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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
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Beste clubleden en medewerkers

De kerstbomen en dito versiering zijn weer opgeborgen voor een jaartje en de rendieren 
hebben hun terugweg aangevat. 
De zonnewende is gepasseerd en dit betekent voor ons althans, dat we opnieuw wat langer 
licht krijgen en dit ongeacht of we nu voor het zomer- of winteruur kiezen. 
Dit betekent ook dat we bijna in de helft van het sportjaar zitten.

Een blik op de kalender onthult wat voor moois de afdelingen nog in petto hebben voor 
jullie. Op onze website kunnen jullie ook altijd terecht voor de laatste updates. Ik wil hierbij 
ook even het webteam bedanken dat onze website niet alleen inhoudelijk maar ook 
technisch operationeel houdt.

In november hielden we traditiegetrouw onze jaarlijkse algemene vergadering ter goed-
keuring van de financiële resultaten, budgetten en jaarwerking in het algemeen. 
De deelgenoten, want zo noemen we de leden van de Algemene Vergadering, gaven hun 
goedkeuring aan onze werking. 
Vincent Van Minnebrugge droeg de goedkeuring van de vergadering weg en maakt vanaf 
nu deel uit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur wordt binnenkort het bestuursorgaan genoemd in het kader van het 
ondernemingsrecht, de wetgeving die voor alle ondernemingen en voortaan ook voor vzw’s 
van toepassing is.  
Voortaan is de vzw geen vereniging zonder winstoogmerk meer maar wordt een vereniging 
zonder winstuitkering, dit om het verschil te maken tussen ondernemingen met winstdoel. 
Deze gewijzigde wettelijke context noodzaakt ons tot het herzien en herwerken van onze 
statuten tegen volgende algemene vergadering. Wij zullen ons ook hier en daar moeten 
aanpassen aan de nieuwe wettelijke voorschriften.

2019 belooft dus een boeiend jaar te worden, niet alleen omwille van nieuwe wet ge vingen en 
verplichtingen maar ook andere uitdagingen liggen in het verschiet. Jaar na jaar wordt het 
moeilijker om medewerkers en lesgevers te vinden en bestuursploegen in te vullen. Onze 
deelverenigingen kampen voortdurend met hun zoektocht naar degelijke en voldoende 
capaciteit om hun activiteiten te ontplooien. Deze zijn niet altijd beschik baar in Mortsel noch 
in het publieke noch in het veel duurdere private domein. Strategische planning en overleg 
met zowel locale overheid als privé-initiatieven dringen zich op.

Mag ik tenslotte iedereen een sportief, voorspoedig en leuk 2019 toewensen.

Luc Follaets  
Voorzitter KMS D&V vzw

Voorwoord

E R K E N D  A A N N E M E R

gsm: 0495 53 06 90
e-mail: walterdure@skynet.be

 

V e r b o u w i n g e n  W a l t e r  D u r é  

E R K E N D    A A N N E M E R 

roene baksteen de g 

Rubensstraat 36 - 2640 Mortsel 
Tel./fax: 03 449 59 35 
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Jeroen Vande Casteele (voorzitter Bossaball, speler 
Heren 1 Joledi Volleybal, lesgever Joledi Damesturnen en 
medewerker Turnkring D&V) en Liesbeth Bossaerts gaven 
elkaar het jawoord op 21 december 2018.

Aan het jonge paar veel geluk gewenst voor de toekomst!

Op 5 oktober 2018 werd Nestor geboren. Hij is het 
zoontje van Christophe Van Hecke (speler Heren 1 
Joledi Volleybal) en Jasna Loos, kleine broer van Oscar en 
kleinzoon van Monique Doisy (medewerkster Joledi).

Wij wensen hen van harte proficiat!

Op 14 oktober 2018 overleed Yvonne Swaegers, 
moeder en schoonmoeder van Marianne Eelen en 
Kris Mortelmans (resp. lid en bestuurslid Turnkring D&V) 
en grootmoeder van Sarah Mortelmans (turnleidster).

Luc Van den Broeck, echtgenoot van Gerd Clijsters, 
vader van Dieter Van den Broeck en grootvader van 
 Ella Van den Broeck (resp. secretaris, medewerker en lid 
Turnkring D&V) overleed op 5 november 2018.

