
0499 16 87 47
secretariaat@tecemo.d-en-v.be

Penningmeester
Wilfried Billiet
0473 51 50 99
penningmeester@tecemo.d-en-v.be

Bestuur

ttctecemo@gmail.com 
www.tecemo.be 
Maarten De Bock, 0486 60 81 81i

Uw privacy bij KMS D&V vzw      Meer informatie vindt u op blz. 9
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Activiteitenkalender 2018-2019

dinsdag en   Volwassenentraining 
donderdag  

woensdag 05/09/2018  Aanvang jeugdtraining

zondag 09/09/2018   Federaal Tornooi Tecemo 

woensdag 12/09/2018  Start truffelslag 

zaterdag 15/09/2018  Deelname Jaarmarkt Mortsel

zondag 14/10/2018  Ontmoetingstornooi 

zaterdag 03/11/2018  Jeugdclubkampioenschap

zondag 11/11/2018  Clubkampioenschap

zaterdag 15/12/2018  Memokwis 

zondag 13/01/2019  Masters Tecemo 

vrijdag-zondag 01-03/02/2019  Winterweekend 

zaterdag 23/03/2019  Spaghetti-etentje 

zaterdag 20/04/2019  Dubbeltornooi 

woensdag 01/05/2019  Memorial ‘t Kelderke

woensdag 15/05/2019  Algemene Ledenvergadering

vrijdag 24/05/2019  Memorial Frank Wuyts

donderdag 30/05/2019  Zomerweekend 

zaterdag 29/06/2019  BBQ

augustus 
2018

september 
2018

oktober 
2018

november 
2018

december 
2018

januari 
2019

februari 
2019

maart 
2019

mei 
2018
april 
2019

mei 
2019

juni 
2019

WE LIKE TO PARTY !
YOU LIKE TO PARTY TOO ?

Misschien is het Tecemo-Center  
wel de locatie die je zoekt!

Zoek je een geschikte locatie voor de jaarlijkse familiebijeenkomst?
Wil je voor je vrienden een kaas- en wijnavond organiseren?

Wil je je verjaardag wat uitgebreider vieren?
Heb je een communicant in de familie?

10 - 15 - 25 - 50 jaar getrouwd?
Heb je een nieuw lief?

Pas verhuisd?

Enfin … elke reden
is goed genoeg om uw feestje  

in Tecemo te organiseren !

De huurprijzen zijn democratisch,  
en aangepast voor leden en onderafdelingen D&V.

Mits een kleine bijdrage kan ook gebruik gemaakt worden  
van de sportzaal en/of de professionele muziekinstallatie.

Voor meer details en/of concrete afspraken, neem contact op met  
de verantwoordelijke zaalverhuur: Evi Claes, 0486 18 06 80

of de voorzitter van Tecemo cvba: Staf Van den Hooff, 0478 98 94 56

Gebruiker
Line



44 45Bossaball Bossaball

Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jeroen Vande Casteele, Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel

Bossaball Club Mortsel start zijn 6de seizoen 

De Mortselse club startte 5 jaar geleden in de schoot van de Multisport
vereniging Deugd en Volharding vzw. Deze club bestond, en nu nog 
steeds, uit enthousiaste mensen uit de deelverenigingen van deze vzw, 
die dans, turnen, volleybal en tafeltennis huisvest. 

‘Op zoek naar een nieuwe uitdaging?’

Bossaball is een 
combinatie van 
voetbal, volleybal 
en gymnastiek. 
Deze sport 
wordt gespeeld 
op een groot 
luchtkussen met 
2 trampolines 
dat gescheiden 
wordt door een 
net. In België zijn 
er momenteel 2 
clubs. De andere 
club bevindt zich 
in Overmere, 
waar wij regel-
matig een interclubtornooi mee houden. In onze club leer je de basis van 
deze drie sporten beheersen. Daarnaast kom je terecht in een kleine, hechte 
groep van spelers waar naast sport, clubsfeer centraal staat. 

