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Voorwoord
Beste clubleden en medewerkers
Ik neem aan dat zowat iedereen uitgefeest is en dat de goede voornemens misschien al een
beetje aan het vervagen zijn, maar dit neemt niet weg dat we reeds in de tweede helft van het
sportjaar aanbeland zijn.
2019 was een belangrijk jaar voor de vzw omdat we genoodzaakt waren onze statuten te
herzien en aan te passen in het kader van de nieuwe ondernemingswetgeving. De Algemene
Vergadering (AV) gaf hieraan op 17 november haar goedkeuring evenals aan het Reglement
van inwendige orde. Dit reglement bepaalt de afspraken tussen het Bestuursorgaan enerzijds
en de afdelingen anderzijds.
De vroegere deelgenotenvergadering heet voortaan de Algemene Vergadering (AV) en bestaat
uit verkozen leden door de AV. Wettelijk worden zij “werkende” leden genoemd.
Buiten de wettelijke verplichte clausules en wijzigingen hebben we ook voor een naams
wijziging gekozen. De vzw zal voortaan verder bestaan onder de naam ‘Multisportvereniging
Deugd en Volharding Mortsel vzw’, afgekort als MSV D&V Mortsel vzw. Deze naam wordt
officieel na de publicatie van de statuten in het Staatsblad.
De AV stelde 2 nieuwe bestuurders aan die het Bestuursorgaan komen vervoegen. We verwel
komen Hubert De Peuter die Kinemusikei zal vertegenwoordigen en Elise Van den Hooff voor
Tecemo. Hubert was ooit algemeen voorzitter van de vzw en Elise is momenteel voorzitter van
Tecemo Sport.
We nemen afscheid als bestuurders van Philippe Van Hecke (Joledi) en Anoek Dedecker
(Kinemusikei) en danken hen voor de constructieve inzet in de voorbije jaren.
De AV gaf ook haar goedkeuring aan het financiële verslag van het vorige sportjaar en de
begroting voor het lopende jaar.
De toelichting aangaande het ledenverloop, de georganiseerde activiteiten en planning werd
eveneens goed bevonden.
Dit jaar breken we ook met de jarenlange traditie om een nieuwjaarsreceptie te organiseren.
Het Bestuursorgaan is tot deze beslissing gekomen naar aanleiding van de dalende belang
stelling in de laatste jaren.
Ik wil hierbij alle medewerkers hartelijk bedanken die zich in de voorbije jaren hebben ingezet
om er telkens toch een gezellig en sfeervol evenement van te maken.
Aangezien de receptie een bedankingsmomentje was voor alle vrijwilligers, hebben we de
intentie om voortaan de “Week van de Vrijwilliger” te benutten om iedereen voor zijn inzet te
bedanken.

Personalia
Op 24 oktober 2019 werd ROSIE geboren. Zij is het
dochtertje van Tim Mahy en Nele Boeykens (bestuurslid
Turnkring D&V).
Marijke d’Exelle (ex-lid Compagnie Kinemusikei) is de
mama van zoontje FELIX, geboren op 10 december 2019.
WILL is geboren op 19 december 2019 en is het zoontje
van Sofie Tack (ex-docente bij verscheidene groepen
Kinemusikei) en kleinzoon van Annemie Buys (lid Volwassenen B Kinemusikei).
Wij wensen hen van harte proficiat!
Fanny Willekens, echtgenote van Louis Van Laere
(erevoorzitter Tecemo) en moeder van Marc (lid Alg.
Verg. en lid Tecemo), Guy en Jan Van Laere (ex‑leden
Tecemo), overleed op 12 oktober 2019. Fanny was
ex-lid Tecemo maar ook vele jaren kookmoeder op
sportkampen in Zepperen van Turnkring D&V.
Op 22 oktober 2019 overleed Denise Derycke, moeder
van Jacques Jonkers (lid Blijf-Fit Turnkring D&V).
Op 26 november 2019 heeft Annemie Hammenecker (lid Joledi Damesturnen) afscheid
genomen van haar echtgenoot Jef Van den Broeck, vader en schoonvader van Pieter
en Ingrid Van den Broeck-Van Hecke (resp. lid en ex-lid Kinemusikei) en vader van
Maaike Van den Broeck (ex-lid Kinemusikei).
Erik Cop (bestuurslid en leider Turnkring D&V) en partner Tine Goyvaerts (jurylid
Turnkring D&V) hebben ons gemeld dat Valentine Melis, moeder van Erik, overleden is
op 9 januari 2020.
Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Mag ik dan tot slot ook mijn beste wensen aan jullie overmaken en dat 2020 een tof jaar mag
worden.
Luc Follaets
Voorzitter KMS D&V vzw
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In Memoriam Valentine Melis

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Sinds haar zoon Erik 40 jaar geleden lid werd van de turnkring, is
Valentine steeds nauw betrokken geweest. Ze droeg de turnkring
een zeer warm hart toe en nam verschillende taken op zich. Zo was
ze afdelingsverantwoordelijke, penningmeester van 1992 tot 1998,
verantwoordelijke voor de kledij van 1989 tot 1998 en deelgenoot
tot 2013. Zolang haar gezondheid het toeliet waren deze taken
vanzelfsprekend.

www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

Valentine was ook humoristisch, er werd dikwijls gelachen op de
vergaderingen. Op turnkamp kwam ze ook steeds een bezoekje
brengen. Dan waren er de turnshows, Rummikubavonden, quizavond, ze hield van spelletjes
en gezelligheid.

Verslag van de Algemene Vergadering
van 17 november 2019

Haar plotselinge overlijden op 9 januari heeft ons even doen stilstaan. Valentine blijven we
herinneren als een moedige en zorgzame vrouw.

