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Voorwoord
Beste clubleden en medewerkers

Het stond wellicht in de sterren geschreven dat we het coronabeestje nog niet zo vlug kwijt 
zouden zijn. Helaas moeten we rekening houden met heropflakkeringen en de vrees is er dat 
dit zo nog zal blijven tot er een afdoend vaccin op de markt komt en dat iedereen ingeënt is.

We moeten dus onze activiteiten plannen maar mogelijks ook op tijd en stond bijsturen. We 
gaan ons uiterste best doen om iedereen tijdig op de hoogte te houden. Het programma van 
elke afdeling kan je verder in deze editie terugvinden.

Gelukkig is het turnkamp wel kunnen doorgaan. Ik wens dan ook de leiding en medewerkers 
te feliciteren met de fijne manier waarop zij dit kamp voorbereid en begeleid hebben. De 
bubbelwerking en het ontsmettingswerk vroegen toch extra inspanningen om het zo veilig 
mogelijk te houden voor alle deelnemers. Ik kan me voorstellen dat deze kampversie nog lang 
in het collectieve geheugen zal blijven hangen.

Ondertussen zijn ook de afdelingsploegen gekend en zitten de lesgevers in de startblokken 
om er weer een boeiend jaar van te maken. 
De laatste loodjes worden gelegd om de juiste zalen op de juiste uren te reserveren. 
De samenwerking tussen de stad Mortsel en zijn verenigingen heeft een grondige facelift 
gekregen. Als gevolg hiervan zullen we opnieuw een erkenning moeten aanvragen en zullen we 
een aantal nieuwe spelregels in acht moeten nemen om hiervoor nog in aanmerking te komen.

Helaas moeten we ook afscheid nemen van onze afdeling Kinemusikei Dans. Al 2 jaar 
geleden gaf de bestuursploeg aan dat zij de vlag wilden doorgeven. Gedurende deze 2 jaar 
hebben zij er alles aan gedaan om mensen te zoeken die bereid waren om de kar te trekken. 
Als laatste poging is er nog even aan gedacht om de activiteiten bij de Turnkring onder te 
brengen maar het water was te diep tussen de eigenheden van beide afdelingen.

We geloven nog steeds dat een vereniging er is voor de leden maar ook door hen gedragen 
moet worden en dit op vrijwillige basis. Lesgevers kunnen per uitzondering ingehuurd worden 
maar de strategie is dat zij uit eigen kring komen. Bestuursleden kunnen niet ingehuurd 
worden. Dit zijn mensen met een hart voor hun afdeling en komen uit de afdeling.

Na meer dan 40 jaar zal het doek vallen op het einde van het sportjaar 2019-2020. Ook hier 
gaat mijn dank naar iedereen die zich gedurende het bestaan ingezet heeft om iedereen een 
leuke tijd te bezorgen en dit met veel toewijding en passie. We willen de leden zeker niet in de 
kou laten staan en proberen tijdig oplossingen aan te bieden.

Ik hoop van ganser harte dat we geen valse start meemaken in september en  
onze activi teiten moeten staken. Het is daarom belangrijk dat  
we alle adviezen strikt opvolgen om erger te voorkomen.

Hou het gezond!

Luc Follaets 
Voorzitter KMS D&V vzw

Katholieke Multisportvereniging  
Deugd en Volharding vzw

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

Algemene Vergadering

Bestuursorgaan

Joledi

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

Volleybal: competitie, recreatie

Damesturnen

Aangesloten bij: Sporta

K.K. Turnkring D&V

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

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

Recrea competitie: jongens en meisjes

Toestelturnen jongens

Aangesloten bij: GymFed

Tecemo

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

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

 

Aangesloten bij: Sporta, VTTL

Bossaball

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

 
Bossaball: combinatie van volleybal, 
voetbal en gymnastiek

Vanaf +14 op zowel recreatief als competitief 
niveau

Aangesloten bij: FROS

Op 22 augustus 2020 overleed Joris Van Campenhout op 67-jarige 
leeftijd. Hij was de broer van Helga Van Campenhout (lid Joledi 
Volleybal Recreatie vrijdag). 

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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@d-en-v.be