Mick Mets en Inge Rutten (resp. volleybalscheidsrechter 
en medewerkster Joledi) hebben op 3 januari 2019 
afscheid genomen van hun vader en schoonvader 
Odilon Mets.

 Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Personalia

Werkten mee aan deze Heraut

Nele Boeykens | Dorien Boonen | Bart Carmen | Erik Cop | Anoek Dedecker |  
Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tim Follaets | Jan Liekens | Jeroen Vande Casteele |  
Ron Van den Branden | Lieve Van De Weghe | Willy Wolters

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Verslag van de Algemene Vergadering
van 25 november 2018

Totaal aanwezigen op de vergadering was 22 effectief aanwezig en 8 bij volmacht. Er waren 
10 afwezigen.

Er werd nog eens het duidelijk onderscheid uitgelegd tussen rekening(en) sportjaar en fiscaal 
jaar. Voor belastingaangifte dient de rekening handelend over de ganse vzw ingediend te 
worden over een kalenderjaar, doch wat de werking betreft bespreken wij de financiële 
toestand per sportjaar omdat dit dan ook een beter overzicht geeft over de exacte werking 
van de onderscheiden verenigingen. Het zijn de rekeningen van het sportjaar (= boekjaar) die 
door de leden van de Algemene Vergadering dienen goedgekeurd te worden. De leden van 
de Algemene Vergadering zijn de effectieve leden van de vzw.

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

 – controleren en goedkeuren van de rekeningen en begrotingen

 – kiezen en aanstellen van de leden van de Raad van Bestuur

 – uitsluiten van deelgenoten

 – wijziging van de statuten van de vereniging

 – ontbinding van de vereniging.

Het verslag betreffende het financieel jaar 2017, aanslagjaar 2018 betreffende de ganse vzw 
werd door de voorzitter aan de aanwezige leden voorgelegd.

De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2017-2018 en de begroting voor het 
lopende sportjaar 2018-2019 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.

Tim Follaets gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag en begroting 
werden goedgekeurd.

www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
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Voor Kinemusikei was deze taak weggelegd voor Anoek Dedecker. Het financieel verslag 
2017-2018 werd goedgekeurd. De begroting 2018-2019 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 2017-2018 en begroting 2018-2019 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. 

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 2017-2018 
aan de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde 
met de vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar 2018-2019.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw

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

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 

• inkomsten/uitgaven sportjaar 2017-2018
• leden/lidgelden sportjaar 2017-2018
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2017-2018

Verkiezing

Dhr. Vincent Van Minnebruggen stelt zich verkiesbaar om deel uit te maken van de Raad van 
Bestuur van de KMS Deugd en Volharding vzw en dit als raadslid voor Bossaball.
Vooraleer tot stemming over te gaan werden door middel van loting volgende 2 leden van de 
Algemene Vergadering aangeduid als stemopnemer: Jeroen Vande Casteele en Jos Wouters.
Er zijn 30 stemgerechtigden (22 effectief aanwezig en 8 bij volmacht).
De resultaten van de stemming waren als volgt:

VERKIEZING JA NEEN ONTHOUDING

Vincent Van Minnebruggen 29 1 -

Vermits Vincent zich in Abu Dhabi bevond voor bossaball, kon hij het applaus bij zijn 
verkiezing niet in ontvangst nemen.

 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

 704 723 754 700 665

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2017-2018

Turnkring 283 44 %
Kinemusikei 95 13 %
Joledi 90 14 %
Tecemo 167 25 %
Bossaball 30 4 %
Totaal vzw 665 100 %

Deelgenoten

Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op de aanwezigheid van deelgenoten op de algemene 
vergadering en het belang van deze deelgenoten in het bestuur van de vereniging. Indien er 
geen deelgenoten zouden zijn houdt de vereniging op te bestaan. Ook het aantal deelgenoten 
dient voldoende te zijn, daar er anders leden uit de Raad van Bestuur dienen te verdwijnen.
Daarom nogmaals een warme oproep om ervoor te zorgen dat er nog enkele deelgenoten bij-
komen en tevens aan diegenen die dit jaar afwezig waren, naar volgend jaar toe zeker aan wezig 
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 dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking en wenste 
hen ook nog een prettige zondag toe. 