Totaal aanwezigen op de vergadering was 20 effectief aanwezig en 8 bij volmacht. Er waren
12 afwezigen.
Vooreerst een hartelijk welkom aan Elise Van den Hooff die voor de eerste maal aanwezig was
op de Algemene Vergadering.

Werkten mee aan deze Heraut
Bart Carmen | Gerd Clijsters | Bob De Buyser | Helga Deuvaert | Luc Follaets |
Tim Follaets | Jan Liekens | Daan Storms | Annemie Urbain | Jeroen Vande Casteele |
Ron Van den Branden | Lieve Van De Weghe | Hilda Vertommen | Willy Wolters

i

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

Er werd nog eens duidelijk het 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 afdelingen. 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 het Bestuursorgaan
uitsluiten van effectieve leden
wijziging van de statuten van de vereniging
ontbinding van de vereniging

Verkiezing
Elise Van den Hooff en Hubert De Peuter stellen zich verkiesbaar om deel uit te maken van
het Bestuursorgaan van de KMS Deugd en Volharding vzw en dit als raadslid voor enerzijds
Tecemo en anderzijds voor Kinemusikei.
Stelden zich herverkiesbaar: Magda Van Brempt, Gerd Clijsters en Wilfried Billiet.
Vooraleer tot stemming over te gaan werden door middel van loting volgende 2 leden van de
Algemene Vergadering aangeduid als stemopnemers: Jeroen Vande Casteele en Gerd Clijsters.
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Er zijn 27 stemgerechtigden (19 effectief aanwezig en 8 bij volmacht, Elise Van den Hooff was
hiervoor nog niet stemgerechtigd).

Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Jeroen Vande Casteele evenals
de begroting en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

De resultaten van de stemming waren als volgt:

De aanwezige leden van de KMS Deugd en Volharding vzw gaven unaniem kwijting aan de
leden van het Bestuursorgaan.

VERKIEZING

JA

NEEN

ONTHOUDING

Elise Van den Hooff

27

0

0

Hubert De Peuter

27

0

0

Gerd Clijsters

27

0

0

Magda Van Brempt

27

0

0

Wilfried Billiet

27

0

0

Uiteraard past hier een welgemeend applaus voor de verkozenen.
Aanpassing statuten
Gezien de nieuwe wetgeving op de vennootschappen dienen de statuten van de vzw hieraan
aangepast.
De leden van de Algemene Vergadering kregen de aangepaste statuten tijdig toegestuurd en
konden tot ten laatste 7 november 2019 amendementen indienen.
Door 3 leden werden amendementen ingediend.
Deze amendementen hadden betrekking op
–– Art. 1 ‘Benaming’. De nieuwe benaming van de vereniging is al volgt: 			
‘Multisportvereniging Deugd en Volharding Mortsel vzw’, afgekort als
‘MSV D&V Mortsel vzw’
–– Art. 10 ‘Toegetreden leden’
–– Art. 12 ‘Bevoegdheden Algemene Vergadering’
Na stemming betreffende deze amendementen werden de nieuwe ‘Statuten’ goedgekeurd.
Ook het aangepaste ‘Reglement van inwendige orde’ werd unaniem goedgekeurd.
Financiële verslagen
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2018-2019 en de begroting voor het
lopende sportjaar 2019-2020 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.
Voor Kinemusikei was deze taak weggelegd voor Hubert De Peuter. Het financieel verslag
2018-2019 werd goedgekeurd. De begroting 2019-2020 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 2018-2019 en begroting 2019-2020 werden door de
aanwezige leden goedgekeurd.
8
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Adminstratieve jaarverslagen
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2018-2019 aan
de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de
vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar 2019-2020.
Wat de vzw betreft noteerden we het ontslag als bestuurslid van Anoek Dedecker en
Philippe Van Hecke.
We noteerden tevens het ontslag als lid van de Algemene Vergadering van Anoek Dedecker
en Marjan Lemmens.
Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een lichte daling van het aantal leden
genoteerd.
2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

723

754

700

665

598

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden afdelingen periode 2018-2019
Turnkring
Kinemusikei
Joledi
Tecemo
Bossaball
Totaal vzw

244
75
89
170
20
598

41
13
16
28
1
100

%
%
%
%
%
%

Ook werd een overzicht gegeven betreffende
• inkomsten/uitgaven sportjaar 2018-2019
• leden/lidgelden sportjaar 2018-2019
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2018-2019
Leden van de Algemene Vergadering
Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op de aanwezigheid van effectieve leden op de
algemene vergadering en het belang van deze leden in het bestuur van de vereniging.
Kandidaten kunnen ofwel met een schriftelijke aanvraag ofwel via mail aan mijn adres
(janliekens.osteo@skynet.be) hun kandidatuur indienen.
Hiermede dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking en wenste
hen ook nog een prettige zondag toe.
Jan Liekens, D.O.
Secretaris
KMS D&V vzw
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Activiteitenkalender
januari
2020
februari
2020

zo 05/01				

Joledi

Intraclubtornooi

Bossaball Club Mortsel

za 25/01				

Tecemo

Nieuwjaarsreceptie

bossaball.d-en-v.be

do 30/01 – zo 02/02 Tecemo

Winterweekend

do 30/01 – zo 02/02 Tecemo

Winterweekend

vr 07/02				

Turnkring D&V

Rummikub

week van 17/02
Joledi en Kinemusikei
						
Wafeltjesslag
wo 19/02				

Kinemusikei

Medewerking Kampioenenviering

za 29/02				

Tecemo

Schrikkeltornooi

Correspondentieadres: Jeroen Vande Casteele, Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel

Bossaball Club Mortsel is verhuisd!
Onze club bevindt zich
in de Minisporthal,
Osylei 86, 2640 Mortsel
(naast het GTI).