Raadsleden
Hubert De Peuter
03 455 05 67 
hubert@d-en-v.be

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

Bestuursorgaan

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Webmasters
Bart Carmen

Zé Vandenhoeck

Vincent Van Minnebruggen

Willy Wolters

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

Myriam Christiaens

Rezy Clément

Erik Cop

Leen Corluy

Wim Dermaut

Marianne Eelen

Pierre Herssens

Sven Leemans

Dirk Maes

Roland Pattijn

Johan Peeters

Inge Rutten

Guy Stevens

 
Staf Van den Hooff

Lieve Van de Weghe

Tim Van Gorp

Philippe Van Hecke

Marc Van Laere

Pieter Van Regenmortel

Bart Verbraeken

Hilda Vertommen

Paul Vertongen

Filip Wolters

Willy Wolters

Jos Wouters

Algemene Vergadering

Lid van Verdienste
René Nuyens

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

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

i

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

 /08    Tecemo  Volwassenentraining

vr 28/08    Tecemo  Vriendenmatch Vilvoorde

di 01/09    Joledi  Start sportjaar Damesturnen 

za 05/09    Turnkring D&V  Begin sportjaar

ma 07/09    Joledi  Start sportjaar Volleybal

za 17/10 – zo 18/10 Turnkring D&V  Wafelenbak

zo 18/10    Tecemo  Federaal tornooi

zo 01/11     Tecemo  Jeugdclubkampioenschap

ma 02/11 – zo 08/11 HERFSTVAKANTIE

wo 11/11    Tecemo  Clubkampioenschap

zo 29/11    KMS D&V  Algemene Vergadering

     Turnkring D&V  Family Day&V

vr 11/12    Tecemo  Spelletjesavond

za 19/12    Tecemo  TeceMemoquiz

ma 21/12 – zo 03/01 KERSTVAKANTIE

september 
2020

oktober 
2020

november 
2020

december 
2020

augustus 
2020

ma 21/12 – zo 03/01 KERSTVAKANTIE

za 02/01    Joledi  Intraclubtornooi

zo 17/01    Tecemo  Mastertornooi

do 28/01 – ma 01/02 Tecemo  Winterweekend

do 28/01 – ma 01/02 Tecemo  Winterweekend

za 27/02    Turnkring D&V  Turnshow

ma 15/02 – zo 21/02 KROKUSVAKANTIE

 /03    Tecemo  Spaghettimiddag

 /04    Tecemo  Nacht der dubbels 

     Joledi  Eindeseizoensreceptie Volleybal

ma 05/04 – zo 18/04 PAASVAKANTIE

 /05    Turnkring D&V  D&V-Quiz

za 01/05    Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

zo 09/05    Turnkring D&V  Brevettendag

wo 19/05    Tecemo  Algemene Ledenvergadering

 /06    Joledi  Eindeseizoensreceptie Damesturnen

vr 11/06    Tecemo  Memorial Frank Wuyts 

za 12/06    Turnkring D&V  Einde sportjaar 

za 26/06    Tecemo  BBQ

do 01/07 – di 31/08 ZOMERVAKANTIE

zo 04/07 – zo 11/07 Turnkring D&V  Turnkamp

januari 
2021

februari 
2021

maart 
2021

april 
2021

mei 
2021

juni 
2021

juli 
2021
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Beste dansers, beste ouders,
 
Met deze mail willen wij jullie op de hoogte stellen van onze moeilijke maar definitieve 
beslissing.
 
Na een lange zoektocht naar vervanging van secretaris en voorzitter, echter zonder 
resultaat, moeten we jullie met veel spijt in ons hart meedelen dat dit het einde betekent 
van Kinemusikei.
Na iets meer dan 40 jaar dans te Mortsel kijken we terug naar de vele mooie momenten, 
optredens, workshops, leerrijke en aangename danslessen.
 
Onze dank gaat uit naar de vele bekwame docenten die zich al die jaren hebben ingezet 
om de dansers naar een hoger niveau te brengen met als resultaat dat we tot tweemaal 
toe de titel van “Ambassadeur voor Hedendaagse Amateurdans” mochten ontvangen.  
Hier zijn we nog steeds heel trots op.
Ook dank aan alle ouders en leden voor het vertrouwen dat ze in onze vereniging hebben 
gesteld.
Alle namen van medewerkers opnoemen zou een lange lijst zijn met de kans om enkele 
te vergeten. Dus bij deze een dikke merci aan iedereen!
 
Er werden vele pistes bewandeld teneinde een oplossing te vinden voor de voortzetting 
van onze danslessen en er werden enkele alternatieven gevonden.
 
 Doriane Dubost wil heel graag haar lessen verderzetten.
Zij vraagt aan iedereen die interesse heeft, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, 
om haar een seintje te geven. Bij voldoende aanvragen zal zij bekijken hoe ze de 
indeling kan maken en waar het kan plaatsvinden.

Info: 0483 49 48 83 en/of doriane.dubost@yahoo.fr
 
 Giada Castioni gaf aan dat er volgens haar danslessen in het CC Berchem 
worden gegeven, ook voor volwassenen.

Info: 03 286 88 20 en/of ccbe@antwerpen.be

 De Dansacademie van Mortsel is tevens bereid om extra dansers toe te laten. 
Momenteel zijn ze nog in beraad voor de volwassenen op woensdagavond maar de 
kans is groot dat ze hier ook een oplossing kunnen bieden. 

Uiteraard zal dit niet helemaal identiek zijn, maar het lijkt ons een goed alternatief om 
je dansmoves verder te zetten.

 
De Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt danslessen aan in Mortsel en 
deels ook in Kontich.

• Leerlingen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar) kunnen inschrijven voor 
dansinitiatie (1.1 of 1.2 naargelang leeftijd).

• Momenteel zijn er nog enkele plaatsen op woensdag en is zaterdag 
volzet. Ze leggen echter een wachtlijst aan voor zaterdag en richten 
mogelijk een extra uur in.

• Leerlingen van 8 jaar (3de leerjaar) of leerlingen jonger dan 12 jaar zonder 
danservaring kunnen zich inschrijven voor danslab 2.1 (2x per week les 
op woensdag en vrijdag).

• Leerlingen van 9 tot 12 jaar (4de tot 6de leerjaar) met danservaring volgen 
danslab in 2.2, 2.3 of 2.4 (2x per week).

