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Katholieke Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Voorwoord
Beste clubleden en medewerkers

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

Traditioneel staat de eerste “De Heraut” van elke nieuw sportseizoen weer bol van nuttige
informatie.
Voor diegenen die nog een papieren versie ontvangen, blijft dit een infobron voor jong en
oud als het een vast plaatsje in huis krijgt. Als je echter wil overstappen op de digitale versie
of omgekeerd, neem dan even contact op met onze redactie helga.deuvaert@scarlet.be of
telefonisch op het nr. 03 449 08 79.

Deelgenoten
Bestuursorgaan

Raadpleeg zeker ook onze website www.d-en-v.be die de laatste geactualiseerde info bevat.
Agenda’s en plannen wijzigen nu eenmaal.
Aan de vooravond van een nieuw sportjaar lijkt het me nuttig om een aantal doelen en
waarden te belichten die we in de vzw hoog in het vaandel voeren.
Belangrijk is dat we het doel en beleid van de vzw en al zijn afdelingen goed voor ogen
houden en ervoor zorgen dat onze vzw-cultuur doorvloeit in alles wat we doen en
organiseren. We hopen hierin een leidraad te vinden die ons op koers houdt en zal helpen om
bepaalde activiteiten en initiatieven te ontplooien.

K.K. Turnkring D&V
i Gerd Clijsters
Tel. 03 448 46 83
gerd@d-en-v.be

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

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

Om kwaliteit in ons aanbod te waarborgen, sporen we onze lesgevers aan om bijscholingen
te volgen en zijn we steeds op zoek om talentvolle lesgevers aan te trekken voor zover zij niet
uit eigen rangen beschikbaar zijn.

Toestelturnen jongens

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

Aangesloten bij: GymFed

Aangesloten bij: Danspunt

Wij wensen ook open te staan voor iedereen en niet discrimerend te werk te gaan en wensen
ook de privacy te respecteren van al onze leden en medewerkers.

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

Tecemo
i Elise Van den Hooff
Gsm 0499 16 87 47
voorzitter@tecemo.d-en-v.be

Volleybal: competitie, recreatie
Damesturnen

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

Aangesloten bij: Sporta

Aangesloten bij: Sporta, VTTL

Onze zorg gaat ook uit naar het betaalbaar houden van ons aanbod. Commerciële initiatieven
zijn immers nog steeds een pak duurder en bovendien zijn we ervan overtuigd dat het
verenigingsleven ook nog veel meer te bieden heeft dan een paar betaalde uurtjes sport. Het
is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en zich belangeloos inzetten
voor anderen. Voor dit laatste wens ik dan ook iedereen te danken die zich momenteel of in
het verleden ingezet heeft voor de vereniging op om het even welke manier.
We bewaken ook dat we in lijn blijven met de wetgeving. Het nieuwe Wetboek van Vennoot
schappen en Verenigingen “WVV” noopt ons om een grondig nazicht en herwerking van onze
statuten te verrichten. Nieuwe statuten zijn in een ontwerpfase en zullen na goedkeuring van
het Bestuursorgaan, voorgelegd worden aan de AV (Algemene Vergadering) in november.
Ik wens iedereen een boeiend en succes
vol nieuw sportjaar toe met hopelijk veel
plezier, spetterende resultaten en nieuwe
leuke ervaringen!
Luc Follaets
Voorzitter KMS vzw
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Recrea competitie: jongens en meisjes

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

KMS D&V vzw
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Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Deelgenoten

www.d-en-v.be

Myriam Christiaens

Staf Van den Hooff

Rezy Clément

Lieve Van de Weghe

Erik Cop

Tim Van Gorp

Leen Corluy

Philippe Van Hecke

Hubert De Peuter

Marc Van Laere

Wim Dermaut

Pieter Van Regenmortel

Marianne Eelen

Els Verbeure

Pierre Herssens

Bart Verbraeken

Sven Leemans

Hilda Vertommen

Dirk Maes

Paul Vertongen

Roland Pattijn

Filip Wolters

Johan Peeters

Willy Wolters

Inge Rutten

Jos Wouters

Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

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

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

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

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

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

Wilfried Billiet
03 827 58 24 – 0473 51 50 99
penningmeester@tecemo.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
Raadslid Kinemusikei
Annemie Urbain
0486 78 39 60
annemie@kinemusikei.d-en-v.be
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Raadsleden Bossaball
Jeroen Vande Casteele
0491 73 28 37
jeroen@bossaball.d-en-v.be
Vincent Van Minnebruggen
0472 28 26 01
vincent@bossaball.d-en-v.be
Raadslid + Heraut
Helga Deuvaert
03 449 08 79
helga@joledi.d-en-v.be

Buiten de hiervoor vermelde bestuurders maken volgende personen ook deel uit van de
Algemene Vergadering van de vzw:

Guy Stevens

Webmasters
Bart Carmen
Zé Vandenhoeck
Lieve Van de Weghe, Nele Van Herck
Willy Wolters
Vincent Van Minnebruggen

Lid van Verdienste
René Nuyens

i

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.
KMS D&V vzw

7

Jaarprogramma Deugd en Volharding

januari
2020

ma 23/12 – zo 05/01 KERSTVAKANTIE
do 30/01 – zo 02/02 Tecemo
zo 05/01				

augustus
2019

/08				

Volwassenentraining
Flyeren op ZomerEnd Feesten Hove

februari
2020

Turnkring D&V

Rummikub

wo 13/02				

Kinemusikei

Medewerking Kampioenenviering

za 31/08 – zo 01/09 Kinemusikei

Performance en flyeren op FortBom

za 31/08 – zo 01/09 Kinemusikei

Performance en flyeren op FortBom

week van 17/02
Kinemusikei en Joledi
						
Wafeltjesslag

ma 02/09				

Joledi

Start sportjaar Volleybal

di 03/09				

Joledi

Start sportjaar Damesturnen

wo 04/09				

Kinemusikei

Start dansjaar

					