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

april
2020

mei
april
2020

juni
2020

juli
2020
Datums
nog niet
gekend
10

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

Turnkring D&V

Turnshow

za 21/03				

Tecemo

Spaghettimiddag

Joledi

Eindeseizoensreceptie Volleybal

/04				

ma 06/04 – zo 19/04 PAASVAKANTIE
vr 10/04				

Tecemo

Dubbelclubkampioenschap

za 25/04				

Kinemusikei

Internationale Dag van de Dans

vr 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

vr 08/05				

Turnkring D&V

D&V-Quiz

wo 13/05				

Tecemo

Algemene Ledenvergadering

zo 17/05				

Turnkring D&V

Zomerweekend

vr 29/05 – ma 01/06 Tecemo

Zomerweekend

Joledi

Eindeseizoensdrink Damesturnen

wo 10/06				

Kinemusikei

Deelname Buitenspeeldag Mortsel

/06				

Gratis 2x komen
proberen.

Brevettendag + Daguitstap

vr 29/05 – ma 01/06 Tecemo
di

Trainingen gaan door
op dinsdag- en
donderdagavond.

vr 12/06				

Tecemo

Memorial Frank Wuyts

zo 14/06				

Turnkring D&V

Einde sportjaar

einde juni					

Kinemusikei

Laatste lessen

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

KMS D&V vzw

Kinemusikei

Turnkamp
Workshops

Bossaball
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Trainingsmomenten
Groep 1 (<18 j.)
Dinsdagavond van 17u30 tot 20u00
Deze start vanaf 4/12/2019
Groep 2 (+18)
Donderdagavond van 21u00 tot 23u00
Deze start vanaf 21/11/2019

Lidgeld
€150 op rek. BE44 9531 4329 6045 van Bossaball Club Mortsel.
In mededeling: “Lidgeld” + “Naam lid” + “2019-2020” + “Groep 1 of 2”
De trainingen gaan door tot eind juni 2020.

Verschillende spelers zijn al tijdens de schoolvakanties de sport in het buitenland gaan
demonstreren. Denk je dat dit iets voor jou is? Aarzel niet en kom zeker eens proberen.
Wie weet sta jij binnen een paar jaar de show te stelen in het buitenland 😉.

i

Voor meer info kan je altijd onze website bekijken:
https://bossaball.d-en-v.be/
https://www.bossaballsports.com

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
Beste sportliefhebbers
Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor alle
sporters, supporters en hun familie. Dat 2020 veel geluk en véééél sportieve
en winnende momenten mag brengen.
Toch nog even terugblikken.
Op 11 november vond onze jaarlijkse wandeling plaats. Zoals de voorbije
jaren zakten onze wandelaars 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 in een plaatselijk
restaurant. Meer avonturen kan je beleven in het verslag van de wandeling
een beetje verder in De Heraut.
Ons kersttornooi ging dit jaar een beetje later door dan normaal. De afgelopen
5 jaar hadden we meer spaghetti-eters na het tornooi dan spelers. 2020 heeft
hier een andere wending aan gegeven, zo konden we dit jaar rekenen op een
ploeg extra t.o.v. vorige jaren, helaas was de opkomst voor de spaghetti dan
weer iets lager dan normaal. Maar zoals de aanwezigen konden beamen, het
was weer een zeer gezellige boel.
Onze herenploeg in 3de afdeling draait op automatische piloot. Top 5 behouden
tijdens de terugronde zou een mooie zaak zijn.
De damesploeg kan in de terugronde nog wat posities stijgen want boven hen
staat het allemaal kort op elkaar. Zij staan op een 9de plaats in hun rangschikking
en er zit zeker nog meer in. Doe jullie best, maar heb vooral veel plezier!
Op maandag- en vrijdagavond hebben we nog steeds een bende enthou
siastelingen die zich komen ontspannen bij een partijtje volleybal. De capa
citeiten 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 geapplaudis
seerd wordt om een mooie redding, gelachen wordt om een blunder of gedis
cussieerd 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
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Wandelen in de Ardennen
Wapenstilstand! Misschien niet overal op de wereld maar toch zeker bij ons en dan wil de
traditie dat er met Joledi gewandeld wordt.
De laatste jaren is dat min of meer een vaste ploeg geworden die hun wandelschoenen
aantrekken maar ook dit jaar was er versterking uit de recreatieploeg van maandag. Niet
zomaar versterking maar een hele verjonging van het deelnemersveld en een hond.

Dat moest dus een wandeling worden waar de jongeren ook veel plezier aan konden
beleven …. Hier en daar een kleine uitdaging misschien?
Dat waren de eerste meters allerminst maar dat stukje langs de grote weg was wel echt
nodig om op de juiste plaats de natuur in te kunnen trekken. Dan was er daar al direct
een eerste uitdaging: een pad dat enerzijds bijna volledig overwoekerd was met lastige
braamstruiken en anderzijds wel op een kleine beek leek waar we doorheen moesten.
Of iedereen dit nu leuk vond laten we even in ’t midden, maar dat die hond het wel een
leuk stukje vond lijdt geen twijfel en ook de jongsten onder ons (je mag zelf invullen tot
welke leeftijd) genoten ervan. Zo werd het wel een langgerekte groep en moest even
verder gewacht worden tot we weer allemaal samen waren. Vanaf dan werd het weer
een gemakkelijke wandeling. Brede
wegen, een beetje omhoog of een
beetje dalen, door de velden met
mooie panorama’s of door het bos
met prachtige herfstkleuren. In
het gehucht Sadzot pauzeerden
we even bij het monument voor
de gesneuvelden. Het was toch
Wapenstilstand, niet?