Ook wordt er nog even aan herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt op zaterdag 
19 januari 2019.

Jan Liekens, D.O. 
Secretaris

VOOR  ALLE  BESTUURSLEDEN/LESGEVERS/MEDEWERKERS

WE  VERGETEN  ZEKER  NIET  DE

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP  19  JANUARI  2019  OM  20.00  U.

WE  VERWACHTEN  JULLIE !
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Activiteitenkalender

zo 13/01    Tecemo   Masters Tecemo

za 19/01    KMS D&V  Nieuwjaarsreceptie

wo 13/02    Kinemusikei   Kampioenenviering

vr 01/02 – zo 03/02 Tecemo  Winterweekend

week van 18/02 Joledi en Kinemusikei
       Wafeltjesslag

za 02/03 – zo 03/03 Kinemusikei   Workshops (verschillende dansstijlen 
en docenten)

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 Buitensportdag Mortsel

vr 19/04    Tecemo  Dubbeltornooi

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

za 27/04    Kinemusikei  Deelname 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  D&V-Quiz

vr 24/05    Tecemo  Memorial Frank Wuyts

zo 26/05    Turnkring D&V  Brevettendag + Daguitstap

wo 29/05 – zo 02/06 Tecemo   Zomerweekend

januari 
2019

 

februari 
2019

 

maart 
2019

 

april 
2019

 

 

 

mei 
2019

 

 /06    Bossaball  Ouders vs. Spelerstornooi

wo 29/05 – zo 02/06 Tecemo   Zomerweekend

zo 16/06    Turnkring D&V  Laatste turnlessen

za 22/06    Turnkring D&V  Kleuterdag

za 29/06    Tecemo  BBQ

wo  en vr      eind/06 Kinemusikei  Laatste lessen

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

     Joledi  BBQ Heren 1 Volleybal

       Eindeseizoensreceptie Damesturnen

juni 
2019

juli 
2019

Data  
nog niet  
gekend
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Bossaball Club Mortsel

Activiteitenkalender 2018-2019

 /05/2019  Open Bossaball tornooi

 /06/2019  Ouders versus spelers 

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

mei 
2019

mei 
2018
juni 

2019

mei 
2018
juli-

augustus 
2019

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

Beste sportliefhebbers

Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor alle 
sporters, supporters en hun familie. Dat 2019 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 wordt er een wandeling 
gedaan waar we een 6-tal uren kunnen genieten van de natuur. Met een 
knapzak en de nodige flessen en versnaperingen vertrekken we dan in de 
voormiddag aan de wandeling. Tegen de late namiddag staat het aperitief te 
wachten om nadien lekker te gaan smullen. Het was weerom een geslaagde 
dag waarvan je enkele sfeerbeelden verder in deze Heraut vindt.

Ons kersttornooi was ook dit jaar weer een fijn treffen. Met 4 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 konden we genieten van een overheerlijke 
spaghetti. Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 
bereidwillige medewerking.

Onze herenploeg in 4de afdeling heeft het moeilijk. Zij kampen met een tekort 
aan spelers. Gelukkig kunnen ze in de terugronde rekenen op 3 nieuwe 
spelers. Tracht tevens nog wat wedstrijden te winnen om weg te geraken van 
de laatste plaats.

De herenploeg in 3de afdeling draait op volle toeren ook al is het daar soms 
wat zoeken om met 6 te geraken. Top 3 zou nog wel kunnen met een sterke 
terugronde, al dacht ik niet dat dit de bedoeling was .

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Helga Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel
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De damesploeg kan in de terug ronde nog wat posities stijgen want boven 
hen staat het allemaal kort op elkaar. Zij staan op een 8ste plaats in hun 
rangschikking en er zit zeker nog meer in. De top zal moeilijk zijn maar een 
5de plaats zit er wel in ...

Op maandag- en vrijdagavond hebben we nog steeds een bende 
enthousiastelingen die zich komen ontspannen bij een partijtje volleybal. 
De capaciteiten en de leeftijd van de spelers loopt soms wel wat uiteen 
maar ieder presteert er op zijn of haar niveau. Dat er tussendoor wel eens 
geapplaudisseerd wordt om een mooie redding, gelachen wordt om een 
blunder of gediscussieerd wordt of een bal binnen of buiten was, hoort daar 
nu eenmaal bij.