• Leerlingen van 12 tot 18 jaar krijgen een combinatie van klassieke en 
hedendaagse dans.

• Leerlingen van 18 tot 26 jaar (geboortejaar 1994) kunnen aansluiten bij de 
lessen hedendaagse dans en de danscompagnie MAD mits voldoende 
vooropleiding.

• Ze bekijken momenteel de opstart van een les volwassenen op woensdag 
van 19.00 tot 21.00 uur. Hierover volgt einde augustus meer info.

Voor algemene info kan je een kijkje nemen op www.amwdmortsel.be of het 
secretariaat contacteren via info@amwdmortsel.be

 
 Voor diegenen die, net als ik, een passie hebben voor Spanje inclusief de Spaanse 
dansen, kan ik verwijzen naar de website van Martine Haesen.

Haar lessen gaan door op maandag en woensdag in Kaleidoscoop te Mortsel en 
vanaf september in de ons bekende danszaal in de Sporthaven.

 
In haar lessen kan je terecht voor lichaamsbewustzijn, sierlijke handbewegingen, 
krachtig voetenwerk, ritmische uitdagingen en leuke passencombinaties.

Voor wie houdt van dansen, zich wil ontspannen en tegelijkertijd met lichaams
beweging bezig wil zijn.

Een passie voor Spanje is meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Naast de wekelijkse lessen zijn er ook regelmatig workshops met gastdocenten 
en één keer per jaar organiseert zij een workshop in Spanje tijdens het flamenco 
festival.

http://www.martinehaesen.be

Het Bestuursorgaan ontving op 14/8 volgende e-mail gericht aan de leden van 
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Het hoeft niet te verwonderen dat we na zoveel jaren dansplezier en optredens ook 
nog beschikken over een ruim assortiment aan danskledij. Indien je graag eens komt 
snuisteren in onze danskledij en/of in het fotoarchief laat het ons weten zodat we kunnen 
afspreken.
Foto’s van de evenementen van de laatste jaren kan je terugvinden op onze website  
kinemusikei.d-en-v.be. Deze blijft tot het einde van dit kalenderjaar online.
 
Heb je nog vragen dan kan je ons nog steeds bereiken op het gekende e-mailadres 
kinemusikei.dans@gmail.com.
 
Hopelijk vinden jullie je weg verder in de danswereld.
Vele groeten van het volledige dansteam.
 
Annemie Urbain
0486 78 39 60
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel

Welkom, beste lezer.

We hopen van harte dat u toegekomen bent, gezond en wel, in ons enige echte 
jubileum  (sport)jaar 20-21. Als voorzitter, en ik weet dat ik voor de ganse bestuurs-
ploeg spreek, ben ik ontzettend fier dit mee te mogen maken. Het is niet niks 
100 jaar oud worden en die verjaardag gaan we niet zomaar laten voorbijgaan.

Helaas beheerst de coronacrisis nog steeds ons nieuws en we kunnen er 
jammer genoeg niet omheen. Samen krijgen we dit vreselijke virus klein maar 
dat komt wel met een kost. We gaan uiteraard dit jaar niet onder stoelen 
of banken steken dat we reeds 100 jaar de Mortselse jeugd verenigen in 
een turnkring. Uit respect voor al onze voorgangers (vrijwilligers) zetten 
we hen letterlijk en figuurlijk dit jaar in de kijker. Voor het samen feesten 
moeten we helaas nog even wachten. De coronamaatregelen lieten niet 
toe de voorbereidingen ten volle te kunnen doen, dus zullen alle sociale 
evenementen en feesten in het kader van ons 100-jarig bestaan verhuizen 
naar volgend sportjaar. Uitgesteld maar niet 
verloren.

Na oud komt nieuw en al eerder hebben we al  
onze leden en medewerkers ingelicht over het 
nieuwe logo dat vanaf dit nieuwe sportjaar 
het oude zal vervangen. Zo willen we ook 
vooruitkijken naar een nieuwe dynamische en 
moderne turn kring. Klaar om de uitdagingen 
van vandaag het hoofd te kunnen bieden.  
We overleefden een wereldoorlog dus zullen 
we corona ook wel aankunnen.
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De ganse bestuursploeg deed zijn uiterste best om de trainingen in september 
toch van start te kunnen laten gaan. We hanteren hierbij in eerste instantie de 
richtlijnen vanuit onze Federatie GymFed. Hierbij blijft de gezondheid van u en 
uw kind onze voornaamste drijfveer. In het kort:

• Het materiaal dat we gebruiken zal voor en na ontsmet worden.

• Handgel zal voorzien worden tijdens elke les.

• We vragen de trainers om binnen altijd een mondmasker te dragen.

• Ouders mogen niet mee binnen in de zaal. Kinderen moeten dus 
aangekleed zijn in sportkledij als ze toekomen in de les.

• Bij overlap van groepen worden andere in- en uitgangen gebruikt indien mogelijk.

Wel willen we alle ouders oproepen om hun kinderen tijdig in te schrijven 
zodat we de planning op een correcte manier kunnen afwerken. Gezien de 
huidige omstandigheden kan een laattijdige inschrijving of betaling leiden tot 
uitsluiting en dat willen we uiteraard vermijden.