14

Joledi

Als we goed en wel terug vertrokken zijn werden we door een jager aangemaand om
een andere weg te kiezen. Weer eens een jacht die niet officieel aangekondigd was!
Gelukkig moesten we niet zo ver van ons traject afwijken en kwamen we even later
bij de Chocolatier Defroidmont. Gesloten op maandag maar de toiletten bleken toch
open te zijn en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Dat chocolaatje had toch wel
gesmaakt maar we moesten het zonder stellen op weg naar de volgende uitdaging.
Achter de school was het juiste pad niet meer te vinden en dus liepen we het bos in,
hopelijk in de juiste richting. De schoolkinderen hebben hier ook hun speelterrein en daar
hangt toch wel een touw in een boom waar je leuk aan kan slingeren! Dat lukte bij de ene
al wat beter dan bij de andere maar niet iedereen noemt Tarzan, hé. Genoeg gespeeld,
we moesten terug op het juiste pad geraken en
dus gingen we op goed gevoel dieper het bos
in. Gingen? Klauteren wil je zeggen want het
ging hier wel erg steil naar boven.

Dit was meer een uitdaging voor
de minder jonge onder ons maar
iedereen geraakte terug het bos uit
en we stonden dan aan de rand
van het gehucht Clerheid. Aan de
andere kant van het dorp draaiden
we opnieuw een veldweg in want
hier gingen we de boterhammekes opeten. Kamp Robinson noemt deze leuke plek. In
de zomermaanden doet dit houten
dorp dienst als vakantieverblijf voor
jeugdgroepen maar nu lag het er
verlaten bij en was het een ideale
picknickplaats en speelterrein voor
onze jeugdigen. We bleven hier dan
ook wat langer genieten van onze
lunchpauze.
Als we weer vertrokken gebeurde
het voorspelde: een zachte regen
daalde over ons neer en zette
ons aan om een stapje sneller te
lopen. Vanaf nu waren er geen grote uitdagingen meer. Nog wel eens een stevige klim
met daarna een goeie afdaling of andersom maar altijd over brede wegen met zelfs af en
toe een asfaltstrook ertussen. Via Fanzel keerden we stilletjesaan terug naar Érezée door
de bossen of tussen de velden met mooie panorama’s (als het niet zou regenen!). Maar
regenen begon het zowaar nog harder te doen en als we terug in Érezée waren, hadden
we onze portie water wel gehad.
Tijd dus voor iets hartigs als welverdiend aperitief na een wandeling waar we nog lang
van kunnen nagenieten en waar we sterke verhalen over kunnen vertellen.

Joledi
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Wafeltjesslag

Volleybal

verdeling in de week van 17 februari 2020

Onze competitieploegen
Klassement t/m 2/2/2020
Heren • 3de afdeling A

krokante boterwafels
krokante boterwafels choco

vanillewafels
vanillewafels choco

frangipanes

carré confituur

1

Sveka Schoten 1

15

12

2

1

0

0

0

45

4

0

44

2

Kokaz 2

14

5

6

1

1

0

1

38

14

0

36

3

Antenna Ukraine

15

6

4

1

1

2

1

37

18

0

33

4

Joledi

14

3

3

2

2

2

2

30

25

0

24

5

Bravoc Ranst 1

15

6

1

0

3

2

3

29

25

0

24

6

Dosko@Ristorno 1

15

3

0

5

0

2

5

26

31

0

19

7

Osta Berchem 2

14

2

2

2

0

1

7

19

30

0

16

8

Komart 3

15

1

3

0

2

5

4

21

36

0

14

9

Mavoc Mechelen

13

2

1

1

2

1

6

17

30

0

13

10

Vojaka 1

14

1

0

2

1

4

6

15

37

0

8

11

Sloep VC 2

14

1

0

0

3

3

7

12

39

0

6

Mmmm, een lekker vieruurtje, een snoepje voor bij de koffie ...

Dames • 5de afdeling A

Voor de prijs moeten jullie het niet laten want voor een ganse doos vragen
we maar € 6.

1

‘t Pleintje

15

11

2

0

0

2

0

41

8

0

39

Bestellen kan bij de Joledi-leden of via de website
http://joledi.d-en-v.be.

2

Oxaco BVC Antw 5

14

5

5

1

1

1

1

36

16

1

32

3

Mavoc Mechelen 2

12

7

2

2

0

0

1

33

9

0

31

4

Volley Niel 2

14

6

3

2

0

1

2

34

16

0

31

5

Vosco 2

14

7

1

0

3

2

1

32

19

0

27

6

Kadee Bornem

14

5

2

1

0

2

4

26

22

0

23

7

Osta Berchem 2

13

4

0

1

1

0

7

17

26

1

14

8

Tesla Lint VC 3

15

2

1

1

2

4

5

20

36

0

13

9

Joledi

12

2

0

0

2

2

6

12

30

0

8

10

Racing Deurne OB

12

1

0

1

0

2

8

8

32

0

5

11

Komart 3

15

0

0

0

0

0

15

0

45

0

0

Activiteitenkalender
februari
2020
Datums
nog niet
gekend
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Joledi

week van

17/02/2020

Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

Eindeseizoensreceptie Volleybal
Eindeseizoensdrink Damesturnen

Verklaring kolommen
1 = Gespeelde wedstrijden
2 = Wedstrijden gewonnen met 3-0
3 = Wedstrijden gewonnen met 3-1