Tecemo

Info competitiespelers

za 07/09 			

Turnkring D&V

Begin sportjaar

zo 08/09				

Kinemusikei

 lyeren op Super Rommelmarkt op
F
Fort 3 Borsbeek

vr 20/09 			

Turnkring D&V

Ronde van Mortsel

zo 22/09 			

Bossaball

Open tornooi in Bar Brial

zo 29/09				

Tecemo

Federaal tornooi

za 29/02				

Schrikkeltornooi

ma 24/02 – zo 01/03 KROKUSVAKANTIE
maart
2020

ma 24/02 – zo 01/03 KROKUSVAKANTIE
/03				
za 14/03				

april
2020

/04				
vr 03/04				

Tecemo

Spaghettimiddag

Turnkring D&V

Turnshow

Joledi

Eindeseizoensreceptie Volleybal

Tecemo

Nacht der dubbels

ma 06/04 – zo 19/04 PAASVAKANTIE

mei
2020

za 25/04				

Kinemusikei

Internationale Dag van de Dans

vr 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

wo 13/05				

Tecemo

Algemene Ledenvergadering

Turnkring D&V

Brevettendag + Daguitstap

Wafelenbak

wo 23/10 – vr 25/10 Kinemusikei

Vriendjesdag(en)

zo 17/05				

Jeugdclubkampioenschap

vr 29/05 – ma 01/06 Tecemo

Zomerweekend

vr 29/05 – ma 01/06 Tecemo

Zomerweekend

Tecemo

ma 28/10 – zo 03/11 HERFSTVAKANTIE

december
2019

Tecemo

za 12/10 – zo 13/10 Turnkring D&V
zo 27/10				

november
2019

Winterweekend

vr 07/02				

Tecemo

Turnkring D&V, Kinemusikei, Joledi, Tecemo, Bossaball
za 21/09				
						
Deelname Jaarmarkt Mortsel

oktober
2019

do 30/01 – zo 02/02 Tecemo

Intraclubtornooi

Vriendenmatch Vilvoorde

vr 30/08				
september
2019

Tecemo

vr 23/08 – za 24/08 Kinemusikei

Joledi

Winterweekend

juni
2020

di

/06				

ma 28/10 – zo 03/11 HERFSTVAKANTIE

wo 10/06				

do 08/11 – di 12/11 Joledi

Wandelweekend

Joledi

Eindeseizoensdrink Damesturnen

Kinemusikei

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

vr 12/06				

Tecemo

Memorial Frank Wuyts

ma 11/11				

Tecemo

Clubkampioenschap

zo 14/06				

Turnkring D&V

Einde sportjaar

zo 17/11				

KMS D&V

Algemene Vergadering

einde juni					

Kinemusikei

Laatste lessen

zo 24/11				

Turnkring D&V

Family Day&V

za 14/12				

Tecemo

Mastertornooi

wo 18/12				

Tecemo

Glühappelbollenweinavond

wo 18/12 – vr 20/12 Kinemusikei

Opendeur

za 21/12				

Tecemo

TeceMEMOquiz

vr 27/12				

Tecemo

Gezelschapsspellenavond

juli
2020

wo 01/07 – ma 31/08 ZOMERVAKANTIE
zo 05/07 – zo 12/07 Turnkring D&V

Datums
nog niet
gekend

					

Kinemusikei

Turnkamp
Workshops

ma 23/12 – zo 05/01 KERSTVAKANTIE
8
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Graag rekenen we op u voor onder andere volgende taken:
• Afdelingsverantwoordelijke: houdt een oogje in het zeil tijdens recreatieve lessen

Turnkring D&V

• Losse medewerker: werkt occasioneel mee tijdens activiteiten van de
turnkring, bv. Sfinks of turnkamp.
• Bestuurslid: bij onze vzw of enkel in de afdeling Turnkring.

turnkring.d-en-v.be

• Deelgenoot: als lid van de Algemene Vergadering van de vzw volg je
minstens 1 vergadering per jaar.

Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel

• Werkgroep 100: ter voorbereiding van ons feestjaar 20-21 (zie hierna).
In het voorbereidingsjaar voor ons 100-jarig bestaan kunnen we jullie hulp
gebruiken. Ben je beroepsmatig bezig of heb je interesse in sponsoring,
marketing, event organisatie, publicaties, perscommunicatie, archiveren van
heemkundig materiaal,
dan zit je zeker op je
plaats bij ons dit jaar.
Neem contact via
Gerd Clijsters of spreek
iemand van onze trainers
aan en ik ben er zeker
van dat we je talenten
kunnen gebruiken. Alvast
op voorhand bedankt
Technisch Bestuur – Gouwfeest te Mortsel – 1928
hiervoor.

Welkom, beste lezer.
Voor diegenen die onze club nog niet zo goed kennen, stel ik met veel plezier
kort even enkele wetenswaardigheden voor. Voor alle anderen, welkom terug
na een deugddoende vakantie in binnen- of buitenland.
Zoals elke strip van Nero en Madam
Pheip afgesloten wordt met een
traditionele wafelbak, sloten wij
weer een succesvol sportkamp in
Turnhout af in juli met een wel
verdiende barbecue. Turners en
trainers, keukenploeg en gasten
waren er allen zeker van dat we dit
volgend jaar zeker moeten overdoen.

Zoals je merkt heeft het komende sportjaar heel wat in petto voor iedereen
die van ver of dichtbij betrokken is bij onze club. Heb je suggesties laat het
ons zeker weten: info@turnkring.d-en-v.be.

De wafelbak houden we traditioneel voor
oktober waarna nog veel interessante
activiteiten zullen volgen waarin we
zowel de turners als hun ouders willen
betrekken. Alle details kan u volgen via
onze nieuwsbrieven in uw mail of via
onze website http://turnkring.d-en-v.be.
Als ouder zal u het zeker met me eens zijn dat uw kinderen een gezonde en
veilige sportclub verdienen waar ze zich zowel sociaal als sportief kunnen
ontwikkelen. Omdat we werken in het kader van een vzw doen we hiervoor
een beroep op vrijwilligers. We zijn er ons ook van bewust dat vrijwilligers
komen en gaan en we
regelmatig ‘vers bloed’
nodig hebben om
onze activiteiten vol te
kunnen houden (voor uw
kinderen). U, als ouder,
dient zich inderdaad
aangesproken te voelen.
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Veel plezier in sportjaar 2019-2020.
Namens het bestuur van D&V
Bart Carmen
Voorzitter

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

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

Ondervoorzitter
Tom De Weerdt
tel. 03 455 32 13 – gsm0479 48 61 32
tomdw@d-en-v.be