Ook dit seizoen is op dinsdagmorgen de vloer in de turnhal goed bezet door 
onze dames. Jeroen, hou ze scherp . Volhouden is de boodschap, dames!

Groetjes 
Tim

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

   BBQ Heren 1 Volleybal

   Eindeseizoensreceptie Damesturnen

februari 
2019

Data 
nog niet 
gekend

Activiteitenkalender

Wandelen in de Ardennen
 
Wapenstilstand op een zondag is blijkbaar geen goed idee. Nog nooit kwamen er zo 
weinig wandelaars opdagen op onze klassieke 11 november wandeling.

Maar ook op 10 november werd er lustig gewan deld en 
je mag me gerust geloven, Luc had weer een prachtig 
parcours uitgestippeld.

Omdat de herfst dit jaar zo laat z’n intrede gedaan heeft, 
waren de bomen nog in hun volle prachtige kleuren-
ornaat en dat leverde natuurlijk weer mooie plaatjes op 
die onze herinneringen levendig moeten houden.

We zullen deze wandeling ook nog 
op een andere manier onthouden. 
Er zaten namelijk enkele flink steile 
hellingen bij die niet iedereen in één 
keer naar boven kon lopen. Dat er 
af en toe ook een paar druppels 
water uit de lucht vielen zijn we al 
lang weer vergeten.

Na ruim 2 uur wandelen, het is intussen al middag, kwamen we aan bij de kapel van 
Saint Thibaut met bijhorende calvarieberg. We overlegden even met het thuisfront of 
ze ons warme koffie konden brengen maar voor zover we konden zien, was er geen 
mogelijkheid om met een auto in de buurt te komen.

Dan moesten de meegebrachte lunchpakketjes maar 
volstaan. Er was wel een afdak waar onder we voor de 
regen konden schuilen maar daar was dan weer geen 
bank om op te zitten. Daar waar er dan wel een 
picknicktafel en bank stond, zat je in de drup. We zijn 

het comfortabeler gewoon maar de 
stem  ming leed er niet onder, hoor! 
Integendeel. Nog even genieten van het 
mooie vergezicht over het dal van de Semois en dan trokken we weer verder. 
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frangipanes carré confituur

krokante boterwafels
krokante boterwafels choco

vanillewafels
vanillewafels choco

Jawel hoor, nog geen 300 meter 
verder kwamen we al een mooie 
parkeerplaats tegen. Die verse 
koffie had dus toch wel kunnen 
komen.

Niet getreurd, dan waren we 
op weg naar Hodister waar we 
op de hoek van een straat een 
merkwaardige kunstverzameling 
tegenkwamen. Wat je met oude 
rommel al niet kan maken …

We liepen maar snel dit dorp weer uit, 
terug het bos in en met een omweggetje 
(we moesten toch wel onze km’s halen, hé) 
kwamen we bij het Croix Grand Père waar 
geen kruis te bespeuren was.  
Maar wel de juiste plaats om alle opa’s even 
op de foto te krijgen.

Tijd nu om terug af te  
zakken naar onze vertrek-
plaats Rendeux want  
th uis wachtte ons een  
lekker feest-
maal. Na een 
douche en 
een aperitiefje 
wachtte de 
Oosterse fondue 
op ons.

We hebben 
weeral genoten 
van een heel 
gezellig wandel-
weekend! 

Willy

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.

Wafeltjesslag
verdeling in

de week van 18 februari 2019
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Onze competitieploegen