4=
5=
6=
7=

Wedstrijden gewonnen met 3-2
Wedstrijden verloren met 3-2
Wedstrijden verloren met 3-1
Wedstrijden verloren met 3-0

8=
9=
10 =
11 =

Gewonnen sets
Verloren sets
Forfaits
Puntentotaal

Joledi Volleybal
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Joledi Kersttornooi
We keken er zo naar uit: de paar rustmaten die blijven naklinken na het nieuwjaarsconcert, want
de geschenkenrace is gelopen, de vuurpijlen kleurig verschoten, meters geteld en hun centen
op de rooster, de kerstboom smeult nog na en voorzichtig groeien er weer gaatjes in de agenda
(over de broeksriem laten we ons hier niet uit). En tóch wilde het niet echt lukken met die
nieuwjaarsrust, want ons achterhoofd gonsde ons toe: De Gasten Komen! De voorbereiding zat
nochtans snor, want een zaal hadden we al: sporthal Den Drab in Mortsel, op 5 januari 2020;
aan het programma zal het niet gelegen hebben: een namiddag amicaal volleybalplezier met
oude en nieuwe vrienden; en we hadden zelfs al servetringen in gedachten, met in het groot
“Joledi Kersttornooi 2019” op, en iets met sfeer en gezelligheid. Maar wat zouden we
mensen voorschotelen die nog buiken vol hebben van eindejaarsfeesten? En wie eet nog wát,
in dit krampachtige tijdsgewricht? Bubbels liggen waarschijnlijk al moeilijk, met een nieuwe
Tournée Minerale in het verschiet. Al kunnen we katers misschien de kaas van het brood eten
met een licht voorgerechtje als mousse van dafalgans op een chronisch vermoeid slabedje, of
toch eerder een generische carpaccio van paracetamolrat? Om hoofdpijn van te krijgen, zo’n
keuzestress. En dan dreigt het einde van het wildseizoen onze dito hoofdschotelplannen nog
in duigen te storten; dan maar angsthaas met granaatappelmoes? Korteketengewijs moet zo’n
lokale Antwerpse specialiteit wel in de smaak vallen, al zal er donder kunnen op worden gezegd
dat het deze winter wel weer te warm zal zijn voor hagel van een beetje deftig kaliber om nog
zo’n beestje te kunnen strekken. Om nog maar te zwijgen van het ijsdessert: soja, paardenmelk
of haver?

En dan moest het grootste wonder nog geschieden: na een halve dag van balletjes heen en
weer serveren, raakten de culinaire voorkeuren blijkbaar genoeg vermengd om gezamenlijk
aan te schuiven aan de heerlijke (onbespoten) spaghettitafel, met vleesvervangervervangende
balletjes en kersttomatensaus. Het best mogelijke dessert voor weer een mooie editie. We
bedanken iedereen die heeft aangeschoven, en als één ding duidelijk is: dit smaakt alweer naar
meer!
Ron

Ge-luk-kig bleek ons kookboek van de Agraerischsche Cisvrouwen (editie #me2.0) nog een
heerlijk gerechtje te bevatten: volleyballetjes in overwinningssaus, geserveerd op het scherpst
van de snee! Dolblij vlogen we in de zaalversiering, en hoewel de aanmeldingen voordien
druppelsgewijs binnenkwamen, begonnen ze toch stilaan te stromen, zodat uiteindelijk
maar liefst 5 bevolkingsgroepen aan onze tafels van vermenigvuldiging aanschoven. Na een
schietgebedje en het verlossende startschot bleek hoe groot de sportieve honger was:
5. De flexitariërs doorstonden veerkrachtig alle opslagstormen, stilstaande fases en soms
brute pech. Maar knakken? Nooit! En zoals goede wijn werden ze beter met de jaren, of toch
alvast uren: de winnende sets werden tot het einde bewaard. Goede wijn behoeft overigens
geen overwinningskrans.
4. De vleesvervangers hebben ook heel wat punten moeten slikken, maar deelden er nog
genoeg uit om knap vierde te worden en niet op hun honger te moeten blijven zitten.
3. De polyvoren deden hun naam eer aan en verorberden smakelijk alle flexitarische
vleesvervangers die hun pad kruisten, maar lieten toch ook nog enkele taaiere brokken
voorgaan, zoals:
2. De zoutlozen, die toch verbazend pittig uit de hoek kwamen, strandden (zoetwaterstranden)
net vóór een zuurverdiende overwinning, maar deden daar niet bitter over.
1. De macrobioten waren de revelatie van de dag, waartegen echt geen kruid gewassen was:
ze toonden zich resistent tegen alle antimacrobiotica en eindigden onstuitbaar aan de top
van onze voedselketen!
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Damesturnen
Kerstmis 2019,
Wij gingen terug van start op de eerste dinsdag van september, niet allemaal, sommigen
onder ons hadden daar een serieuze reden voor. Dankzij onze voortreffelijke leraar Jeroen
kwamen er 5 nieuwe leden bij.
Op de maat van de
muziek, doen wij ons
best om soepel te
worden en te blijven .
Het jaar 2019 loopt
op zijn einde en ook
het schooljaar is reeds
voor 1/3 voorbij.
Op 17/12/2019
hadden we dan onze
kerstdrink waar we
talrijk aanwezig waren,
wat had je gedacht …

Op 7/1/2020 staan wij weer klaar voor een uurtje damesturnen.
Ik wens jullie allen een mooi einde jaar, ook voor diegenen
in een moeilijke situatie, en een vinnige start in het nieuwe
schrikkeljaar.
Daar dit jaar niemand de pronostiek gewonnen heeft zal de pot volgend jaar extra groot
zijn. Dus zeker je kans wagen!
20

Joledi Volleybal

Mijn allerliefste wensen voor 2020.
Hilda
Joledi Damesturnen
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Velen onder ons zullen het heuglijke nieuws al wel vernomen hebben, Doriane
is zwanger. Fantastisch, opvolging dus verzekerd. We zullen haar een tijdje
moeten missen maar haar vervangster(s) hebben reeds veel danservaring en
zullen ervoor zorgen dat alle lessen op niveau worden verdergezet!