Ledenbeheer
Kris Mortelmans
tel. 03 295 88 30
kris@d-en-v.be
Turnkring D&V
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Secretaris
Gerd Clijsters
tel. 03 448 46 83
gerd@d-en-v.be
Voorzitter Technisch Comité
Daan Storms
tel. 03 440 36 98 – gsm 0473 63 81 10
daan@d-en-v.be
Afgevaardigden Technisch Comité
Erik Cop
gsm 0477 79 72 11
erik@d-en-v.be

Nele Boeykens
gsm 0494 35 31 92
nele@d-en-v.be
Raadsleden
Yasmine Van Gogh
gsm 0494 71 01 67
yasmine@d-en-v.be

Juryleden
Toestelturnen jongens

Recrea competitie

Jan Liekens - categorie I

Tom De Weerdt

Dirk Mahieu - categorie II

Tine Goyvaerts

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

Afdelingsverantwoordelijken

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

Gerd Clijsters
gsm 0473 35 58 49

Kris Mortelmans
tel. 03 295 88 30

Marianne Mortelmans-Eelen
gsm 0475 59 38 56

Carolina Glazenmakers
gsm 0484 96 25 55

Sven Schouwaerts
tel. 03 448 00 16

Sandra Garmendie
gsm 0486 63 37 96

Technisch Comité
Rik Capelle
rik@d-en-v.be

Nick Joostens
nick@d-en-v.be

Bert Carmen
bert@d-en-v.be

Tobias Mertsveld
tobias@d-en-v.be

Dries Carmen
dries@d-en-v.be

Maité Michielsen
maite@d-en-v.be

Toon Carmen
toon@d-en-v.be

Sarah Mortelmans
sarah@d-en-v.be

Matthijs Collyn
matthijsc@d-en-v.be

Matthijs Onghena
matthijso@d-en-v.be

Erik Cop
erik@d-en-v.be

Gitte Schouwaerts
gitte@d-en-v.be

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

Emma Simons
emma@d-en-v.be

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

Anouck Tuerlinckx
anouck@d-en-v.be

Lotte Genbrugge
lotte@d-en-v.be

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

Laura Grosjean
laura@d-en-v.be

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

Erika Hudranova
erika@d-en-v.be

Piet Voet
piet@d-en-v.be

Piter Ivo
piter@d-en-v.be

Danny Winkelmans
danny@d-en-v.be

Marika Van den Branden-Mertens
tel. 03 449 53 37

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
een van de bestuursleden aan, of stuur een mailtje!

Wendy Janssen
wendy@d-en-v.be
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Medewerkers
Yves Adriaenssens

Cindy Rouchet

Jeroen Bernaerts

Axelle Scheidtweiler
Sofie Schijvens

Marcel en Monique Block
Dorien Boonen
Bert Callens
Felix De Buyser
Veerle Debaveye
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
Bart Mannens
Stijn Mortelmans
Roland Pattijn
Charlotte Poppeliers
Els Roels

Lise Sierens
Luc Sierens
Guy Stevens
Paul Tampère
Liesbeth T’Seyen
Kieran Van Berckelaer
Marc Van Berckelaer
Jacqueline Van Boeckel

Afdelingen

!

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
Groep

Geboortejaar

Dag

Uren

Turnzaal

°2016
°2015

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

°2012-°2013

dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
17.45 - 19.00

Atheneum
De Tandem 2

Cadetten A

°2010-°2011

Cadetten B

°2008-°2009

dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

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

De Tandem 2
Sportschuur
Sportschuur
De Tandem 2

dinsdag

19.15 - 20.45

Sportschuur

maandag

20.00 - 21.30

De Sterre

dinsdag

20.30 - 22.00

De Sterre

KLEUTERS
Kleuters

Matthias Van Campen
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

WE HERVATTEN
ONZE OEFENSTONDEN
VANAF 7 SEPTEMBER

°2014
MINIEMEN
Miniemen
CADETTEN

SCHOLIEREN
Scholieren

°2006-°2007

JUNIORES / ASPIRANT-SENIORES
Juniores/Aspi

°2003-°2005

SENIORES
Seniores

!
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... -°2002

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.

Turnkring D&V
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BLIJF-FIT

Voor dames en heren

Lidgelden

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

Kleuters:		
Miniemen:		
Cadetten:		
Scholieren:		
Juniores en aspirant-seniores:
Seniores:		

Alle lidgelden moeten betaald worden door overschrijving op rekeningnummer

Enkel na selectie

BE29 9792 5628 9664 van T
 urnkring Deugd en Volharding

In turnhal ‘De Sterre’

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

Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag		

van 18.00 tot 20.30 u.
van 17.30 tot 20.00 u.
van 09.00 tot 12.00 u.
van 17.30 tot 20.00 u.

€ 80
€ 85
€ 85
€ 100
€ 100
€ 100

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

Leiding: Dries Carmen, Tobias Mertsveld, Matthijs Collyn, Piter Ivo
Info: Piter Ivo, gsm 0495 79 60 86

Het D&V-kostuum

RECREA COMPETITIE
Jongens en meisjes – na selectie
In turnhal De Sterre

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

Zondag
Donderdag

Voor meisjes zijn er getailleerde T-shirts.

van 19.00 tot 21.00 u.
van 19.15 tot 21.00 u.

Leiding: Piet Voet, Emma Simons, Matthijs Onghena

Locaties

De T-shirts kosten € 10 en zijn te verkrijgen bij:

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!

TURNZAAL DE TANDEM 1 –
ingang Jacob Van Arteveldestraat
TURNZAAL DE TANDEM 2 –
ingang Lepelstraat (achter St.-Benedictuskerk)
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47
SPORTSTUDIO (turnzaal voor kleuters Parkschool) – Lusthovenlaan 12
SPORTSCHUUR (sporthal van Parkschool) – Lusthovenlaan 12
TURNZAAL GTI – Dieseghemlei 60
TURNZAAL KONINKLIJK ATHENEUM MORTSEL KAM – ingang Molenlei
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Turnkring D&V

Marianne Mortelmans-Eelen
Heldenhuldenlaan 87
2640 Mortsel
Tel. 03 295 88 30
(best even telefonisch afspreken)
of bij de afdelingsverantwoordelijke.

