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Voorwoord
Beste clubleden en medewerkers
Ik mag hopen dat we met het nieuwe sportseizoen 2021-2022 naar ons vertrouwde doen en
laten mogen terugkeren.

Multisportvereniging
Deugd en Volharding Mortsel 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

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is dit helemaal nog geen zekerheid. Met
de verlofperiode en het gepaard gaande reisgedrag, zullen we toch nog de nodige
voorzichtigheid aan de dag moeten leggen.
Vlaanderen is maar een piepklein deeltje op deze wereldbol en helaas is de pandemie nog
lang niet bedwongen in andere streken. Ook bij ons zal de vaccinatiegraad een belangrijke rol
spelen om onze vrijheden te kunnen behouden.
Onze lesgevers zijn er alleszins klaar voor, tijdens het turnkamp is hiervoor nogmaals het
bewijs geleverd.
Ik hoop ook dat we ondertussen de nodige sportinfrastructuur gevonden hebben voor zowel
Bossaball als Tecemo zodat we zorgeloos van start kunnen gaan.
Het bestuur van Tecemo cv, die eigenaar is van de sportzaal in de gaanderij Ter Linde, heeft
beslist om de zaal te verkopen en dit om diverse redenen.
Het is echter de bedoeling om de opbrengst op termijn opnieuw te investeren in een nieuwe
accommodatie.
Met dit doel is er een werkgroep opgericht die dit project zal uitwerken. Gezien Tecemo
sportafdeling deel uitmaakt van de MSV D&V Mortsel vzw, bekijken we samen of er
synergieën met de andere sportafdelingen mogelijk zijn en misschien zelfs met andere
sportclubs.
Aangezien dit waarschijnlijk toch wat tijd zal
vragen, zorgen we er uiteraard voor dat onze
sporters ondertussen actief kunnen blijven.

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

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

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

Volleybal: competitie, recreatie
Damesturnen

Recrea competitie: jongens en meisjes
Toestelturnen jongens
Aangesloten bij: GymFed

Aangesloten bij: Sporta

Tecemo
i Bart Jorens
Gsm 0485 58 87 12
bjorens@telenet.be

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

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

Bossaball: combinatie van volleybal,
voetbal en gymnastiek
Vanaf +14 op zowel recreatief als competitief
niveau

Aangesloten bij: Sporta, VTTL, AVVV

Aangesloten bij: FROS

Rest mij nog jullie te bedanken voor de inzet
in het voorbije buitengewone sportjaar en voor
het enthousiasme om met frisse moed het
nieuwe seizoen aan te vatten.
Hou het gezond!
Luc Follaets
Voorzitter MSV D&V Mortsel vzw
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Multisportvereniging
Deugd en Volharding Mortsel vzw
www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

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

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

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

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

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

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

Penningmeester
Hubert De Peuter
03 455 05 67
penningmeester@d-en-v.be
Raadsleden Turnkring
Bart Carmen
03 440 67 62
voorzittertk@d-en-v.be

Vincent Van Minnebruggen
0472 28 26 01
vincent@bossaball.d-en-v.be
Raadslid + De Heraut
Helga Deuvaert
03 449 08 79
helga@d-en-v.be

Algemene Vergadering
Buiten de hiervoor vermelde bestuurders maken ook volgende werkende leden deel uit
van de Algemene Vergadering van de vzw:
Myriam Christiaens

Staf Van den Hooff

Erik Cop

Tim Van Gorp

Wim Dermaut

Philippe Van Hecke

Marianne Eelen

Marc Van Laere

Pierre Herssens

Pieter Van Regenmortel

Sven Leemans

Bart Verbraeken

Dirk Maes

Hilda Vertommen

Roland Pattijn

Paul Vertongen

Johan Peeters

Filip Wolters

Inge Rutten

Willy Wolters

Guy Stevens

Jos Wouters

Magda Van Brempt

Webmasters
Michiel Vertongen
Zé Vandenhoeck
Vincent Van Minnebruggen
Willy Wolters