Volleybal

Klassement t/m 13/1/2019

Heren 1 • 3de afdeling A
1 Bravoc Ranst 1 13 4 5 3 0 1 0 37 14 0 33

2 OV Dennenbad 11 7 2 0 2 0 0 31 8 0 29

3 Kokaz 2 13 5 2 2 1 1 2 30 18 0 26

4 Joledi 1 11 2 3 3 1 2 0 28 18 0 22

5 Antenna Ukraine 12 3 3 0 2 1 3 23 21 0 20

6 Mavoc Mechelen 11 1 3 1 1 3 2 20 23 0 15

7 Vojaka 1 12 1 3 0 3 3 2 21 27 0 15

8 Dosko@Ristorno 1 12 2 2 1 0 6 1 21 25 1 13

9 Sloep VC 2 13 2 1 2 0 4 4 19 29 0 13

10 Tesla Lint VC 5 13 0 2 0 1 4 6 12 35 1 6

11 Geel Zwart Wijnegem 2 11 0 0 1 2 1 7 8 32 0 4

Heren 2 • 4de afdeling B
1 Bravoc Ranst 2 12 4 5 0 2 1 0 32 14 0 29

2 Den Doedelzak VC 11 4 3 1 1 1 1 27 14 0 24

3 Cantincrode 2 9 1 4 2 1 0 1 23 14 1 19

4 Patria 10 4 1 1 0 2 2 20 15 0 17

5 Tesla Lint VC 7 9 2 1 2 2 2 0 21 17 0 15

6 Vosco 3 10 2 1 2 2 2 1 21 20 0 15

7 Hellvoc 11 4 0 1 1 4 1 21 20 0 15

8 Komart 4 12 1 1 3 2 1 4 20 28 0 14

9 Volmar Ekeren 2 10 1 0 1 1 2 5 10 26 0 6

10 Joledi 2 10 0 0 0 1 1 8 3 30 1 0

Verklaring kolommen
 1 = Gespeelde wedstrijden
 2 = Wedstrijden gewonnen met 3-0
 3 = Wedstrijden gewonnen met 3-1
 4 = Wedstrijden gewonnen met 3-2
 5 = Wedstrijden verloren met 3-2
 6 = Wedstrijden verloren met 3-1
 7 = Wedstrijden verloren met 3-0
 8 = Gewonnen sets
 9 = Verloren sets
 10 = Forfaits
 11 = Puntentotaal

Dames • 5de afdeling A
1 Vintage Volley Puurs 2 11 9 1 1 0 0 0 33 3 0 32

2 Mavoc Mechelen 12 8 1 1 0 1 1 31 9 0 29

3 Geel Zwart Wijnegem 2 10 8 1 0 1 0 0 29 4 0 28

4 Jong Edegem 11 4 0 1 2 2 2 21 20 0 16

5 Osta Berchem 2 10 4 0 1 1 1 3 18 17 0 15

6 Volley Niel 2 12 3 2 0 0 2 5 17 23 0 15

7 Tesla Lint VC 2 12 2 1 2 1 1 5 18 26 0 14

8 Joledi 11 2 2 0 0 0 7 12 23 0 12

9 Racing Deurne OB 11 1 1 0 1 1 7 9 28 0 7

10 Komart 3 12 0 0 0 0 1 11 1 36 1 -1
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Joledi Kersttornooi
Zeespiegeltje, zeespiegeltje aan de wand, wat is er aan de hand met het land? Na het 
mars klimaat van afgelopen zomer en de klimaatmars die een roep in de woestijn was 
gebleken, hebben we er toch wel wat slaap voor gelaten (met hulp van de warme nachten, 
de hoornaars [of waren dat politiehelikopters?], de muggen). Omdat onze spiegel vooral 
uitblinkt in non-verbale communicatie verwachtten we wel dat die ons weer droogweg zou 
wijzen op de wallen onder onze ogen als meest concrete reddingsboei tegen de zondvloed 
van doemberichten over het wassende water. Groot was onze verbazing dus, toen onze 
vragende blik werd beantwoord met een luide boer, waarna een verfrommelde stem ons 
toesprak: “Vreest niet, mannekes! De toekomst zal gróenkleurig zijn: als het niet van het gras 
is, dan toch van de algen, die daar 6 meter boven zullen drijven, hahaha.” Dré van Den Drab, 
die ons op blauwe zater- zon- en sommige andere dagen als cafetaris wel al vaker water-
aan-de-lippendienst had bewezen, was op één of andere manier in onze spiegel gevaren 
en begon op de koop toe (én zeer on-Dré’s) nog allerlei goede raad te spuien: “Het leven is 
aan de droge levers (of overgevers, sommige woorden bleven wat steken in zijn machtige 
walrussnor), maar het óverleven is aan de fitsten!” Omdat hij wel weet wat het beste medium 
is voor de betere toogpraat, begon dat overleven aan zijn eigen overlevering middels een paar 
opruiende tweets, en in geen tijd werd de belendende sporthal in de Drabstraat in Mortsel 
omgetoverd tot een heus congrescentrum, waar volop kon worden uitgevochten wie die 
fitsten dan wel waren, met volop gelegenheid tot netwerken, uitstippelen van ecologisch 
verantwoorde beleidslijnen en aanfluiten van ballen die energie-inefficiënt in zuurstofarm 
water worden geslagen. Dré weet ook raad met marketing, dus maakte een spandoek deze 
verkapte klimaattop compleet: “Joledi Kersttornooi 2018, iedereen welkom op zondag 
23 december in sporthal Den Drab!”, en daaronder in kleinere lettertjes “(... om dan maar zelf 
te beslechten wie het best is aangepast aan het heetst van de strijd, als geen wereldleider er iets aan wil 
doen #weowntheworld #weowetheworld #anicebeer)”.