Surf ook regelmatig naar onze website
http://turnkring.d-en-v.be
Turnkring D&V
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Turnkamp 30 juni – 7 juli 2019
“Fantastisch!”, “Megasuperdeluxetof!”, “KNUFFELbaar!”, … Het leukste
kamp van het jaar zit er jammer genoeg al weer op. Ook dit jaar
hebben we ons weer superhard geamuseerd!
Zaterdag stond de leidingploeg
al te popelen om te vertrekken.
We zetten alles klaar en
zorgden ervoor dat we zondag
meteen aan de fantastische
week konden beginnen. Als het
eindelijk zondag was, zwaaiden
de mama’s en papa’s ons uit en
vertrokken we met 97 kinderen
en 16 leiding richting Turnhout.
Eenmaal aangekomen, de koffers
uitgeladen en de bedjes gemaakt,
kon het kamp echt beginnen.
De hardwerkende keuken
ploeg zorgde ervoor dat we elke
dag heerlijk eten kregen, ook
dessertjes en vieruurtjes hoorden
daarbij! De animatieleiding zorgde elke ochtend voor
leuke ochtendspelen zoals dikke berta en zakdoek
leggen. Ook de avondspelen waren dit jaar weer
superleuk en vermoeiend! De kinderen haalden alles
uit de kast om met hun groep te winnen. Ze liepen
van de ene post naar de andere om bijvoorbeeld
alle onderdelen te verzamelen voor hun raket, die
ze nadien mochten afvuren naar Mars. Daarnaast
konden de kinderen elke dag kiezen uit verschillende
keuzesporten. Voetbal, tennis, pingpong, hockey, …
We hebben het allemaal gedaan!

We genoten van de heerlijke
barbecue dankzij de keuken.
Nadien begon de bonte avond
en gingen we op wereldreis. De
kinderen werden verdeeld in
verschillende groepen, zoals de
Hollanders en de Azteken. Ze
bliezen hun tegenstanders omver
met hun Haka en versloegen
de anderen bij spelletjes in China, Antarctica, België en Italië. Ook het Roze Olifantje voor de
Scholieren en Juniores en het enge nachtspel voor de Juniores waren weer een groot succes.
We krijgen nog rillingen als we eraan terugdenken maar wat een fantastische ervaring!

Jammer genoeg was de laatste dag al aangebroken. We startten met een lekker ontbijt
met spek en eieren om nadien alles te kunnen geven tijdens de ochtendgymnastiek. Na het
fantastische reisje-rond-de-wereld was het tijd om te vertrekken naar Mortsel en herenigd te
worden met de ouders.
We kunnen zeggen dat het weer een geslaagd kamp was. De kinderen en de zeer vermoeide
maar voldane leiding waren weer enthousiast en hebben het beste van zichzelf gegeven.
Bedankt voor de fantastische week en tot volgend jaar!
De leiding van D&V

Natuurlijk werd er ook veel geturnd. De leiding deed
hun uiterste best om de kinderen iets bij te leren op de
airtrack, de brug, de rekstok of de trampoline.
Het verfrissende airtrackglijden en de uitstap naar de
Lilse Bergen, waar de kinderen konden zwemmen,
spelen, volleyballen en nog veel meer, konden ook dit
jaar niet ontbreken.
De Scholieren en Juniores gaven weer het beste van
zichzelf tijdens de dua- en triatlon. Wat een spannende
en vermoeiende wedstrijd!
Het kamp vloog voorbij en opeens was het al zaterdag!
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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
Turnkring D&V
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Sfinks Sfeerbeheer – 25 tot 28 juli
Zoals steeds houden we het laatste weekend van juli de allerlaatste activiteit van ons
sportjaar: samen het Sfinksfestival weer veilig maken. En het was een editie om te onthouden.



ĞďůŽĞŵƐƵŝŬĞƌŐĞďƌƵŝŬũĞďĞƐƚŶŝĞƚƚĞƐŽďĞƌ
ŽƉŽŶǌĞt&>E<ǀĂŶϭ2ĞŶϭ3 ŽŬƚŽďĞƌ͊




Niet alleen hebben we de warmste dag ooit meegemaakt. Het was ook een van de natste edities.
Gelukkig kon er hier en daar geknutseld worden om onze trouwe helpers droog te houden.

Activiteitenkalender 2019-2020
september
2019

oktober
2019

Aan iedereen die erbij was: bedankt, en tot volgend jaar!
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Turnkring D&V

07/09/2019

Begin sportjaar

vrijdag

20/09/2019

Ronde van Mortsel

zaterdag

21/09/2019

Deelname jaarmarkt Mortsel

zaterdag-zondag

12-13/10/2019

Wafelenbak

zondag

24/11/2019

Family Day&V

vrijdag

07/02/2020

Rummikub

maart
2020

zaterdag

14/03/2020

Turnshow

mei
2020

zondag

17/05/2020

Brevettendag + Daguitstap

juni
2020

zondag

14/06/2020

Einde sportjaar

juli
2020

zondag-zondag

november
2019
Vele handen maken licht werk, en er kwamen dan ook weer vele helpende handen aan te
pas. Leiding, oud-leiding, bestuursleden, sympathisanten en ook enkele ouders.

zaterdag

februari
2020

05/7-12/07/2020

Turnkamp

Turnkring D&V
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Bestuur

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
Hoi beste sportliefhebbers
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 wat Jeroen dit jaar
allemaal in petto heeft ... Laat ze maar eens zweten!! ☺☺
Om het aantal leden 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 zetten, zal
er op enkele woensdagen in de Minisporthal een “open” training doorgaan.
Op deze training kan je zowel je eerste stappen in het volleybal zetten, je
welgevormde technieken bijschaven of op punt stellen. Voor de exacte data
kan je onze website vanaf september raadplegen!!
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 ...

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

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

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

Trainers/Lesgever
Volleybal

Damesturnen

Tim Claes

Jeroen Vande Casteele

Tim Follaets

Verantwoordelijken
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

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

Damesturnen
Hilda Vertommen
0496 61 72 70
hildavertommen@belgacom.net

Het gunsttarief is geldig voor leden die storten vóór 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.