Lid van Verdienste
René Nuyens

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

MSV D&V Mortsel vzw
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Jaarprogramma Deugd en Volharding
augustus
2021
september
2021

ma 09/08				

Tecemo

Start Volwassenentraining

za 28/08				

Tecemo

BBQ

wo 01/09				

Joledi

Start sportjaar Volleybal

					

Tecemo

Start Jeugdtrainingen

vr 03/09 of za 04/09 Tecemo

oktober
2021

za 04/09				

Turnkring D&V

Start sportjaar

di 07/09				

Joledi

Start sportjaar Damesturnen

za 02/10				

Turnkring D&V

Verrassing +6-jarigen

za 09/10 – zo 10/10 Turnkring D&V
zo 10/10				

november
2021

Tecemo

Tecemo

do 27/01 – ma 31/01 Tecemo
februari
2022
maart
2022

za 19/02				

mei
2022

Galabal

/04				

Tecemo

Spaghettimiddag

Turnkring D&V

Turnshow XL

Tecemo

Nacht der dubbels

ma 04/04 – zo 17/04 PAASVAKANTIE
zo 01/05				

Tecemo

Memorial ‘t Kelderke

zo 15/05				

Turnkring D&V

Brevettendag XL

wo 18/05 ?		

Tecemo

Algemene Ledenvergadering

do 11/11				

Tecemo

Clubkampioenschap

za 21/05				

Turnkring D&V

D&V-Quiz

za 20/11				

Turnkring D&V

Verrassing -6-jarigen

wo 25/05 ?		

Tecemo

Algemene Ledenvergadering

zo 21/11				

KMS D&V

Algemene Vergadering

/06				

Joledi

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

/06				

Tecemo

Memorial Frank Wuyts

/12				

Tecemo

						
zo 26/12				

Joledi

Receptie en Family Day&V XL

juni
2022

Spelletjesavond

zo 12/06				

Turnkring D&V

Einde sportjaar

TeceMemoquiz

za 25/06 ?		

Tecemo

BBQ

Kersttornooi

ma 27/12 – zo 09/01 KERSTVAKANTIE

juli
2022

vr 01/07 – wo 31/08 ZOMERVAKANTIE
za 02/07 ?		

Tecemo

zo 03/07 – zo 10/07 Turnkring D&V
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Winterweekend

ma 28/02 – zo 06/03 KROKUSVAKANTIE

za 19/03				
april
2022

Turnkring D&V

Mastertornooi

ma 28/02 – zo 06/03 KROKUSVAKANTIE

/03				

Wafelenbak XL
Federaal tornooi te Schelle

ma 27/12 – zo 09/01 KERSTVAKANTIE
zo 16/01				

ma 01/11 – zo 07/11 HERFSTVAKANTIE

za 27/11 – zo 28/11 Turnkring D&V
december
2021

Vriendenmatch (mogelijk)

januari
2022

MSV D&V Mortsel vzw
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Sportkamp
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
Beste lezer
Van harte welkom bij onze turnkring. Voor diegenen die er vorig jaar reeds
bij waren, welkom terug dan. Voor diegenen die net voor onze kring kozen:
goeie keuze, en dat zullen we bewijzen ook.
Met z’n honderd jaren op de teller weten we
wat het is om een sportclub als Turnkring
Deugd en Volharding levend te houden.
We hebben in onze geschiedenis al moeilijke
tijden gekend maar kwamen steeds krachtig
terug. En we bleven er zeker vorig jaar niet van
gespaard. De coronapandemie verplichtte ons
van de normale werking af te wijken of in enkele
gevallen zelfs op te doeken. Maar we wilden onze
leden niet in de kou laten staan ondanks de strenge regels. De leiding en
het bestuur haalden alles uit de kast om jullie toch nog je favoriete sport
te kunnen laten beleven. Wij hopen alleen dat dit nieuwe sportjaar meer
gespaard mag blijven van beperkende maatregelen.
Gelukkig kon onze kers op de taart toch bijna ‘normaal’ georganiseerd
worden. Het sportkamp ging weer door in de eerste week van juli, zoals elk
jaar trouwens, in het prachtige domein van het Sint-Jozefcollege in Turnhout.

