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Werkten mee aan deze Heraut
Bart Carmen | Gerd Clijsters | Helga Deuvaert | Luc Follaets | Daan Storms |  
Annemie Urbain | Willy Wolters

Deze uitgave van De Heraut verschijnt enkel digitaal.
De personen die voor de volgende edities hun keuze willen wijzigen in 
een papieren of elektronische versie, kunnen dit altijd melden aan:
  Helga Deuvaert 

Steenakker 57, 2640 Mortsel
 tel. 03 449 08 79
 e-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be
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Voorwoord

Beste clubleden en medewerkers

Op een of andere manier voelen we allemaal de impact van het coronabeest. Het raakt ons 

persoonlijk in onze sociale omgang en legt het openbare leven zo goed als stil.

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het alsof we de piek achter de rug hebben maar er is nog 

veel werk aan de winkel. Het zal er in de toekomst allemaal een beetje anders uitzien. Het 

positieve is wel dat er zeer creatieve geesten rondlopen die van een nood een deugd maken 

en met interessante toepassingen op de markt komen met een blijvend karakter.

Ik hoop van harte dat jullie deze bizarre tijd gezond zijn doorgekomen en de nodige maat-

regelen volgen om dit ook zo te houden.

Een vereniging besturen in deze omstandigheden vraagt ook enige inventiviteit. Wij hebben 

de reguliere werking moeten stilleggen en helaas ook een aantal geplande activiteiten moeten 

annuleren. 

Gelukkig behoren digitale vergaderingen en conference calls tot de mogelijkheden om ervoor 

te zorgen dat we achter de schermen de zaken kunnen opvolgen en vooral het volgende 

sportjaar kunnen voorbereiden.

Mogelijk kunnen er toch nog een aantal evenementen doorgaan dit seizoen maar dat zal 

vooral afhangen van de beslissingen en richtlijnen die we van de overheid ontvangen. We 

blijven dit op de voet volgen en houden jullie op de hoogte.

De vrijgekomen tijd gebruiken we nu om onze werking extra te evalueren en bekijken we hoe 

we de corona ervaringen kunnen omzetten in ons dagdagelijks beheer.

We hebben ervoor gekozen om een beperkte editie van ‘De Heraut’ 

uit te geven aangezien de werking stilligt. Deze versie zal niet op papier 

verdeeld worden maar alleen beschikbaar zijn op onze website. 

Aangezien we naar het einde van het seizoen lopen wens 

ik alle mede werkers, lesgevers en bestuursleden nog 

extra te bedanken voor hun inzet en aanpak, ook in 

deze bijzondere omstandigheden. 

Voorwoord

ZOLA werd geboren op 17 maart 2020 en is het zoontje 
van Felix Machtelinckx en Doriane Dubost Dessertine 
(docente Kinemusikei).

Op 29 april 2020 werd LORÈN geboren. Zij is het 
dochtertje van Sven Leemans (penningmeester 
Bossaball en medewerker Turnkring D&V) en 
Véronique Decoster.

Wij wensen allen van harte proficiat!

Charles De Buyser, vader van Tom De Buyser en opa 
van de turnleiders Felix en Bob De Buyser, overleed 
op 24 april 2020. Tom en zijn vrouw Cindy Rouchet zijn 
al jaren medewerkers van Turnkring D&V en tijdens de 
sportkampen. 

Luc en Rita Van Rossom-Verbruggen (Rita is lid van 
Joledi Damesturnen en beiden zijn vaste deelnemers aan 
de jaarlijkse Joledi-wandeling op 11 november) meldden 
ons het overlijden op 29 mei 2020 van Karel Cesar Verbruggen, vader van Rita.

We wensen allen veel steun in deze moeilijke tijd. Afscheid nemen is zwaar en 
coronamaatregelen helpen daar helaas niet bij.