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

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

Medewerkers

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

Jan en Carine Brosens

Inge Rutten

Helga Deuvaert

Philippe Van Hecke

Tim

Monique Doisy

Filip Wolters

Luc en Veerle Follaets
“nieuw leden bonus”: Joledi zal € 20 van je lidgeld terugstorten indien je een
nieuw lid aanbrengt, mits betaling lidgeld door het nieuwe lid weliswaar.
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Willy Wolters
03 449 08 79
wolters.willy@scarlet.be

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

Verzekering
In het lidgeld is de sportverzekering inbegrepen. Daarenboven zijn de Joledi-leden automatisch
verzekerd bij een sportongeval tijdens het wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen,
joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen op eigen initiatief buiten clubverband.
Meer info op http://www.sportafederatie.be/verzekering
Contactpersoon: Ron Van den Branden,
Plankenbergstraat 15, 2100 Deurne
0499 35 61 50
secretaris@joledi.d-en-v.be

i

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

Onze jaarlijkse wandeling

Een persoonlijke
uitnodiging volgt nog.
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Joledi

september
2019
november
2019
januari
2020
februari
2020

maandag

02/09/2019

Start sportjaar

zaterdag

21/09/2019

Deelname Jaarmarkt Mortsel

donderdag-dinsdag 08-12/11/2019

zondag

05/01/2020

Intraclubtornooi

week van

17/02/2020

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

/04/2020

Eindeseizoensreceptie Volleybal

/06/2020

Eindeseizoensdrink Damesturnen

april
2020
juni
2020

Wandelweekend

dinsdag

Gezond leven?
Daar hoort een gezonde mix van zitten, staan en
bewegen bij. Maar wat is dat en hoe pak je dat
best aan? Alle huidige wetenschappelijke
kennis over bewegen en lang stilzitten
vind je voortaan in de
bewegingsdriehoek. Met richtlijnen
die voor iedereen vanaf 1 jaar
haalbaar zijn.

ELKE
WEEK

ELKE
DAG

ELKE ST
ELKE
30 MIN.
EVEN
RECHTSTAAN

TELT
AP

24 jaar geleden ging Joledi voor de eerste keer op wandel in de
Ardennen op 11 november. Ook dit jaar gaat dit evenement door in de
omgeving van Érezée.
Hopelijk mogen we
jullie welkom heten
voor een mooie en
toffe wandeling
met veel zon in
een fantastische
omgeving.

Activiteitenkalender 2019-2020

BEWEGINGSDRIEHOEK

V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Scheidsrechters

Joledi

25

Volleybal

Locaties
MINISPORTHAL – Osylei 86, 2640 Mortsel

Sportjaar 2019 – 2020
Reeks

DE ZAALTRAININGEN
WORDEN HERVAT
VANAF 2 SEPTEMBER

Trainer/
Trainingen

!

Verantwoordelijke/
Thuiswedstrijden

Lidgelden
Competitie: € 110

Competitie Sporta
Heren

SPORTHAL ‘DEN DRAB’ – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

3de afd. A

Ron Van den Branden
Sporthal ‘Den Drab’
vrijdag vanaf 21.30 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.

Recreatie
Volwassenen
(gemengd)

Minisporthal
maandag 21.00 - 22.30 u.

Willy Wolters

Minisporthal
vrijdag 17.00 - 19.00 u.

Guido Bekaert

Open trainingen
Volwassenen
(gemengd)

Tim Follaets
Minisporthal
woensdag 21.00 - 22.30 u.

Zonder competitie

Recreatie:

Te betalen vóór 15 september 2019 op rekeningnummer BE35 9545 8837 2137 met
vermelding van ‘lidgeld 2019-2020’ + naam lid + ploeg
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.

!
!

SCHEIDSRECHTERS
GEVRAAGD

Joledi heeft nog steeds nood aan
scheidsrechters.
Inlichtingen: 
Tim Follaets, gsm 0478 64 18 56,
e-mail: info@joledi.d-en-v.be
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Joledi Volleybal

€ 75

SPELERS GEVRAAGD

!

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.

Ben je vrijdagavond niet (zo vroeg) vrij of
is 50-plus niet je doelgroep en wil je toch
graag recreatief volleyballen, dan ben
je zeker ook op maandagavond van
21.00 tot 22.30 uur van harte welkom.

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

Het nieuwe volleybalseizoen start op
maandag 2 september.

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: Guido Bekaert, tel. 03 440 50 19

Info: Willy Wolters, tel. 03 449 08 79

Joledi Volleybal
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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 5 januari 2020.
Van 12u tot +/- 17u30.
Sporthal “Den Drab”,
Drabstraat 47, Mortsel.

Inschrijven tot en met
27 december 2019.

ZONDAG 5 JANUARI 2020
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!

Naam:
Ik speel:
Ik wil eten:

Ja, ik schrijf me in voor slechts € 5!
……………………..……………….. Leeftijd: ………......
competitie
recreatie
(bijna) nooit
Indien competitie: welke reeks en verbond? ……………………
en reserveer
broodje kaas/hesp:
….. klein (€ 2)
…. groot (€ 3)
broodje smos kaas/hesp: ….. klein (€ 2,5)
…. groot (€ 3,5)
spaghetti:
….. portie/s (€ 10)

Damesturnen
Hallo dames allemaal
Wij zijn al goed bedeeld geweest met de zon deze zomer, overladen zelfs, het ging van
warm naar heet, heetst, zelfs code rood kwam in actie, het was drinken, drinken en nog
eens drinken, water wel te verstaan.
We hebben nog enkele weken te gaan en dan kunnen we weer iedere dinsdag genieten
van ons wekelijks turnuurtje.
Wij starten terug op
3-9-2019 om 9.30 u.
zoals altijd. Jeroen
zal het appreciëren
dat we op tijd aan
wezig zijn zodat hij
kan starten met de
muzikale omlijsting
van ons turnuurtje.
Ik hoop dat iedereen
een deugddoende
vakantie heeft gehad
en dat we weer
gezond en fit aan
ons nieuw turnjaar
kunnen beginnen.
Tot dan!
Hilda Vertommen

Locatie
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

Ik betaal ter plaatse: € 5 + € ….…. (broodjes) + € ….…. (spaghetti) = € ….….
Stuur deze gegevens vóór 27 december 2019 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

Lidgeld
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 2019-2020’ + naam lid + ‘damesturnen’.
Eventuele nieuwe leden mogen 2x gratis komen turnen.
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Kinemusikei Dans
kinemusikei.d-en-v.be
Correspondentieadres: Lieve Van de Weghe, Victoriastraat 21, 2650 Edegem