Om te eindigen nog een dankwoordje aan 
iedereen die begin juli, ondanks de maat-
regelen, toch nog een schitterend sport kamp 
hebben gemaakt in Turnhout. Er werd gewerkt 
met 2 gescheiden groepen van 50 en een 
keukenploeg. En alles is vlot verlopen dankzij 
de inzet en flexibiliteit die zowel ouders als 
leden, trainers en keukenploeg toonden.  
Ook dank aan het 
school  bestuur in 
Turnhout die hun 
schitterende ruime 
infra structuur 
beschik baar wilde 
stellen en ons mee-
hielp om toch weer 
een memorabel 
kamp neer te zetten.  
Een hele vette 
proficiat allemaal en 
een wel gemeende 
“dank u”.

Wil u ook deel uitmaken van één van de oudste en meest dynamische 
verenigingen in Mortsel en mee de verdere geschiedenis maken: DAT KAN. 
Zowel jong als oud verwelkomen wij in onze familiale sfeer. Raadpleeg onze 
site voor meer informatie: http://turnkring.d-en-v.be 

Blijven sporten, hou u gezond, ook in 2020-2021!

Namens het bestuur van D&V

Bart Carmen 
Voorzitter

Rik Capelle 
rik@d-en-v.be

Bert Carmen 
bert@d-en-v.be

Dries Carmen 
dries@d-en-v.be

Toon Carmen 
toon@d-en-v.be

Matthijs Collyn 
matthijsc@d-en-v.be

Erik Cop 
erik@d-en-v.be

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

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

Lotte Genbrugge 
lotte@d-en-v.be

Laura Grosjean 
laura@d-en-v.be

Erika Hudranova 
erika@d-en-v.be

Piter Ivo 
piter@d-en-v.be

Wendy Janssen 
wendy@d-en-v.be

Nick Joostens 
nick@d-en-v.be

Technisch Comité

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

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

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

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

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

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

Laura Grosjean 
gsm 0476 99 65 94 
laura@d-en-v.be

Afgevaardigden Technisch Comité
Nele Boeykens 
gsm 0494 35 31 92 
nele@d-en-v.be

Lise Sierens 
gsm 0473 83 10 12 
lise@d-en-v.be

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

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

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

Bestuur

http://turnkring.d-en-v.be
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Gerd Clijsters 
gsm 0473 35 58 49

Marianne Mortelmans-Eelen 
gsm 0475 59 38 56

Sven Schouwaerts 
tel. 03 448 00 16

Kris Mortelmans 
tel. 03 295 88 30

Sandra Garmendia 
gsm 0486 63 37 96

Wim Van Roosendael 
gsm 0499 54 99 44

Leen Weyns 
gsm 0475 71 62 65

Afdelingsverantwoordelijken

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!

Tobias Mertsveld 
tobias@d-en-v.be

Maité Michielsen 
maite@d-en-v.be

Sarah Mortelmans 
sarah@d-en-v.be

Matthijs Onghena 
matthijso@d-en-v.be

Gitte Schouwaerts 
gitte@d-en-v.be

Emma Simons 
emma@d-en-v.be

Anouck Tuerlinckx 
anouck@d-en-v.be

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

Piet Voet 
piet@d-en-v.be

Danny Winkelmans 
danny@d-en-v.be

Yves Adriaenssens

Jeroen Bernaerts

Marcel en Monique Block

Dorien Boonen

Bert Callens

Elien Craenhals

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

Cindy Rouchet

Axelle Scheidtweiler

Sofie Schijvens

Luc Sierens

Guy Stevens

Paul Tampère

Liesbeth T’Seyen

Kieran Van Berckelaer

Marc Van Berckelaer

Jacqueline Van Boeckel

Matthias Van Campen

Jeroen Vande Casteele

Dieter Van Hertbruggen

Inge Van den Avont

Stef Van den Branden

Dieter Van den Broeck

Annie Van den Weygaert

Joppe Van Wetswinkel

Benny Verbraecken

Hanne Verhaegen

Peter en Kathy Verschueren

Geert Voets

Lieve Voets

Willy en Helga Wolters

Gert Wuyten

Medewerkers

Toestelturnen jongens
Jan Liekens - categorie I

Dirk Mahieu - categorie II

Recrea competitie
Tom De Weerdt

Tine Goyvaerts

Juryleden

mailto:bestuur%40d-en-v.be%20?subject=
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Afdelingen
WE HERVATTEN

ONZE OEFENSTONDEN
VANAF 5 SEPTEMBER

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

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

Groep Geboortejaar Dag Uren Turnzaal

KLEUTERS

Kleuters A
Kleuters B

°2017
°2015-°2016

zaterdag
zaterdag
zaterdag

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00

De Tandem 1
De Tandem 1
Sportstudio

MINIEMEN

Miniemen °2013-°2014 dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
17.45 - 19.00

Atheneum
De Tandem 2

CADETTEN

Cadetten A

Cadetten B

°2011-°2012

°2009-°2010

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

SCHOLIEREN

Scholieren °2007-°2008 dinsdag 19.15 - 20.45 Sportschuur

JUNIORES / ASPIRANT-SENIORES

Juniores/Aspi °2004 -°2006 maandag 20.00 - 21.30 De Sterre

SENIORES

Seniores    ...    -°2003 dinsdag 20.30 - 22.00 De Sterre

Surf ook regelmatig naar onze website

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

BLIJF-FIT
Voor dames en heren

In turnzaal GTI

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

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

Leiding: Erika Hudranova

TOESTELTURNEN JONGENS: GYMPLUS
Enkel na selectie

In turnhal ‘De Sterre’