Plaats, tijd en ruimte genoeg om je energie kwijt te geraken in de sporthal
of de prachtige natuur. We blijven dit een belangrijk evenement vinden met
unieke belevenissen waar kinderen nog lang, en hopelijk hun ganse leven,
mooie herinneringen aan overhouden. Wij betreuren wel het feit dat bezoek
van buitenaf nog onmogelijk was. Oud-leiding en -medewerkers komen zeker
bij de volgende gelegenheid aan bod.
Het jubileumjaar hadden we ons dus helaas anders
voorgesteld, maar niet getreurd: uitgesteld is
niet verloren. We trekken alle werkgroepen met
plezier terug op gang en weten zeker dat deze
in dit nieuwe sportjaar onze kring zijn historische
verjaardag met toeters en bellen zullen vieren. Je
bent natuurlijk van harte welkom op deze activiteiten
om met ons mee te vieren: zie hiervoor onze kalender
verder in dit blad.
Onze oprichtingsdatum viel ook in het jaar
dat de Olympische Spelen in Antwerpen
gehouden werden: 1920. In die tijd
gebruikte men nog veel symbolen en
zeker vaandels en vlaggen werden met de
nodige eer en respect begroet.
De olympische vlag met de 5 ringen, die
de 5 continenten van de wereld voor
stellen, werd door het IOC ontworpen
in 1914, maar door de uitbraak van de Wereldoorlog werd deze pas eerst
gebruikt in Antwerpen. Zo spreekt men nu nog van de ‘Antwerp’ Olympic flag.
En dat brengt ons natuurlijk naadloos bij de meesterlijke prestatie in het
vrouwenturnen van Nina Derwael. Haar gouden medaille is een opsteker
voor de ganse turnsport en we hopen dat een dergelijke prestatie veel jonge
kinderen kan inspireren om ook te starten met gymnastiek. Ook Nina begon
klein in haar club ‘Sta Paraat’ in Limburg. En kon haar talent daar ontdekken.
Door hard te werken kan je grootse prestaties neerzetten. Deze sportieve
gedachte trachten we ook onze gymnasten mee te geven.
Proficiat Nina, mooie sport, mooie prestatie.
Onze werking richt zich in hoofdzaak natuurlijk naar sporters van in en
rond Mortsel, van jong tot oud. Je bent welkom als recreatief turner en we
trachten zoveel mogelijk naar je toe te komen door onze werking te spreiden
in verschillende wijken in Mortsel. Maar je kan bij ons ook doorgroeien als
Recrea-competitie gymnast, als trainer
of bestuurslid. Voor verdere voorbereidende
competitie (I-werking) doen we een beroep
op onze competitieclub Gymplus. Zij
trachten de getalenteerde jongens op een
hoger niveau te brengen in het toestelturnen.
Wil je, en kan je, nog verder gaan (B- en
A-competitie) dragen we de werking over
aan de regioclub Gymflex in Mechelen.
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De jongens die daar doorgroeien
kunnen dan zelfs met een topsport
statuut, in internaat, verder trainen
bij onze federatie Gymfed in Gent.
Sporters die hier terechtkomen
bereiden zich voor op internationale
competities en kunnen, net zoals
Nina Derwael, na hard werken mee
dingen voor een selectie aan de
Olympische Spelen. Hopelijk met ‘gouden’ gevolgen.
Ook nog even uw aandacht voor onze eerstvolgende activiteiten. Door
corona konden we niet in actie komen bij Sfinks voor de tweede keer op rij.
Toch hebben we deze inkomsten hard nodig om onze werking kwalitatief uit
te kunnen blijven voeren met opgeleide trainers en degelijk, veilig materiaal.
Ken je alternatieve activiteiten waarbij onze Kring kan helpen, laat het ons
weten. Maar koop vooral veel wafels, ze zijn zoooo lekker en ook deze
zorgen ervoor dat onze ‘schat’bewaarder dan toch een schat heeft om te
bewaren en niet in de stress moet schieten bij elke uitgave.
Bezoek ook zeker onze stand op de jaarmarkt van Mortsel op 18 september.
We zullen er met de Multisportvereniging aanwezig zijn om te laten zien wat
we te bieden hebben, en deze keer voegen we de daad bij het woord met
demo’s en randanimatie.
Tot dan en maak er een mooi sportjaar van. Voor mij zijn jullie allemaal
olympische kampioenen.