En zo’n topaffiche lokt uiteraard alleen maar toppers, van die mensen die ouderwets samen 
willen werken aan een betere wereld, ook al hebben ze elkaar nog maar net op een volleybal-
veld leren kennen. Het heersende klimaat was er zelfs eentje van zoveel vertrouwen dat 
scheids rechters overbodig bleken, en alles in overleg en uitstekende banen werd geleid. Deze 
belangeloze inzet en baanbrekend volleybalveldwerk leverden een rijke oogst aan mogelijke 
overlevingsstrategieën op voor onaardige opwarming van de planeet:

1. De Hittegolfers surften op een golf van succes naar de onbetwiste top van deze 
klimaat top. Proficiat, best aangepaste klimaattoptoppers!

2. De Tijgermuggenzifters maakten er geen punt van om er eentje te laten vallen en 
toonden zich sportieve onderoverlevers in een bijzonder spannende en gloedvolle finale. 

3. De Ongure klimaattypes rukten verrassend en ietwat hoopgevend minder gestaag op 
dan gevreesd, al bleken de laatst gespeelde sets wel alle records te breken sinds het 
begin van de waarnemingen, drie matchen eerder. De toekomst gloort!

4. De Broeikasgastronomen, nochtans hardgekookte eilandbewoners, eindigden 
jammerlijk onderaan de voedselketen. Voor kwatongen zouden suggereren dat ze er 
een potje van maakten: 10 punten voor sfeer en gezelligheid, nah!

Al moet gezegd dat de laatsten ietwat verzwakt hun kleine finale in moesten en enkele 
sterren spelers voortijdig zagen vertrekken. Al moet ook gezegd dat snel daarna heerlijke 
bolognese geuren uit de aanpalende cafetariakeuken kwamen opkringelen, dus wat ons 
betreft zijn die laatsten evengoed de eersten. Na het speelveld en een warme douche:  
de onderhandelingstafel, met heerlijke spaghetti, koele dranken, warme herinneringen,  
kleine uurtjes.

Daar kwam een slotresolutie van, en die werd unaniem goedgekeurd: “Laat het duidelijk zijn: 
er ís nog toekomst, en die is aan klimaatverdragers, klimaatplantrekkers, gematigde berg-
klimmaten en angstklimaatremmers!” Én – zo fluistert een bevriend cafébaas ons nog in het 
oor – gewiekste klimaattoplocatieverhuurders. Bedankt aan iedereen om er alvast een fijne 
dag van te hebben gemaakt, en – laten we de toekomstperspectieven bescheiden houden – 
op naar volgend jaar!

Ron
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Daar vorig jaar niemand de pronostiek gewonnen had zat er dus een mooi bedrag in de 
pot en konden we dat nu uitkeren aan 3 winnaars. Proficiat!

Damesturnen

Na de laatste turnles in 2018 was er een gezellige drink die, dankzij Jeroen, kon 

doorgaan in de cafetaria Den Drab. Jeroen heeft nog een selfie gemaakt met de 

aanwezige dames. 

Hij werd ook proficiat gewenst met zijn aanstaande huwelijk en na elkaar prettige 

feestdagen gewenst te hebben ging iedereen huiswaarts.