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

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

Info: Piter Ivo, gsm 0495 79 60 86

RECREA COMPETITIE
Jongens en meisjes – na selectie

In turnhal De Sterre

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

Leiding: Piet Voet, Emma Simons, Matthijs Onghena

Locaties
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

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!

http://turnkring.d-en-v.be
Gebruiker
Line
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Lidgelden
Kleuters:   € 80
Miniemen:  € 85
Cadetten:  € 85
Scholieren:  € 100
Juniores en aspirant-seniores: € 100
Seniores:  € 100

Alle lidgelden moeten betaald worden door overschrijving op rekeningnummer

BE29 9792 5628 9664 van  Turnkring Deugd en Volharding

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

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

Het D&V-kostuum
Tijdens het feestjaar zullen onze T-shirts en trainingspakken een nieuwe look krijgen. 

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

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

 Kris en Marianne Mortelmans-Eelen
 Heldenhuldenlaan 87, 2640 Mortsel
 Tel. 03 295 88 30 (best even telefonisch afspreken)

of bij de afdelingsverantwoordelijke.

Sportkamp – Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen waarvan je foto’s kan terugvinden op Facebook 
https://photos.app.goo.gl/9yq2G4DJn8Rf4PMR8 zijn terug te bekomen bij 

Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel, tel. 03 448 46 83.

Mocht je kledij of ander gerief hebben dat niet van jou is, dan kan je dat ook  
aan Gerd bezorgen of afgeven in de les aan de leiding of afdelings- 
verantwoordelijke. Dank u! 

i

Activiteitenkalender 2020-2021

zaterdag 05/09/2020  Begin sportjaar

zaterdag-zondag 17-18/10/2020  Wafelenbak 

zondag 29/11/2020  Family Day&V

zaterdag 27/02/2021  Turnshow 

 /05/2021  Quiz

zondag 09/05/2021  Brevettendag

zaterdag 12/06/2021  Einde sportjaar 

zondag-zondag 04/7-11/07/2021  Turnkamp

september 
2020

oktober 
2020

november 
2020

februari 
2021

mei 
2021

juni 
2021

juli 
2021

7 8 

https://photos.app.goo.gl/9yq2G4DJn8Rf4PMR8
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Beste leden en sympathisanten

Wat een vreemde tijd. Vorig sportjaar hebben we om gezondheidsredenen 
het seizoen vroegtijdig moeten stilleggen en het ziet ernaar uit dat we ook met 
een “speciale” start van het seizoen gaan moeten rekening houden…  
Wij volgen voor jullie dan ook nauwgezet de richtlijnen op van de lokale 
besturen en overheden.

Zoals elk jaar starten we (in normale omstandigheden) de eerste week van 
september terug met alle activiteiten.  
Voor de competitiespelers zit de eerste bui er al aan te komen. Alle beker- en 
competitiewedstrijden van Sporta-Volleybal Antwerpen worden opgeschort 
tot en met zondag 27/9. Zodra we meer nieuws hebben, hoor je het van 
ons. Hoe het tegen september ervoor staat is ook nog niet duidelijk. Mogen 
de trainingen van damesturnen en recreatie opstarten? Zo ja, onder welke 
voorwaarden? Kortom, dit is een voorwoord met veel vraagtekens voor ons, 
maar ook voor jullie. Samen sterk en gezond, komen we er wel!!!

Verder kondig ik dan ook mijn laatste jaar aan als voorzitter van Joledi.  
Als vader van 3 kids, echtgenoot, trainer 1ste ploeg van MVC, tennisleraar, 
speler heren 1 en een fulltime job overdag kan ik de functie van voorzitter 
niet meer uitvoeren zoals ze zich nu voordoet. Hierbij dus een warme oproep 
om deze functie van me over te nemen (of eventueel bepaalde taken). Als de 
functie of titel “voorzitter” je afschrikt maar je best wel een handje wenst te 
helpen, zou dit al een groot deel oplossen. Veel werk is het niet hoor, maar op 
bepaalde momenten dienen er een aantal taken en opvolgingen te gebeuren 
die helaas als dubbele boekingen in mijn agenda tevoorschijn komen. Ik wens 
gerust de komende jaren nog deel uit te maken van de bestuursploeg maar 
ik ben ervan overtuigd dat er mensen in onze club zitten die hier evenveel of 
zelfs meer ambitie voor hebben. Laat het je vooral niet afschrikken, veel werk 
is het niet. Het minimum aan taken is mooi verdeeld tussen de bestuursleden.  
Met meer volk in het bestuur zullen deze taken zelfs nog meer verdeeld 
kunnen worden. Bij mij gaat het vooral om bepaalde taken en opvolgingen die 
dienen te gebeuren, waar ik geen tijd meer voor heb op het moment.  
Voor meer info kan je me gerust bereiken via voorzitter@joledi.d-en-v.be of via  
bestuur@joledi.d-en-v.be.