Personalia

Ik ben ervan overtuigd dat we er in september weer zullen staan met een aantrekkelijk 

sportaanbod, ook al moeten we misschien nog een aantal richtlijnen respecteren. 

Ik heb geen idee hoelang we nog in ons kot moeten blijven en hoe groot dat dit kot kan 

worden maar wens iedereen toch een prettig verlof toe. Vakantie is maar wat je er zelf van 

maakt en misschien hebben we niet altijd de verre reizen nodig om ons goed te voelen.

Hou het gezond!

Luc Follaets 

Voorzitter KMS D&V vzw
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Turnkring D&V

“In mijn voorwoord naar de huidige Covid-19-crisis en coronamaatregelen 
verwijzen zou zeer middelmatig zijn en surfen op de huidige hype, en dat 
gaan we zeker hier niet doen“, had ik graag geschreven en gemeend, maar 
helaas haalt de realiteit ons weer in en zal het hier dus ook gaan over de 
gevolgen van wat we wereldwijd nog steeds ondervinden: corona.

Op het moment dat u deze tekst leest zullen er ook alweer nieuwe maat-
regelen gelden hoogstwaarschijnlijk en moet u even deze tekst juist kaderen.

Ik hoef u uiteraard niet uit te leggen hoezeer we getroffen werden door deze 
crisis. Historisch hebben we dit nog nooit moeten meemaken, behalve dan 
misschien tijdens de oorlogsjaren, als de vergelijking dan al kan opgaan. Als 
club hebben we gekozen, en we kunnen moeilijk anders, om de algemene 
richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad te volgen. Aangevuld met de 
adviezen die we van onze sportfederatie GymFed krijgen, passen we ons aan 
de situatie aan. Voorlopig, op het moment van dit schrijven, ligt echter onze 
gehele werking voor de recreatieve en competitieve trainingen volledig stil. 
Ook de evenementen die we reeds een jaar geleden voor jullie uitdachten, en 
waar ettelijke uren voorbereiding in gestoken werd, zullen niet doorgaan.

We betreuren, samen met jullie, het feit dat onze turnshow dit jaar werd 
afgelast en zochten nog naar formules om de nummers toch nog tot bij jullie 
te krijgen. Helaas zullen we alles moeten bevriezen tot onze volgende show, 
die dan ook XXL zal zijn.

MAAR we zitten niet stil: 

•  De quiz kreeg zijn definitieve vorm en lang meenden we hem toch nog  
te kunnen organiseren maar moeten toch uitstellen tot volgend jaar.  
De voorbereiding is echter niet verloren.

• Ook de voorbereidingen voor ons jubileumjaar lopen door. De sociale 
media en e-mail wordt maximaal ingezet om alles toch tijdig zijn vorm te 
geven en georganiseerd te krijgen. Een tipje van de sluier zullen we later 
oplichten, blijf dus onze site en flashmails in het oog houden.

• Belangrijke mijlpaal die dit jaar nog op de agenda stond, is wel genomen. 
Het nieuwe logo is gekend en ik hoop dat iedereen kennis heeft kunnen 
maken en tevreden is.

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

• Trainingen kunnen momenteel nog niet doorgaan, maar de besturen 
blijven stevig het roer in handen houden. We trachten via online meetings 
en videoconferences toch de technische en bestuursvergaderingen te 
laten doorgaan. Helaas misschien letterlijk en figuurlijk iets afstandelijker 
maar met goede hoop mekaar binnenkort, bij pot en pint, terug te 
kunnen lijfelijk ontmoeten.

• Alhoewel de voorbereidingen van het sportkamp in Turnhout niet zijn 
stilgevallen, hebben we lang in het duister moeten tasten of er wel een 
sportkamp zou doorgaan. Gelukkig staan de lichten ondertussen terug 
op groen en gaan we ervoor. De ‘format’ zal wel aangepast moeten 
worden en rekening houden met de geldende richtlijnen, maar we 
beloven er weer een onvergetelijke, en gezonde, gebeurtenis van te 
maken.