Joledi wenst iedereen een gezond en sportief 2019
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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

Beste sporters, ouders en sympathisanten

De feestdagen zijn voorbij. Hopelijk hebben jullie ervan genoten om familie, 
vrienden en kennissen terug te zien. Het ganse bestuur en de trainers van 
onze turnkring wensen jullie ook allemaal een schitterend jaar toe in een 
goede gezondheid en boordevol pret. En we staan klaar om daarbij te helpen 
in onze wekelijkse trainingen. Niets beter voor een goede ontspanning dan 
een goede inspanning. En turnen is jullie ‘kop tot teen’ wekelijkse inspanning.

Zoals jullie merkten zijn de lidgelden dit jaar voor deze wekelijkse portie pret 
ook weer lichtjes gestegen. Graag verklaar ik even waarom.

Maar vooreerst even dit: Een studie van de KUL (Bron: Thibaut et al.) naar 
de lidgelden in sportclubs in 2017 zette alle sporten op een ranking met 
de duurste sport bovenaan. Onze sport ‘gymnastiek’ prijkte als voorlaatste 
in deze lijst. Hieruit mogen we concluderen dat het gemiddelde bedrag 
uitgegeven per kind aan sport voor onze sport toch erg democratisch is.

Wat krijgt u voor dit lidgeld? 
Onze opgeleide trainers werken niet alleen aan de motorische ontwikkeling 
maar zeker ook aan de sociale ontwikkeling in een veilige omgeving met 
goede infrastructuur. We trachten dit altijd te doen in een aangename en 
speelse omgeving waar fun en beleving hand in hand gaan. En we gaan 
breder dan andere sporten: vergeet niet dat gymnastiek voor een basis-
ontwikkeling wil zorgen die later kan gebruikt worden in ongeveer alle andere 
sporten. Als bestuur proberen we een gezond lidgeldbeleid te voeren zodat 
de prijs geen reden mag zijn om niet te komen sporten.

Wat doen we (onder andere) met het lidgeld? 
Alhoewel de Stad Mortsel serieuze inspanningen wil leveren om sport-
infra structuur voor haar clubs betaalbaar te houden, stijgt de prijs voor de 
huur toch nog regelmatig. En door de overbevraging van deze stedelijke 
infrastructuur zijn we soms verplicht andere (duurdere) sportzalen te huren. 
Veilig turnmateriaal is helaas zeer duur en moet door intensief gebruik ook 
regelmatig onderhouden of vervangen worden. Daarnaast willen we onze 
trainers correct verzorgen en als tegenprestatie voor hun vrijwilligers werk een 
eerlijke onkostenvergoeding, aangepaste turnkledij en teambuildingactiviteiten 
aanbieden. Helaas kunnen we onze trainers niet betalen maar ik weet en zie 
dat de trainersploeg met hart en ziel blijft werken. Nogmaals enorm bedankt 
hiervoor, respect!  

turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
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We roeien met de riemen die we hebben en trachten de club daarnaast niet 
teveel te belasten met geldopbrengstactiviteiten. We blijven echter financieel 
gezond.

Maar aan kwaliteit werken is ook een constante voor ons. Er werd door de 
werkgroep hard gewerkt om de audit voor te bereiden voor het Q4GYM-
label. Op alle mogelijke vlakken werd de club en clubwerking onder de loep 
genomen en onze sportfedatie Gymfed bevestigde in de startvergadering dit 
sportjaar het behalen van dit kwaliteitslabel met meer dan behoorlijk resultaat. 
Ik kan enkel herhalen wat zij ook zeiden: Proficiat en succes!

We hopen jullie allemaal terug te mogen zien, nu en in de komende jaren, 
op onze reguliere trainingen of op een van onze vele activiteiten waarvan u 
wellicht meer info kan vinden op de volgende bladzijden.

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen 
Voorzitter
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Groepsfoto’s
Het sportjaar is momenteel volop aan de 
gang. Speciaal voor de eerste Heraut van dit 
jaar hebben we groepsfoto’s genomen. Maak 
kennis met onze superleuke jeugdgroepen!

Kleuters A Tandem

Kleuters A Sportstudio

Kleuters B Tandem

Kleuters B Sportstudio
Miniemen Tandem 2

Cadetten A Tandem 2 Cadetten A Sportschuur

Cadetten B 
Sportschuur

Cadetten B 
Tandem 2
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Activiteitenkalender

zaterdag 16/03/2019  Turnshow

zaterdag 18/05/2019  D&V-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

maart 
2019

mei 
2019

juni 
2019

juli 
2019

Scholieren
Aspi’s

Wafelweekend van 13 en 14 oktober 2018
 
Tijdens het verkiezingsweekend richtte de Turnkring zich op om, naar jaarlijkse traditie, een 
partij lekkere Brusselse wafels te laten bakken. 