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
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Tot zover het “minder” goeie nieuws. Nu kunnen we beginnen met het 
betere nieuws. Joledi Volleybal is dan ook sinds vorig seizoen nauwer gaan 
samenwerken met Mortsel Volley Antwerp (die andere volleybalclub in onze 
stad ). Vorig jaar hebben we ons ingezet op werk achter de schermen. 
Zo zijn bepaalde afspraken gemaakt i.v.m. materialen zoals volleyballen 
en volleybalkarren/-bakken, didactische materialen, EHBO etc. Het leek 
ons een beetje zinloos om te trainen/spelen in dezelfde zalen maar elk ons 
stekje op te eisen. Dit jaar zetten we daar natuurlijk verder op in, maar doen 
er ook nog een stapje bij. We zijn bezig met een platvorm op te richten 
zodat onze recreanten cluboverschrijdend kunnen gaan volleyballen. Joledi 
kampte met het feit dat vorig jaar onze maandagtraining soms meer dan 
gevuld zat. Na wat rondvraag bleek ook voor velen dat die maandag (voor 
sommigen meer dan 30 jaar maandagplezier) moest behouden worden. De 
maandagrecreanten hadden dan ook een online doodle opgezet zodat ze 
wisten wie wel en niet zou komen spelen. 

Het cluboverschrijdend volleyballen zou hier een oplossing kunnen bieden. 
Als er op een training meer dan volk genoeg is, kunnen zij (kosteloos) gaan 
volleyballen bij onze buren op een andere dag. Dit werkt natuurlijk ook in de 
andere richting. Moesten er trainingen zijn waar te weinig volk zou zijn, kan 
er bijgesprongen worden door de buren. Meer info kunnen jullie verwachten 
tegen begin september.

In het kader van onze samenwerking heeft Joledi Volleybal ook een nieuw 
logo vanaf dit seizoen. Sommigen was het misschien al opgevallen, maar het 
staat vanaf heden op onze website, briefwisselingen, wedstrijd-T-shirts, …

 
 
 

Tot slot wil ik jullie nog met meer nieuws belonen. Voor zij die het voorwoord 
dan tenminste tot het einde hebben gelezen. Alle Joledi-leden van seizoen 
2019-2020 krijgen een coronakorting op hun lidgeld van dit jaar bij hun 
lidmaatschap voor het seizoen 2020-2021. Meer info kan je vinden in de 
rubriek ‘Lidgelden’.

Rest mij enkel nog aan iedereen een gezond en sportief sportjaar toe te 
wensen. Hou het veilig voor jezelf en voor je medesporters!!

Tim

mailto:voorzitter%40joledi.d-en-v.be?subject=
mailto:bestuur%40joledi.d-en-v.be?subject=
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Volleybal
Nog niet gekend

Damesturnen
Jeroen Vande Casteele

Trainer/Lesgever

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

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

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

Bestuur

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

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

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

Steven Wissels 
0479 64 00 83 
wissels.voorspoels@telenet.be

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

Verantwoordelijken

Helga Deuvaert

Monique Doisy

Luc en Veerle Follaets

Inge Rutten

Philippe Van Hecke

Filip Wolters

Medewerkers

OPROEP 
BESTUURSLEDEN

Het bestuur is op zoek naar versterking: 
hoewel we klein maar geolied zijn, 
zouden extra handen veel kunnen 
bijdragen: om lopende zaken op te 
volgen, nauwer contact te verzekeren 
met de afdelingen en taken te verdelen. 
De tijdsinvestering is bescheiden, in ruil 
voor terugbetaling van het lidgeld. 

Interesse?  
Contacteer voorzitter@joledi.d-en-v.be!

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

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

Scheidsrechters

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

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

Contactpersoon: Ron Van den Branden,  
Plankenbergstraat 15, 2100 Deurne 
0499 35 61 50 
secretaris@joledi.d-en-v.be

Verzekering

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

Activiteitenkalender 2020-2021

dinsdag 01/09/2020  Start sportjaar Damesturnen

maandag 07/09/2020  Start sportjaar Volleybal

zaterdag 02/01/2021  Intraclubtornooi 

 /04/2021  Eindeseizoensreceptie Volleybal 

 /06/2021  Eindeseizoensreceptie Damesturnen

september 
2020

januari 
2021

april 
2021

juni 
2021

OPROEP 
 SCHEIDSRECHTERS

Joledi heeft nog steeds nood aan scheids    rechters.

Inlichtingen:  Tim Follaets, gsm 0478 64 18 56,  
e-mail: info@joledi.d-en-v.be

!
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Sportjaar 2020 – 2021

Reeks Trainer/ 
Trainingen

Verantwoordelijke/ 
Thuiswedstrijden

Competitie Sporta

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

Dames 5de afd. A nog niet bekend
Minisporthal
woensdag 21.00 - 22.30 u.

Liesbeth De Pourcq
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag vanaf 20.30 u.

Zonder competitie

Recreatie
Volwassenen
(gemengd)

Minisporthal
maandag 21.00 - 22.30 u.

Steven Wissels

Minisporthal
vrijdag 17.00 - 19.00 u.

Guido Bekaert

DE ZAALTRAININGEN 
WORDEN HERVAT  

VANAF 7 SEPTEMBER
!

Volleybal

SPELERS GEVRAAGD

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

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

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: Guido Bekaert, tel. 03 440 50 19

! SPELERS GEVRAAGD

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.