Beste dansliefhebber
We staan aan de start van een nieuw dansjaar en gewoontegetrouw blikken
we even terug naar het afgelopen dansjaar!
Het was voor Kinemusikei en zeker voor mezelf een bewogen jaar. Op de
vraag voor vervangingen van bestuursleden kwamen aanvankelijk weinig
positieve reacties. Soms werd het zeer donker voor de ogen en kreeg ik het
gevoel dat het einde van Kinemusikei in zicht was, wat toch superjammer zou
zijn.
Doch hebben er enkele leden zich spontaan aangeboden om mee de kar te
trekken en klaart de hemel weer op!
Het is een nieuwe start met extra bestuursleden die met veel goesting er
ten volle voor willen gaan! De verhuis naar een splinternieuwe, professionele
danszaal met spiegels, zwevende dansvloer, cafetaria …. maakt het plaatje
helemaal compleet.
Wij zijn zeer opgetogen dat we eindelijk terug in een echte danszaal terecht
kunnen en hebben meteen ook onze lessenrooster vergroot!
Alle info betreffende dagen, uren, inschrijvingen enz. vind je iets verder in dit
boekje alsook op de website.
Op onze activiteitenkalender kan je zien dat we onder andere meewerken
aan de Fortbom, alom gekend in Mortsel en omstreken. Deze editie viert haar
10‑jarig bestaan en ook wij zullen ons beste beentje voorzetten aldaar.
Sowieso wordt 2019-2020 een superdansjaar, dat staat zeker al vast. Buiten
de wekelijkse danslessen zullen onze leden regelmatig verrast worden door
nieuwe uitdagingen en toffe performances.
Met deze wil ik ook mijn teamleden superhard bedanken voor hun
ongelofelijke inzet. Het is fijn te weten dat er steeds op jullie hulp kan
gerekend worden. Duizendmaal dank!
Zo zie je maar dat er na regen steeds zonneschijn komt.
Na een deugddoende en verdiende vakantie staan wij klaar voor een nieuw,
spetterend dansjaar en zien jullie graag vanaf 4 september terug!!!
Annemie Urbain

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
Hubert De Peuter
03 455 05 67
penningmeester@kinemusikei.d-en-v.be

Docenten
Doriane Dubost Dessertine
Giada Castioni
Webmasters
Lieve Van de Weghe
Nele Van Herck
Facebook
Nele Van Herck
Doriane Dubost Dessertine
Giada Castioni

PR + coördinator
Nele Van Herck

Verantwoordelijken en
administratieve medewerkers
Mia Boudewijn

Kathleen de Blauwe

Lies Durnez

Kim Meyns

i

kinemusikei.dans@gmail.com
www.kinemusikei.d-en-v.be

Dansjaar 2019-2020
Kinemusikei Dans start dit dansjaar in een nieuwe zaal! Mét
nieuwe lessen … en een frisse wind in het bestuur. Maar ook
én vooral met twee “oude” – of toch intussen “vertrouwde” –
gezichten, onze docenten.
We vroegen hen hoe zij terugblikken op de afgelopen drie jaar bij
Kinemusikei en wat het nieuwe jaar zoal brengt. De goesting voor
de nieuwe lessen en passie voor dans spatten eraf …
We hopen dan ook dat jullie er talrijk bij zullen zijn.
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Giada Castioni

Doriane Dubost

Giada Castioni, geboren in 1990 in Italië, studeerde hedendaagse dans aan het AP Conservatorium
Antwerpen, waar ze in 2014 afstudeerde. Tijdens haar studie werkte ze samen met de choreografen
Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Wim Vandekeybus en Emanuel Gat.

Doriane Dubost Dessertine is een Franse danseres en choreografe geboren in Lyon, 1990.
Als actrice aan het Nationale Conservatorium van Lyon besloot ze zich te focussen op beweging en
het lichaam. Na een ballet educatie aan het conservatorium van Lyon, ging Doriane naar België om
aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen hedendaagse dans te studeren.

Ze heeft gewerkt met Compagnia Virgilio Sieni (2015), Solo Conversations Dance Collective (2016),
La Verita Dance Company (2017, 2019) en in 2013 speelde ze in de korte film Bare Romance door
Karel Tuytschaever. Van 2014 tot 2018 was ze lid van Moonstein Cie.
Sinds 2014 werkt ze samen met de muzikant en componist Thomas Jillings. Samen creëerden ze
de danssolo's met livemuziek Lentamente en Goodbye Princess. Ze volgt momenteel de SLO
(Specifieke Lerarenopleiding) Dans in het AP Conservatorium.
Ik kwam in 2016 bij Kinemusikei en werd meteen verliefd op de warme en vriendschappelijke
sfeer van de school. Dansplezier is de kern van Kinemusikei en het is ook het uitgangspunt voor
mijn lessen.

In de jaren die volgden werkte ze met Sidi Larbi Cherkaoui en Wim Vandekeybus.
Ze focuste haar onderzoek op de choreografische en theatrale compositie, de echtheid van
beweging en stichtte Moonstein in 2012. Door het oprichten van haar compagnie ontwikkelde ze
een passie voor de transmissie en het pedagogisch aspect van dans. Doriane begon danslessen te
geven. Ze focust haar lessen op de individuele vrijheid van beweging, precisie, compositie en
creativiteit, evenals het onderzoeken van een eigen fysicaliteit door het aanleren van de basisprincipes en een degelijke techniek.
Drie jaar geleden, toen ik ben gestart bij Kinemusikei Dans, vond ik een veilige en positieve ruimte
voor dans, ver van de competitieve en ruige danswereld die ik kende als danser en choreograaf.

Ik geef les aan de volwassenen en het is belangrijk voor mij om hen te verbinden met de positieve
en goede vibes die ons lichaam beweegt.

Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en warme emoties de dansers kunnen begeleiden, zien
vorderen, zelfvertrouwen verwerven, creëren, genieten, leren, evolueren ...

Ik werk graag met een combinatie van aangeleerd materiaal (een goede basis bewegingsmateriaal
waarop de studenten kunnen bouwen) en improvisatietaken (waardoor de studenten beweging
kunnen ervaren op een persoonlijkere manier).

Ik voel me heel gelukkig en trots dat ik deel uitmaak van deze school. Een ruimte waar we ons richten
op de kracht van dans, de schoonheid en kwaliteiten van elk van ons. Een plaats waar plezier en
creativiteit de correctheid van de techniek ontmoet.

Ik vind het belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarbinnen elke persoon zijn / haar eigen
vrijheid kan vinden. Waarin elke danser vrij is zich te uiten. Ik kijk er enorm naar uit om volgend jaar
te starten in de prachtige nieuwe danszaal. Ik ben er zeker van dat het ons zal inspireren tot nieuwe,
frisse, sprankelende dansbewegingen.