Dat stemde vele kiezers-om-te-kopen blij en met 5560 stem-men werd de uitslag bekend. 
Een absoluut record! 
De verkopers staken dan ook behoorlijk wat tijd in hun campagne. Met 505 (!) voorkeur-
stemmen is Nick Joostens alvast zeker van minstens 5 zetels in de cinema.

Een coalitie van tellers, inpakkers, chauffeurs, opdien(st)ers en andere D&V-kabinets-
medewerkers lieten alles vlot verlopen in het bakburo. Ze maakten er, wederom, mee een 
topeditie van.

Blijkbaar werd het in Gent op een 600-tal kiesbrieven 
aangetroffen, bij ons zat er zowat op elke wafel een 
wit poeder. Benieuwd wie welk vakje kleurde met een 
heerlijke dot witte slagroom!

De volledige opbrengst gaat integraal naar de partijkas 
om alzo verdeeld te worden over allerhande nuttige 
projecten binnen de clubcultuur.

Hopelijk heeft het goed gesmaakt! In 2019 kan u wederom wafels (ver)kiezen!
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Family Day & V – 18 november 2018
Even een terugblik naar 18 november: de superleuke Family Day&V. 
We zijn de dag begonnen in ‘De Sterre’, de grote turnzaal. Hier konden de kinderen op 
verschillende toestellen turnen en nieuwe dingen uitproberen.

Na jullie mooiste sprongen en beste radslagen werden de prijzen van de Wafelbak uitgereikt 
en de beste verkopers in de bloemetjes gezet.  

Proficiat 

allemaal,  

jullie hebben 

keigoed 

verkocht!

Toen we ons buikje rond gegeten hadden, zijn we vertrokken naar de schaatsbaan in 
Wilrijk. In de namiddag hebben we Antarctica onveilig gemaakt. Er werd gelachen, gevallen, 
geschaatst en vooral veel plezier gemaakt! 

 

Het was weer een succes, bedankt dat jullie er allemaal waren! 

Tot volgend jaar.
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Kinemusikei Dans

Nieuws!

• Na de evaluatie van enkele maanden dans moesten we tot onze spijt twee dansgroepen 
stopzetten wegens een te geringe opkomst. De dansers van Modern 10+ en Hiphop 
kregen de keuze om een andere dansles te volgen.

• De aangekondigde 
nieuwjaarsparty van 
20 januari 2019  
werd vervangen door 
een spettende  
“Dance for life” fuif. 
De Kinderfuif stond 
in het teken van de 
Warmste Week en was 
een groot succes!!! 
De opbrengst van 
3990 EURO van o.a. 
onze verkoop van de 
showkledij was ten 
voordele van “Kom op 
tegen kanker”. 
 
 
Dank u wel aan 
de mensen die 
hebben geholpen! 
 
Dank u wel aan 
de mensen die zijn 
gekomen! 

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

36 37KinemusikeiTurnkring D&V

Gebruiker
Line



• Wij trachten nog steeds enthousiaste medewerkers te vinden om ons bestuur te 
versterken, o.a. inschrijvingen leden, opmaken van brieven, ....  
Verdere info: mail naar kinemusikei.dans@gmail.com of bel +32 486 78 39 60 (Annemie)

•  Op zaterdag 2 en zondag 3 maart organiseren we een dansworkshop met verschillende 
dansstijlen en docenten (waaronder enkele ex-Kinemusikei docenten!). 
Noteer de data dus alvast in je agenda en smeer je beentjes maar al in!

Activiteitenkalender 2018-2019

woensdag 13/02/2019  Kampioenenviering

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

zaterdag-zondag 02-03/03/2019   Workshops (verschillende 
dansstijlen en docenten)

woensdag 17/04/2019  Deelname Buitensportdag 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 eind 06/2019  Laatste lessen

maart 
2019

april
2019

mei
2019

juni 
2019

februari 
2019
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