Het nieuwe volleybalseizoen start op 
maandag 7 september.

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: Steven Wissels, gsm 0479 64 00 83

!

Standaardtarief (voor nieuwe leden)

Competitie:  € 130

Recreatie: € 95

Met coronakorting (voor leden aangesloten in seizoen 2019-2020)

Competitie:  € 100

Recreatie: € 65

Lidgelden

Te betalen vóór 15 september 2020 op rekeningnummer BE35 9545 8837 2137 met 
vermelding van ‘lidgeld 2020-2021’ + naam lid + ploeg

Daarnaast zijn er kortingen voor:

• inschrijving in verschillende afdelingen: standaardtarief (van de afdeling met het hoogste 
lidgeld) + € 25 per extra afdeling

• vanaf het derde gezinslid: € 25 korting voor dat gezinslid (niet cumuleerbaar met andere 
kortingen)

• reeds aangesloten leden die een nieuw lid aanbrengen, krijgen € 25 korting op het 
standaardtarief (niet cumuleerbaar met andere kortingen). 

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen volleyballen.

MINISPORTHAL – Osylei 86, 2640 Mortsel

SPORTHAL ‘DEN DRAB’ – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

Locaties

Gebruiker
Line
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Kersttornooi - SAVE THE DATE

Goed nieuws, want dankzij stevig lobbywerk van Joledi is er 
volgend jaar niet alleen een tweede Kerstdag, maar ook een 

tweede Nieuwjaarsdag!

Voor het gemak wordt die gepland op
zaterdag 2 januari 2021

en gevierd met een spetterend (jawel) KERSTTORNOOI 
in Sporthal Den Drab!

Plan jullie polonaise voor die dag alvast tot in de 
kleedkamers van de sporthal, wij verwachten je met je 

feestelijkste sportschoenen en vrolijkste gezicht om samen 
met ons het nieuwe jaar te komen inslaan met een heerlijke 

namiddag sportieve gezelligheid!

Noteer alvast de datum 
en hou onze website https://joledi.d-en-v.be 
in de gaten voor het inschrijvingsformulier!

Damesturnen

Het standaardtarief voor nieuwe leden bedraagt € 70 per sportjaar incl. sportverzekering. 
Leden die in 2019-2020 aangesloten waren, kunnen dit jaar genieten van een 
coronakorting en betalen € 50.

Daarnaast zijn er kortingen voor:

• vanaf het derde gezinslid: € 25 korting voor dat gezinslid (niet cumuleerbaar met andere 
kortingen)

• reeds aangesloten leden die een nieuw lid aanbrengen, krijgen een korting van € 25 op 
het standaardtarief (niet cumuleerbaar met andere kortingen).

Het lidgeld moet gestort worden vóór 15 september 2020 op rek. nr. BE35 9545 8837 2137 
van Joledi met vermelding ‘lidgeld 2020-2021’ + naam lid + ‘damesturnen’.

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen turnen.

Lidgeld

Hallo dames,

We zijn er weer en gaan van start op 1/9/2020 voor een nieuw sportjaar, met hopelijk 
iedereen aanwezig.

Het voorbije turnjaar is zeer abrupt gestopt, door je weet wel wat: corona. 
We gaan opnieuw beginnen met goede moed en aangepaste maatregelen.

Wij hopen iedereen gezond en wel terug te ontmoeten op dezelfde plaats en hetzelfde uur, 
dus van 9.30 tot 10.30 u.

Tot dan!

Liefs,

Hilda 
Verantwoordelijke Damesturnen

TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

Locatie

Gebruiker
Line
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Beste Tecemo-leden en sympathisanten

Ook bij Tecemo zijn we er niet aan kunnen ontsnappen: door het coronavirus 
zag ons sportjaar er niet helemaal uit zoals we op voorhand in gedachten 
hadden. Het seizoen begon nochtans goed, met 19 ploegen die aantraden 
in de competitie: 11 bij Sporta, 4 bij VTTL en 4 jeugdploegen. Midden maart 
werd de competitie echter stilgelegd door de coronamaatregelen.  
Dit was vooral jammer voor onze B- en H-ploeg in Sporta, die nog volop hun 
best aan het doen waren om op de eerste plaats te eindigen in hun afdeling 
en/of om te stijgen naar een hogere afdeling. Voor de H-ploeg eindigt Bart De 
Vré individueel wel op de eerste plaats in de afdeling, een superprestatie!  
Bij de jeugd stonden al onze 4 ploegen op de 2de of 3de plaats in hun 
afdeling toen de competitie werd stilgelegd met nog 3 wedstrijden op de 
teller, ook een prachtig resultaat!  
Bedankt aan alle spelers voor hun inzet in dit (iets te korte) sportjaar!

Naast de competitie stonden er uiteraard naar goede traditie ook weer 
heel wat activiteiten op het programma, naast onze succesvolle wekelijkse 
clubavonden. De TeceMemoquiz was opnieuw een groot succes, en ook ons 
jeugdclubkampioenschap en algemeen clubkampioenschap wisten weer heel 
wat deelnemers aan te trekken. Op 29 februari hielden we nog een gezellig 
‘schrikkeltornooi’ waarbij we eens extra gek deden: we speelden sets van 
12 punten in plaats van 11, met grote palletten, mini-palletjes, met onze foute 
hand, en nog heel wat andere gekke regels. Helaas kregen we enkele weken 
later het nieuws te horen dat we de club voor onbepaalde tijd moesten sluiten 
door het coronavirus dat plots de hele wereld in zijn macht leek te hebben.