Hopelijk hebben onze turners al voldoende meegekregen dit jaar om zelf 
te oefenen thuis, met de broers en zussen. Blijf dus koprollen en radslagen 
maken zodat, van zodra het kan, we de draad terug kunnen oppikken.  
Graag bedank ik heel speciaal Erika die voor haar ‘blijf-fitters’ regelmatig een 
filmpje klaarmaakt zodat ze de stramme ledematen lenig kunnen houden. 
Bedankt, en respect dat je dit wil blijven doen.

Nog even volhouden allemaal en we zien mekaar zeker terug tijdens de 
trainingsmomenten en evenementen van ‘Deugd en Volharding’. Vergeet 
ons zeker niet, wij vergeten jullie zeker niet. Hou je op de hoogte via website 
en flashmails of zend je trainer eens een mailtje. Iedereen van ons heeft 
een e-mailadres in de vorm van <voornaam van de trainer>@d-en-v.be 
(bijvoorbeeld Yasmine@d-en-v.be).

Maar hou jezelf en al de mensen rondom jou gezond. Bedankt voor jullie 
‘Volharding’. We zorgen binnenkort dat jullie er ‘Deugd’ van zullen hebben.

Tot slot wil ik nog even onze jubilarissen dit jaar vermelden. Normaal proberen 
we hen in de bloemetjes te zetten op onze turnshow, maar dit zal dus moeten 
wachten tot volgend jaar, waar ze gepast zullen gevierd worden.

10 jaar lid : Lucas Tack en Finn Engels 
20 jaar lid : Piter Ivo en Dries Carmen 
25 jaar lid : Anouck Tuerlinckx 
40 jaar lid : Erik Cop

Allen van harte proficiat en een welgemeend “dank u”. Zonder jullie was onze 
turnkring niet wat hij vandaag is.

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen 
Voorzitter
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Rummikubavond – 7 februari
Ook dit jaar was onze Rummikubavond weer een avond vol plezier. Met meer dan 30 deel -
nemers was dit een recordeditie! Iedereen heeft voor zichzelf alles gegeven om zoveel  
mogelijk punten te verzamelen. Dit resulteerde in lage scores, … maar ook in geweldig hoge 
scores!

In kleine groepjes aan verschillende tafels begonnen alle deelnemers aan hun Rummikubspel. 
Met een knabbeltje en een drankje aan hun zijde, probeerden ze elkaar te slim af te zijn en 
de winst te grijpen. Na elk spelletje wisselden de groepjes. Zo speelde je elk spelletje met 
andere deelnemers. Na 5 rondes kon de grote winnaar van Rummikubavond 2020 bekend 
gemaakt worden. Die eer was dit jaar weggelegd voor trouwe deelneemster Ann, met een 
monsterscore van wel 172 punten. Proficiat! 

Natuurlijk streden onze deelnemers niet voor niets. Los van de gezellige avond kreeg de top 
3 nog een prijs. Voor de derde plaats was dit een kwartetje van verschillende soorten bieren. 
Voor de tweede plaats hadden we een prachtig theesetje. En de welverdiende winnaar 
ontving een ontbijtbon voor Rocco in de Pieter Reypenslei te Mortsel. 

Wij vonden het alvast weer een geslaagde editie. Temeer omdat we konden vaststellen dat 
onze Rummikubavond vele leeftijdscategorieën samen brengt; van jonge kinderen en trainers 
tot prille dertigers, papa’s, mama’s en zelfs oma’s en opa’s. 

Volgend jaar vieren we met turnkring Deugd en Volharding ons 100-jarig bestaan! Feest! Er 
zal dan geen Rummikubavond georganiseerd worden, maar we ontvangen jullie wel graag op 
tal van andere activiteiten! Meer info daarover vind je in deze Heraut en ook op onze website. 
Hopelijk tot dan!

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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