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

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

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

Laura Grosjean
gsm 0496 83 27 62
laura@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

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

Blijven sporten en hou je gezond!
Namens het bestuur van D&V

Erik Cop
gsm 0477 79 72 11
erik@d-en-v.be

Bart Carmen
Voorzitter

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

Matthijs Collyn
matthijsc@d-en-v.be

Bert Carmen
bert@d-en-v.be

Erik Cop
erik@d-en-v.be

Dries Carmen
dries@d-en-v.be

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

Toon Carmen
toon@d-en-v.be

Elias Dermaut
elias@d-en-v.be

Tuur Carmen
tuurc@d-en-v.be

Tom De Weerdt
tomdw@d-en-v.be
Turnkring D&V
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Lotte Genbrugge
lotte@d-en-v.be

Seppe Raeymakers
seppe@d-en-v.be

Afdelingsverantwoordelijken

Marit Govaerts
marit@d-en-v.be

Gitte Schouwaerts
gitte@d-en-v.be

Céline Grosjean
celine@d-en-v.be

Jelle Sierens
jelle@d-en-v.be

Gerd Clijsters
gsm 0473 35 58 49

Kris Mortelmans
tel. 03 295 88 30

Chloë Grosjean
chloe@d-en-v.be

Emma Simons
emma@d-en-v.be

Marianne Mortelmans-Eelen
gsm 0475 59 38 56

Wim Van Roosendael
gsm 0499 54 99 44

Laura Grosjean
laura@d-en-v.be

Anouck Tuerlinckx
anouck@d-en-v.be

Sven Schouwaerts
tel. 03 448 00 16

Leen Weyns
gsm 0475 71 62 65

Erika Hudranova
erika@d-en-v.be

Stijn Van den Bergh
stijnv@d-en-v.be

Piter Ivo
piter@d-en-v.be

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

Wendy Janssen
wendy@d-en-v.be

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

Nick Joostens
nick@d-en-v.be

Tuur Vernieuwe
tuurv@d-en-v.be

Tobias Mertsveld
tobias@d-en-v.be

Malena Vlieghe
malena@d-en-v.be

→

Maité Michielsen
maite@d-en-v.be

Piet Voet
piet@d-en-v.be

Sarah Mortelmans
sarah@d-en-v.be

Danny Winkelmans
danny@d-en-v.be

Een kleine inspanning, maar een grote hulp
voor alle trainers en turners!

Matthijs Onghena
matthijso@d-en-v.be

Jannelien Winkelmans
jannelien@d-en-v.be

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

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!

Juryleden
Toestelturnen jongens

Recrea competitie

Jan Liekens - categorie I

Tom De Weerdt

Dirk Mahieu - categorie II

Tine Goyvaerts
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Medewerkers
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
Jacques en Annick Jonkers
Mitch Joostens
Jean-Paul Kennis
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

WE HERVATTEN
ONZE OEFENSTONDEN
VANAF 4 SEPTEMBER

Afdelingen

!