Gelukkig konden we vanaf begin juni weer openen, zij het alleen voor club-
avonden. We stelden de club nu 2 keer per week open voor onze leden 
(terwijl dit vroeger in de zomer slechts 1 keer per week was) en hielden ons 
uiteraard aan de coronamaatregelen. Hieraan ging heel wat denkwerk vooraf, 
waarvoor ik alle bestuursleden (zowel het CV-bestuur als het Sportbestuur) 
heel erg wil bedanken. We hebben druk vergaderd en hard gewerkt om de 
club weer te openen, want er was heel wat om rekening mee te houden: er 
werd een reservatiesysteem opgezet voor de clubavonden, voor iedere avond 
werd een ‘coronatoezichter’ aangeduid die toeziet op de maatregelen, we 
reorganiseerden de cafetaria, zorgden voor desinfecterende handgel en spray, 
het clublokaal wordt tussen de clubavonden van woensdag en vrijdag steeds 
grondig gepoetst, … Het CV-bestuur heeft er tijdens de sluiting zelfs voor 
gezorgd dat de hele speelzaal werd voorzien van LED-verlichting. Bedankt 
aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

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

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

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

Raadsleden
Wilfried Billiet

Pierre Herssens

Ivo Van Boeckel

Yves Herssens

Bart De Vré

Jeroen Godts

Steven Waeterschoot

Zé Vandenhoeck

Bestuur

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

Hoe het seizoen 2020-2021 er zal uitzien blijft natuurlijk nog wat onzeker, 
maar wij maken wel al volop plannen. Onze activiteitenkalender vinden jullie 
alvast op onze website www.tecemo.be, en ook ons Sportbestuur wordt weer 
een beetje uitgebreid. Helaas moeten we afscheid nemen van Jonas en Wim 
(die we via deze weg graag nog eens bedanken voor hun trouwe dienst, 
inzet en gedrevenheid), maar in de plaats krijgen we er maar liefst 4 nieuwe 
bestuurs leden bij: welkom Bart De Vré, Steven Waeterschoot, Jeroen Godts 
en Zé Vandenhoeck!

Verder sluit ik graag af met positief nieuws: Tecemo krijgt er in één klap heel 
wat nieuwe leden bij! Mortsel TTK kan niet langer in het lokaal blijven waar ze 
jarenlang hebben gespeeld, en hun leden sluiten zich aan bij Tecemo.  
Zij zullen op dinsdag spelen in de Vriendenclubs-competitie. Uiteraard zijn zij 
ook welkom op onze clubavonden en activiteiten. De kruisbestuiving zal ook 
onze club enkel ten goede komen, en langs deze weg verwelkomen we dan 
ook graag nog eens de leden van Mortsel TTK binnen Tecemo!

Het Tecemo-bestuur wenst iedereen alvast een fijn sportjaar!

Elise Van den Hooff 
Voorzitter

Gaanderij Ter Linde,
Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel

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

Tafeltennisclub TECEMO 
beschikt over een moderne 

sportaccommodatie in  
zijn eigen Tecemo-Center

mailto:voorzitter%40tecemo.d-en-v.be?subject=
mailto:penningmeester%40tecemo.d-en-v.be?subject=
mailto:ttctecemo%40gmail.com?subject=
http://www.tecemo.be
http://www.tecemo.be
Gebruiker
Line



32 33TecemoTecemo

Activiteitenkalender 2020-2021

 /08/2020  Volwassenentraining  

vrijdag 28/08/2020  Vriendenmatch Vilvoorde

zondag 18/10/2020  Federaal tornooi 

zondag 01/11/2020  Jeugdclubkampioenschag  

woensdag 11/11/2020  Clubkampioenschap

vrijdag 11/12/2020  Spelletjesavond

zaterdag 19/12/2020   TeceMemoquiz

zondag 17/01/2021  Mastertornooi

donderdag-maandag 28/1-01/02/2021  Winterweekend

donderdag-maandag 28/1-01/02/2021  Winterweekend

 /03/2021  Spaghettimiddag 

 /04/2021  Nacht der dubbels 

zaterdag 01/05/2021  Memorial ‘t Kelderke

woensdag 19/05/2021  Algemene Ledenvergadering

vrijdag 11/06/2021  Memorial Frank Wuyts

zaterdag 26/06/2021  BBQ

augustus 
2020

oktober 
2020

november 
2020

december 
2020

januari 
2021

februari 
2021

maart 
2021

mei 
2018
april 
2021

mei 
2021

juni 
2021

WE LIKE TO PARTY !
YOU LIKE TO PARTY TOO ?

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

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

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

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

Pas verhuisd?

Enfin … elke reden
is goed genoeg om uw feestje  

in Tecemo te organiseren !

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

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

Voor meer details en/of concrete afspraken, neem contact op met 
de voorzitter van Tecemo cvba: Staf Van den Hooff, 0478 98 94 56

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

Voor informatie en updates over 

Bossaball Club Mortsel

verwijzen we u graag 

naar de website 

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

http://bossaball.d-en-v.be
Gebruiker
Line