Het is mijn visie om een inspirerende, betrouwbare, veeleisende, speelse, stimulerende omgeving te
bieden … binnen de warme eigenheid van Kinemusikei. Ik kijk uit naar het komende jaar, met een
nieuwe danszaal, een nieuwe sfeer, nieuwe ballet- en choreo-lessen. Lessen waarin je verder kunt
gaan in je eigen danspraktijk, je creativiteit … en je techniek kan stimuleren.
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Dag

Uren

woensdag

Groep

Lidgeld

14.15 - 15.00 u. Kleuterdans 3+

Doriane

€ 115

15.00 - 16.00 u. Prédans 6+

Doriane

€ 145

16.00 - 17.00 u. Modern 8+

Doriane

€ 145

19.00 - 20.30 u. Modern (A) volwassenen

Giada

€ 185

20.30 - 22.00 u. Modern (B) volwassenen

Giada

€ 185

donderdag 18.30 - 19.45 u. Ballet
14+ en volwassenen
19.45 - 21.00 u. Modern
(compositie en creatie)
14+ en volwassenen
vrijdag

Docente

NIEUW Doriane

€ 165

NIEUW Doriane

€ 165

17.00 - 18.00 u. Modern 10+

Doriane

€ 145

18.00 - 19.30 u. Modern (B) 14+

Doriane

€ 185

19.30 - 21.00 u. Modern (A) 18+

Doriane

€ 185

Leden die meerdere danslessen volgen krijgen 10 % korting op de totale som.
Jaarlijkse lidgelden zijn inclusief administratiekosten en verzekering bij Danspunt.
Schrijf je in voor 1 september 2019 en krijg € 5 korting!

De lessen starten op woensdag 4 september 2019.
De groepen van vrijdag starten op 13 september 2019.
Geen lessen tijdens de schoolvakanties, feestdagen en brugdagen.
Gratis proefles voor alle nieuwe leden.

Hoe inschrijven?
NIEUW! Inschrijven kan voortaan volledig online.
• Vul online het inschrijvingsformulier in
• Betaal cash bij de verantwoordelijke van de groep of via overschrijving op rekening
BE59 9730 1617 8826 van KMS Deugd en Volharding/Kinemusikei.dans
met mededeling van voornaam en familienaam van de danser, naam van de groep(en)
• Voor meerdere familieleden, gelieve apart in te schrijven en overschrijvingen te doen.
Schrijf je in voor 1 september 2019 en krijg € 5 korting!
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Stad Mortsel heeft geïnvesteerd in
een nieuw sportgebouw, Sporthaven
genaamd en gelegen in het
Sportlandschap, met een moderne
mooie danszaal met professionele
zwevende dansvloer, spiegelmuur
en bar.

Sporthaven, Gasthuishoeven 2, 2640 Mortsel is vlot bereikbaar

(A) gevorderden – (B) open level

!

Locatie

 Met de auto via de R11. Er is momenteel een grote extra parking in aanleg.
 Met de fiets kan je langs het vernieuwde fietspad langs de R11 vanuit Mortsel en
Borsbeek veilig het Sportlandschap bereiken. Vanuit Lint, Duffel, Hove, Kontich,
Berchem of Antwerpen kom je er makkelijk via de fiets-o-strade F1 die Mechelen met
Antwerpen verbindt. Ondertussen is ook de geplande fiets-o-strade Antwerpen-Lier
(F11) bijna helemaal klaar. Ook deze passeert langs het Sportlandschap.
 Met de bus: lijn 140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem
en lijn 141 Hoboken Polderstad - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem, halte Cantincrode.
 Te voet is de site goed bereikbaar via wandelwegen en afgescheiden voetpaden. In de
circulatieplannen is er een trap voorzien van in de Drabstraat naar de R11 op de brug
zodat de verbinding met Fort 4 en het zwembad Den Bessem korter wordt.
 Met de trein: aan het station kan je een Bluebike huren.

Enkele afspraken
Kledij
Aangepaste sportkledij, zeker geen jeans.
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 docente 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.
Kinemusikei
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Activiteitenkalender 2019-2020
augustus
2019
september
2019

23-24/08/2019

Flyeren op ZomerEnd Feesten Hove

zaterdag-zondag 31/08-01/09/2019

Performance en flyeren op FortBom

zaterdag-zondag 31/08-01/09/2019

Performance en flyeren op FortBom

vrijdag-zaterdag

woensdag

04/09/2019

Start dansjaar

zondag

08/09/2019

F
 lyeren op Super Rommelmarkt op
Fort 3 Borsbeek

zaterdag

21/09/2019

Deelname Jaarmarkt Mortsel

oktober
2019

woensdag-vrijdag

23-25/10/2019

V
 riendjesdag(en)