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

Geboortejaar

Dag

Uren

Turnzaal

°2018
°2016-°2017

zaterdag
zaterdag
zaterdag

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00

De Tandem 1
De Tandem 1
Sportstudio

°2014-°2015

dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
18.00 - 19.15

De Tandem 2
Sportschuur

Cadetten A

°2012-°2013

Cadetten B

°2010-°2011

dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

18.00 - 19.15
18.30 - 19.45
19.15 - 20.30
19.15 - 20.30

Sportschuur
De Tandem 2
De Tandem 2
Sportschuur

dinsdag

19.15 - 20.45

Sportschuur

maandag

20.00 - 21.30

De Sterre

dinsdag

20.30 - 22.00

De Sterre

KLEUTERS
Kleuters A
Kleuters B
MINIEMEN
Miniemen
CADETTEN

SCHOLIEREN
Scholieren

°2008-°2009

JUNIORES / ASPIRANT-SENIORES
Juniores/Aspi

°2005-°2007

SENIORES
Seniores

!

... -°2004

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.

Surf ook regelmatig naar onze website
http://turnkring.d-en-v.be
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BLIJF-FIT

Voor dames en heren

Lidgelden

In turnzaal GTI
Donderdag

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

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

TOESTELTURNEN JONGENS: GYMPLUS
Enkel na selectie

In turnhal ‘De Sterre’
Leiding: Dries Carmen, Piter Ivo, Lotte Genbrugge, Jelle Sierens
Info: Piter Ivo, gsm 0495 79 60 86
Dries Carmen, gsm 0488 44 33 03

€ 80
€ 85
€ 85
€ 100
€ 100
€ 100

Alle lidgelden moeten betaald worden door overschrijving op rekeningnummer
BE29 9792 5628 9664 met vermelding: naam van turner (vb. Jan Peeters)
afdeling (vb. miniemen, cadetten...)
locatie
Vanaf 3de kind van het gezin: ½ van het lidgeld.
Hierna wat meer details betreffende een eenmalige korting n.a.v. het verstoorde ‘corona’sportjaar vorig seizoen:
Wie vorig jaar Kleuter was, betaalt € 80 voor een inschrijving als Kleuter en € 85 voor een
inschrijving als Miniem.
Wie vorig jaar Miniem, Cadet A of Cadet B (eerste jaar) was, krijgt een korting van € 25 en
betaalt € 60.
Wie vorig jaar Cadet B was en zich nu als Scholier inschrijft, krijgt een korting van € 25 en
betaalt € 75.
Wie vorig jaar Scholier, Junior/Aspi of Senior was krijgt een korting van € 50 en betaalt € 50.
Wie vorig jaar ingeschreven was bij Blijf-Fit betaalt € 32,50 voor 1 uur. Voor wie ook voor het
2de uur volleybal was ingeschreven, is volgend jaar het 2de uur gratis.

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

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

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

Leiding: Piet Voet, Emma Simons, Matthijs Onghena

Wie vorig jaar bij de Recrea toestelturners was, krijgt in september een persoonlijke brief
met het te betalen lidgeld.
Op het inschrijvingsformulier en onze website vindt u per groep ook nog eens het te betalen lidgeld.

Locaties

Kom met je fluovest naar hier,
Dan heb je in de turnles veel plezier.
Zo ben je veilig op de baan.
Dat moedigt D&V alleen maar aan!