Wij bieden bossaball aan vanaf +14. Deze leeftijd is algemeen bekend als de 
‘drop-out’ leeftijd, waar sporters op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. 
Hier spelen wij graag op in met een nieuwe, verfrissende en spectaculaire 
sport waar je als speler jezelf helemaal in kunt uitleven. 

Wij bieden bossaball zowel recreatief als competitief aan met onze maan-
delijkse tornooien i.s.m. onze noorderburen Bossaball Nederland. Daarnaast 
organiseert Bossaball Belgium jaarlijks min. 2 tornooien waar onze leden 
gratis aan kunnen deelnemen (Belgian Open, Flanders Open, …).

‘Ambitie’

In het buitenland wordt de sport wel meer en meer gesmaakt en dit resul-
teerde zelfs tijdens de laatste Olympische Spelen in demonstratie matchen/
tornooien op de Copacabana Beach in Rio.

Zowel Bossaball Belgium als Bossaball Internationaal zijn nog steeds op zoek 
naar spelers om deze sport nog verder te promoten in binnen- en buitenland. 
Zo hebben al enkele spelers/trainers van de club hun skills wereldwijd laten 
zien. Wie weet, hoor jij daar binnenkort ook bij?!

Ook zijn we nog op zoek naar ondersteuning voor onze club. Ben jij graag 
actief achter de schermen van Bossaball Club Mortsel? Organiseer je graag 
tornooien en wil je mee helpen om bossaball verder te ontwikkelen?  
Ons bestuur kan nog helpende handen gebruiken! Indien interesse, stuur  
een mail naar jeroen@bossaball.d-en-v.be of raadpleeg onze website:  
http://bossaball.d-en-v.be.

Jeroen Vande Casteele 
Voorzitter

Gebruiker
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Website: http://bossaball.d-en-v.be
Facebook: Bossaball Belgiumi

Trainingen
Al onze trainingen gaan door op donderdagavond in de sporthal van het Koninklijk 
Atheneum Mortsel.

Indeling groepen:

Bossaball Rookies +14 jaar van 18.00 u. tot 19.00 u. (aanwezig om 17.30 u.)

Bossaball Intermediates (recreatief) +17 jaar van 19.00 u. tot 20.15 u. (aanwezig om 18.45 u.)

Bossaball Competitions +17 jaar van 20.15 u. tot 22.00 u. (aanwezig om 20.00 u.)

Voorzitter / Trainer
Jeroen Vande Casteele
0491 73 28 37
jeroen@bossaball.d-en-v.be

Secretaris / Trainer
Vincent Van Minnebruggen 
0472 28 26 01 
vincent@bossaball.d-en-v.be

Penningmeester / Trainer
Sven Leemans
0471 58 30 11
sven@bossaball.d-en-v.be

Bestuur

Lidgelden
Ook dit jaar zijn de eerste 2 trainingen gratis. 

Van september tot en met januari: € 75 
Van februari tot en met juni: € 75 
Van september tot en met juni: € 150

Uw privacy bij KMS D&V vzw      Meer informatie vindt u op blz. 9

Activiteitenkalender 2018-2019

zaterdag 15/09/2018  Deelname Jaarmarkt Mortsel

 /10/2018  Interclub met club Overmere

donderdag 04/10/2018  Start trainingen

 /12/2018  Open Bossaball tornooi 

 /05/2019  Open Bossaball tornooi 

 /06/2019  Ouders vs. Spelerstornooi 

 /07-/08/2019   Geven van workshops op 
verschillende locaties

september 
2018

oktober 
2018

december 
2018

mei 
2019

juni 
2019

juli - 
augustus 

2019

Onze maandelijkse competitiedagen worden gespeeld op zondag 1x in de maand.
Vanaf dat de kalender gemaakt is, zal deze te vinden zijn op onze website.
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