december
2019

woensdag-vrijdag

18-20/12/2019

O
 pendeur

woensdag

13/02/2020

M
 edewerking kampioenenviering

week van

17/02/2020

Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

april
2020

zaterdag

25/04/2020

Internationale Dag van de Dans

juni
2020

woensdag

10/06/2020

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

februari
2020

einde juni

Datums
nog niet
gekend

06/2020

Laatste lessen
Workshops

Tecemo
tecemo.d-en-v.be
Correspondentieadres: Elise Van den Hooff, Vijf-aprilwarande 91, 2640 Mortsel
Collega tafeltennissers en sympathisanten,
Afgelopen jaar viel er bij Tecemo weer heel wat te beleven. Op sportief vlak
kunnen we spreken van een geslaagd seizoen. In totaal waren er weer 20
ploegen die aantraden in de competitie: 11 bij Sporta, 4 bij VTTL, en 5 jeugd
ploegen. Bij de volwassenen wisten maar liefst 5 ploegen in de top 3 van
hun reeks te eindigen: een dikke proficiat aan Sporta H, Sporta J, Sporta K,
VTTL A en VTTL C. Deze ploegen promoveren en zullen dus volgend jaar een
afdeling hoger mogen spelen. Hierdoor hebben we ook opnieuw een ploeg in
VTTL die in Landelijke gaat spelen! Ook bij de jeugd vielen er veel successen
op te tekenen. De A-ploeg eindigde zowel in de heenronde als in de play-offs
op de eerste plaats. In de play-offs wisten ook de D- en E-ploeg de eerste
plaats te veroveren, waardoor 3 van de 5 ploegen kampioen speelden in
hun afdeling! Met Slai Agem hadden we in 5de afdeling ook een individueel
kampioen, en de B-ploeg haalde de kwartfinale van de beker. Bedankt aan
alle spelers voor hun inzet!
Naast de competities waren er uiteraard nog tal van andere activiteiten
op onze club. Zo was de TeceMemoquiz weer een groot succes, waren
er heel wat aanwezigen op onze jaarlijkse BBQ, en wisten ook onze club
kampioenschappen heel wat deelnemers te lokken. De eerste Memorial
Frank Wuyts (waarbij iedereen met ‘noppen’ moest spelen, net zoals onze
ex-voorzitter waarvan we vorig jaar afscheid hebben moeten nemen) was
een enorm succes. Ook het CVBA-bestuur droeg zijn steentje bij door extra
initiatieven op de clubavonden. Ze organiseerden een tapasavond, desserten
avond, … Voor ieder wat wils! Graag bedank ik dan ook alle bestuursleden,
-medewerkers, en iedereen die heeft meegeholpen om van onze activiteiten
een succes te maken.
Ook in het seizoen 2019-2020 gaan we natuurlijk ons uiterste best doen om
leuke activiteiten te organiseren. Hiervoor krijgen we er alweer wat versterking
bij binnen het bestuur: Yves Herssens en Jonas Bogemans komen het
bestuur (opnieuw) versterken. Welkom Yves en Jonas! Helaas moeten we ook
afscheid nemen van 2 bestuursleden: Maarten De Bock en Evi Claes verlaten
het bestuur, en ikzelf neem de fakkel als voorzitter over van Maarten. Bedankt
aan Maarten en Evi voor hun jarenlange inzet in het bestuur!
De activiteitenkalender voor komend seizoen is reeds goed gevuld, met zowel
gekende als nieuwe activiteiten. Neem zeker een kijkje op onze website via
www.d-en-v.be of rechtstreeks op www.tecemo.be.
Voor iedereen alvast een fijn sportief seizoen toegewenst!
Elise Van den Hooff
Voorzitter
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Bestuur
Erevoorzitter
Louis Van Laere

Raadsleden
Ivo Van Boeckel

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

Wilfried Billiet
Pierre Herssens
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Gaanderij Ter Linde,
Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel
(ook toegang via Statielei)
tel. 03 440 11 83 (tijdens de openingsuren)

Volwassenentraining
30/08/2019

Vriendenmatch Vilvoorde

woensdag

04/09/2019

Info competitiespelers

zaterdag

21/09/2019

Deelname Jaarmarkt Mortsel

zondag

29/09/2019

Federaal tornooi

zondag

27/10/2019

Jeugdclubkampioenschap

november
2019

maandag

11/11/2019

Clubkampioenschap

december
2019

zaterdag

14/12/2019

Mastertornooi

woensdag

18/12/2019

Glühappelbollenweinavond

zaterdag

21/12/2019

TeceMEMOquiz

vrijdag

27/12/2019

Gezelschapsspellenavond

oktober
2019

ttctecemo@gmail.com
www.tecemo.be
Elise Van den Hooff, 0499 16 87 47

dinsdag en
donderdag
vrijdag

september
2019

Penningmeester
Bart Jorens
0485 58 87 12
penningmeester@tecemo.d-en-v.be

Tafeltennisclub TECEMO
beschikt over een moderne
sportaccommodatie in
zijn eigen Tecemo-Center

augustus
2019

Jonas Bogemans

Secretaris
Wim Van Beek
0474 27 61 65
secretariaat@tecemo.d-en-v.be

i

Activiteitenkalender 2019-2020

januari
2020

donderdag-zondag 30/1-02/02/2020

Winterweekend

februari
2020

donderdag-zondag 30/1-02/02/2020

Winterweekend

29/02/2020

Schrikkeltornooi

maart
2020

/03/2020

zaterdag

Spaghettimiddag

april
mei
2018
2020

vrijdag

03/04/2020

Nacht der dubbels

mei
2020

vrijdag

01/05/2020

Memorial ‘t Kelderke

woensdag

13/05/2020

Algemene Ledenvergadering

juni
2020

vrijdag-maandag 29/05-01/06/2020

Zomerweekend

vrijdag-maandag 29/05-01/06/2020

Zomerweekend

vrijdag

12/06/2020

Memorial Frank Wuyts

Tecemo

39

WE LIKE TO PARTY !
YOU LIKE TO PARTY TOO ?

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

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 !

Wij waren genoodzaakt om een andere sporthal te zoeken. Helaas
kunnen wij nog niets meedelen over volgend sportseizoen. Wij doen
ons best om zo snel mogelijk jullie te updaten. De details kan je
vinden op onze website: http://bossaball.d-en-v.be.
Afhankelijk van de goedkeuring van het stadsbestuur, zullen wij wel
aanwezig zijn op het afsluitweekend van Bar Brial in Fort4 op zondag
22 september waar je gratis kan komen proberen vanaf de middag!

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

Tegen dan hebben wij meer nieuws over de start van het seizoen.

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 voorzitter van Tecemo cvba: Staf Van den Hooff, 0478 98 94 56
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Met sportieve groeten
Het Bossaball Club Mortsel-bestuur

i

Website: http://bossaball.d-en-v.be
Facebook: Bossaball Belgium
Bossaball
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Bestuur
Voorzitter / Trainer
Jeroen Vande Casteele
0491 73 28 37
jeroen@bossaball.d-en-v.be

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

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

Raadsleden
Jeroen Bernaerts
Wout Clarys
Jef Doens

Trainingen

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

Lidgelden
Ook dit jaar zijn de eerste 2 trainingen gratis.
Van september tot en met januari:
Van februari tot en met juni:
Van september tot en met juni:

€ 75
€ 75
€ 150

Activiteitenkalender 2019-2020
september
2019

zaterdag

21/09/2019

Deelname Jaarmarkt Mortsel

zondag

22/09/2019

O
 pen tornooi tijdens afsluitweekend
van Bar Brial op Fort 4

De overige activiteiten kan je terugvinden op onze website
http://bossaball.d-en-v.be.
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Dirk Ivo
Heuvelstraat 72
2530 Boechout
ivodirk@gmail.com
0473723295