Kinemusikei Dans

Vergeet niet om geregeld onze website kinemusikei.d-en-v.be en Facebook
pagina te bezoeken.

kinemusikei.d-en-v.be

Via deze weg wil ik het Kinemusikei Team en al onze dansers bedanken voor
de inzet afgelopen jaar en aan iedereen het allerbeste wensen voor een super,
geweldig, liefdevol en dansend 2020!!!

Correspondentieadres: Lieve Van de Weghe, Victoriastraat 21, 2650 Edegem

Beste dansliefhebber

Annemie Urbain

Dit dansjaar zijn we verhuisd van de ‘Sportschuur’ naar de ‘Sporthaven’,
een prachtige nieuwe danszaal gevestigd in het ‘Sportlandschap’ aan de
Krijgsbaan. Al onze dansers en docenten zijn heel enthousiast over deze
mooie zaal met spiegels, balletbarre, zwevende dansvloer …

Uurrooster
DAG
woensdag

Jammer genoeg zijn niet al onze leden ons gevolgd naar de nieuwe zaal.
Door de werkzaamheden op de Krijgsbaan en de ligging aan de andere kant
van Mortsel, is het niet voor iedereen even vlot bereikbaar. Maar we zijn ervan
overtuigd dat het ledenaantal binnenkort opnieuw zal groeien!
Ken je nog kinderen, jeugd of volwassenen die graag willen dansen en
misschien wel eens een lesje willen komen proberen? Dat kan zeker! De
eerste proefles is altijd gratis en we voorzien aangepaste tarieven voor
dansers die het tweede semester willen aansluiten: van januari tot juni.
Naast de vertrouwde danslessen bieden we vanaf dit jaar ook klassiek ballet
en compositie & creatie voor 14+ en volwassenen aan. Deze groep zal een
eerste choreografie brengen tijdens de ‘kampioenviering’ op woensdag
19 februari in de Mark Liebrecht Schouwburg!
Dat we fantastische docenten hebben hoeven we niet meer uit te leggen, dat
bewees Giada nogmaals tijdens een prachtige voorstelling ‘The Sea Within’.
Enkele van onze dansers gingen kijken in Sint-Niklaas en waren vol lof over
deze performance. Mieke Kempenaers schreef er een mooi artikel hierover
dat je verderop kan lezen.
22

Kinemusikei

donderdag

vrijdag

UUR

GROEP

DOCENTE

14u15 - 15u00

Kleuterdans 3+

Doriane

15u00 - 16u00

Prédans 6+

Doriane

16u00 - 17u00

Modern 8+

Doriane

19u00 - 20u30

Modern (A) volwassenen

Giada

20u30 - 22u00

Modern (B) volwassenen

Giada

18u30 - 19u45

Ballet 14+ en volwassenen

Doriane

19u45 - 21u00

Modern 14+ en volwassenen
compositie en creatie

Doriane

18u00 - 19u30

Modern (B) 14+

Doriane

19u30 - 21u00

Modern (A) 18+

Doriane

(A) gevorderden - (B) open level

Lidgelden vanaf januari 2020
45 min. dansles
60 min. dansles
75 min. dansles
90 min. dansles

€ 115
€ 145
€ 165
€ 185

-->
-->
-->
-->

vanaf januari 2020
vanaf januari 2020
vanaf januari 2020
vanaf januari 2020

€ 75
€ 90
€ 105
€ 115
Kinemusikei
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The Sea Within

dansvoorstelling met onze docente Giada Castioni

Dansende monsters en nog veel meer moois …

Dansvanger van dienst: Mieke Kempenaers – Kinemusikei Dans – Volwassenen
Als onze choreografen optreden proberen we als goede studenten en dansliefhebbers de
voorstelling te gaan bekijken. Zo ook deze keer, nu Giada de kans kreeg om mee te dansen in
‘The Sea Within’ van niemand minder dan Lisbeth Gruwez.
Dat we geen spijt hebben dat we gingen kijken is een fameus understatement, wat een stuk!
Heel langzaam ontwaken er lichamen op de scène. Ze vormen voorzichtig en breekbaar
een ‘tableau vivant’ van 10 danseressen. In een golf van bijna onzichtbare bewegingen, die
overvloeit in prachtige slow motions, waarbij het lijkt of je naar een deinende zeeanemoon
zit te kijken … worden de bewegingen uitzinniger, tot een beklijvende horror scène toe. De
danseressen beklijven met hun agressieve blikken en ver uitgestoken kwade tongen, terwijl ze
zich op de borst kloppen en opgaan in een kolkende massa.
Op andere momenten is het dansen heel sensueel, vrouwelijk en kwetsbaar; om te eindigen in
een meditatief draaiende derwisjen, die als de branding ruisend aanspoelen op het strand.
De muziek van Maarten Van Cauwenberghe, Elko Blijweert en Bjorn Eriksson drijft mee op
de golven. Van oorverdovende stilte, ijle klanken over percussieve dreunen en aanzwellende
synthesizers. Ik heb de zee gezien in al zijn facetten. Een prachtig stuk! Geen wonder dat het
gezelschap beloond werd met een minutenlange staande ovatie.
En Giada? Toen ze ons na de voorstelling kwam begroeten straalde ze. En terecht!
The stage is where you belong girl.
Zin gekregen om ook te gaan kijken naar deze voorstelling? Check: www.voetvolk.be
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De laatste les voor de herfstvakantie
kwamen alle kinderen verkleed, wat
hele leuke beelden opleverde waar we
jullie graag van laten meegenieten!

Kinemusikei
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Opendeudagen

De laatste les voor de kerst
vakantie verwelkomden we
alle ouders, vrienden en
familie om te komen kijken

26

Kinemusikei

Ook de
ouders
werden
uitge
nodigd
om mee
te dansen
bij de
kinder
groepen.

naar de les en samen met ons
te toasten op onze nieuwe
stek en heel veel dansvreugde
in 2020!

Kinemusikei
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Wafeltjesslag
Zoals ieder jaar, houden we onze WAFELTJESSLAG.
Jullie kunnen de clubkas steunen door eerst en vooral zelf veel te kopen, maar ook door
veel reclame te maken bij je familie, vrienden en kennissen zodat vanaf 17 februari 2020 de
koekjesdozen de deur uitvliegen!!!
Ook dit jaar hebben we hetzelfde gamma.
Voor de luttele prijs van € 6 kunnen jij, je familie en je vrienden heerlijk smullen van al dat
lekkers.
Per 15 verkochte koekjesdozen heb je recht op een cinematicket!
Voor de beste wafeltjesverkoper is er een extra verrassingsprijs!
!!! De briefjes van de bestelling moeten uiterlijk woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag
31 januari 2020 aan de groepsverantwoordelijke worden afgegeven!
Vanaf 19 februari 2020 worden de koekjesdozen verdeeld tijdens de lessen.
Wij stellen jouw inzet enorm hard op prijs!

week van

17/02/2020

Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

woensdag

19/02/2020

Medewerking Kampioenenviering

april
2020

zaterdag

25/04/2020

Internationale Dag van de Dans

juni
2020

woensdag

Datums
nog niet
gekend

10/06/2020
eind 06/2020

turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
Beste sporters, ouders en sympathisanten,
De tijd gaat snel (if you are having fun) en dat is onlangs maar weer eens
bewezen tijdens de jaarovergang. De eerste maanden van ons sportjaar zitten
er ook op en zo zijn we dan beland in het jaar dat onze geliefde club zijn
100ste verjaardag zal kunnen vieren.
Echter nog niet dit sportjaar maar volgend sportjaar (2020-2021) zullen we
alles in het werk stellen om Mortsel en omstreken te laten zien wie we zijn
en waarvoor we staan. Meer hierover in deze editie van ‘De Heraut’ en in
volgende uitgaven. Lees dus toch maar even door.
Ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd is Turnkring Deugd en Volharding toch
nog altijd springlevend dankzij diegenen die onze club sterk houden. En
sinds 1920 zijn dit reeds zeer veel enthousiaste medewerkers, teveel om op
te noemen bij naam. Toch waag ik nog een poging, in de hoop niemand te
vergeten, om al deze mensen nu reeds te bedanken voor hun inzet, in het
verleden, vandaag en wellicht hopelijk ook nog in de toekomst.

Activiteitenkalender
februari
2020

Turnkring D&V

Deelname Buitenspeeldag Mortsel
Laatste lessen
Workshops

Een welgemeend “dank u” aan iedereen die onze club een warm hart toe
draagt. In het bijzonder ook een welgemeend “dank u” aan de ouders die
vertrouwen in ons stellen door hun kinderen in te schrijven in onze club en
hun uiterste best doen om hen ook in onze club te laten evolueren. Zoals
onze naam al laat blijken is de ‘volharding’ toch één van die belangrijkere
waarden. Een club kan maar 100 jaar worden (en hopelijk ook 200) door de
‘volharders’. Voor hen een extra “dank u”.
Jeugdverenigingen en sportclubs in het algemeen, en onze turnkring in het
bijzonder, verrichten een zeer belangrijke rol om jongeren te kans te geven
zich te ontwikkelen in een ongedwongen, vrijwillige en leuke omgeving. Zo
kunnen ze ontdekken waar hun normen en waarden liggen en waar ze al
dan niet goed in zijn. De hulp van clubbestuur, meestal ingevuld door de iets
oudere ‘jongeren’, en van de ouders is niet ‘mooi meegenomen’ maar ‘echt
noodzakelijk’.
Zeker het sociale karakter van dergelijke verenigingen is onmiskenbaar.
Dat onze vereniging nog verwijst naar het ‘Katholieke’ heeft vandaag nog
te maken met onze geschiedenis waarover later wellicht meer. Uiteraard
verloochenen we de katholieke waarden niet, maar we zijn een club die open
wil staan voor iedereen, zonder te discrimineren (zie onze Panathlonverklaring
op onze site turnkring.d-en-v.be).
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Turnkring D&V
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Nu we voor een mijlpaal staan zagen we dit ook als een unieke gelegenheid
om ons logo, dat nu toch al vele jaren dienst mag doen als logo van de over
koepelende vzw Multisportvereniging Deugd en Volharding, en onze afdeling
Turnkring D&V, te vernieuwen.
Tijd dus om het oude logo van zijn
stelling te halen en van
een grondige poetsbeurt
te voorzien. Of we
bij het bestaande
blijven of naar
iets nieuws gaan
ligt volledig in
uw handen.

Wafelenbak
De wafels zijn geteld, gebakken en gegeten en wat hebben ze gesmaakt! Tijdens ons
wafelweekend werden maar liefst 5200 wafels verorberd door onze gymnasten, hun ouders,
tantes, nonkels, buurmannen en -vrouwen, … Kortom: iedereen heeft ervan genoten! Van
’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat werd er hard gewerkt. Daarom zouden wij graag even een
paar mensen bedanken:
De tellers: Dit zijn leiding en bestuur die de wafels van op de briefjes tellen. Ook moeten de
tellers zeer nauwkeurig het aantal wafels dat gebakken wordt, tellen zodat er zeker geen
tekort komen!
De chauffeurs: Dit zijn leiding, bestuur, maar ook ouders die alle straten van Mortsel en
omstreken kennen, om zo de wafels lekker vers tot aan de deur te krijgen.
De verkopers: Onze leden en de leiding die van deur tot deur gaan in weer en wind om zo
wafels te laten maken. We hebben weer een aantal topverkopers die op onze Family Day&V in
de snoeptaarten … euhm … bloemetjes gezet werden!
De lekkerbekken: Dit is iedereen die zich heeft opgeofferd om tientallen wafels te eten.
DANK DANK DANK! Door jullie hebben we nu weer wat toestellen meer om op te springen,
klimmen, klauteren, draaien, … Wij kijken al uit naar volgend jaar, jullie ook?

De ontwerpen zijn ondertussen binnen en worden aan een grondige keuring
onderworpen door een gemengde jury. Zij zullen beslissen wie mee gaat naar
de 2de ronde en wie uiteindelijk in de geschiedenisboeken zal komen als
ontwerper(-ster) van ons nieuwe logo. Dus nog even spannend voor we het
resultaat kennen.
We wensen iedereen nog een gezond en prettig kalenderjaar toe, en nog veel
pret in dit sportjaar. We hebben daarom nog verschillende leuke activiteiten
klaarstaan, naast de wekelijkse trainingen. Alle info kan u vinden via onze
website http://turnkring.d-en-v.be en verder in dit blad.

Levensloop Edegem 2019
Op 12 en 13 oktober stond onze turnkring D&V Mortsel op Levensloop Edegem. We verkoch
ten 150 snoepzakjes om ons steentje bij te dragen aan dit goede doel. We wandelden en
liepen ook 24 uur lang tegen kanker, want deze ziekte slaapt niet en daarom zijn dit soort
evenementen zo belangrijk. We haalden met ons team van 38 deelnemers wel meer dan
1000 euro op voor de stichting tegen kanker. Afgewisseld met mooie ceremonies, leuke
optredens, een super kinderdorp, de vele kraampjes en het prachtige parcours vlogen de
24 uur voorbij. Volgend jaar zijn wij zeker van de partij en hopelijk jullie ook!

Veel leesplezier.
Namens het bestuur van Turnkring D&V
Bart Carmen
Voorzitter
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Family Day & V – 24 november 2019
Hartelijk bedankt
allemaal voor de
grote opkomst op
de 3de editie van de
family Day & V!
We begonnen de
dag in de grote
turnhal De Sterre.
Hier hebben
de kinderen op
verschillende
toestellen kunnen
turnen en hebben ze
hopelijk veel nieuwe
dingen kunnen
uitproberen.

In de middag hebben we ons buikje rond gegeten met lekkere boterhammetjes en misschien
wel al een stukje van de snoeptaart, jammie! Daarna zijn we vertrokken naar het zwembad in
Brasschaat. Hier zijn we gegleden van de leukste glijbanen en hebben we gespeeld in grote, mooie
zwembaden. Er werd veel gelachen, gezwommen, gespeeld maar vooral veel plezier gemaakt!
Het was weeral een groot succes, super hard bedankt dat jullie er allemaal bij waren!
Tot volgend jaar ☺
Wil jij ook graag onze turnkring steunen, maar ben
je dit jaar aan je lijn aan het werken waardoor je
geen wafels kon bestellen? Ben jij ook zo verslaafd
aan het online winkelmandje?
!!! Dan hebben wij de perfecte combinatie!
Steun nu onze turnkring zonder er dan ook maar
1 euro meer aan uit te geven!
1. Surf naar www.trooper.be/deugdenvolharding
2. Klik op een winkel naar keuze.
3. Shop till you drop!
Elke keer als u via deze weg iets koopt, geeft de online winkel een procentje aan
Deugd en Volharding. Makkelijk toch!
 Zo kan u letten op uw lijn
 Toch nog dat nieuwe kleedje kopen
 Én onze turnkring steunen.
Ideaal! Troopen maar!

Activiteitenkalender
vrijdag

07/02/2020

Rummikub

zaterdag

14/03/2020

Turnshow

mei
2020

vrijdag

08/05/2020

D&V-Quiz

zondag

17/05/2020

Brevettendag + Daguitstap

juni
2020

zondag

14/06/2020

Einde sportjaar

juli
2020

zondag-zondag

februari
2020
Na al de mooie en
creatieve turn
bewegingen van
de kinderen, werd
het hoog tijd om de
beste verkopers van
de wafelenbak in de
bloemetjes te zetten.
Hierbij werden
fantastische prijzen
uitgedeeld.
Proficiat allemaal, jullie hebben keigoed verkocht!!!!!
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maart
2020

05/7-12/07/2020

Turnkamp

Turnkring D&V
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Vrijdag

februari
organiseert de turnkring het

D&V

TORNOOI
Plaats: Refter Tandem

, Van Dijckstraat

,

Mortsel

Start:

u

Deelname: Slechts €

p/p.

Leuke prijzen te winnen!

Spelregels: zie site
Inschrijven:
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KMS D&V vzw

daan@d-en-v.be

Turnkring D&V
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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
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