TURNZAAL DE TANDEM 1 –
ingang Jacob Van Arteveldestraat
TURNZAAL DE TANDEM 2 –
ingang Lepelstraat (achter St.-Benedictuskerk)
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47
SPORTSTUDIO (turnzaal voor kleuters Parkschool) – Lusthovenlaan 12
SPORTSCHUUR (sporthal van Parkschool) – Lusthovenlaan 12
TURNZAAL GTI – Dieseghemlei 60

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.
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Turnkamp van 4 tot 11 juli 2021
Inleiding
Ondanks alle problemen in verband met de coronaepidemie, hebben we er dit jaar toch voor
kunnen zorgen dat we met z’n allen op turnkamp konden vertrekken. Zoals velen van jullie al
wel weten zitten we in het Sint-Jozefcollege in Turnhout. Een absurd grote school met een
prachtig domein dat we elke avond als decor voor onze avondspelen konden gebruiken.
Op 4 juli kwam iedereen gepakt en gezakt aan op de binnenkoer van het Sint-Jozefcollege.
Ouders konden nog heel even afscheid nemen en daarna kon het kamp, waar we toch
allemaal een jaar naar uitkijken, beginnen.
Dagoverzicht
Elke dag op kamp
is een gevarieerde
sportdag. Zo hebben
we ‘s ochtends na
het ontbijt elke dag
het ochtendspel.
Dit ochtendspel
geeft ons de energie
om de rest van
de dag door te
zetten. Gevolgd
door 2 turnblokken
waar elke leeftijdsgroep een individueel toestel turnt. Het middageten is voor velen op kamp
hétgene om naar uit te kijken. En ooooh wat hebben ze gelijk. Het eten was ook dit jaar weer
geweldig: hamburgers, vissticks, wraps, pasta pesto, … Alleszins nog een dikke merci aan
onze keukenploeg!
De namiddag zetten we goed in door een uurtje platte
rust te nemen. Hierdoor kunnen we ons eten goed
laten zakken en wordt de energie terug opgeladen.
Hierna hebben de leden weer 2 turnblokken gevolgd
door een keuzesport. Elke dag kunnen ze kiezen uit
3 verschillende sporten want zo de hele tijd turnen
moet natuurlijk ook niet. 😉 Sporten zoals handbal,
lacrosse, frisbee, hockey, basketbal, honkbal, bounce
bal, … hebben geen geheimen meer voor onze leden.
Na de keuzesport is het tijd voor ons avondeten dat
onmiddellijk wordt gevolgd door een avondspel.
Grote spelen waarbij de leden, aangevoerd door
een leiding, samen moeten zien te winnen d.m.v.
het verzamelen van objecten, wimpeltje, hindernis
parcours, … Deze spelen zijn altijd super om naar te
kijken, ook als buitenstaander. Dan zie je ineens 100
kindjes naar een boomstronk lopen om er vervolgens
met zijn allen op te kruipen en een foto te maken, haha.
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Uitstap
Normaal gezien gaan we altijd naar de Lilse Bergen
met z’n allen, maar dat was dit jaar jammer genoeg
geen optie. Dus hebben we ook een “chill”-namiddag
gehouden op ons domein. Een namiddag vol
waterpret! Zo zorgden we ervoor dat de leden konden
kiezen uit Airtrack glijden, waterhonkbal of natuurlijk
gewoon lekker zonnen op de handdoek.
Dua/triatlon
Voor onze oudste 2 groepen organiseren we op
vrijdag een dua- en triatlon. Zo zien we ze dan toch
eens tot het uiterste gaan en ze hebben dit jaar
niets minder laten zien. Zodra het startschot werd
gegeven bij de Juniores om te beginnen zwemmen
en bij de Scholieren om te beginnen fietsen, zat de
sfeer erin. Tot het uiterste gaan en net dat stapje
bijzetten als je lichaam het begint te begeven,
prachtig! Sport in volle glorie!
Laatste avond
Op de laatste avond organiseren we een bonte avond.
1 grote competitie waar er een stuk of 8 teams
worden gemaakt bestaande uit alle leeftijds
categorieën die we mee hebben. Zo moeten ze
gedurende de avond punten verzamelen voor hun
team door te winnen met de proefjes of door het
beste toneelstukje voor te komen brengen. Uiteraard
kan er niet worden gestreden op een lege maag dus
wederom heeft onze keukenploeg ons in de watten
gelegd. BBQ!! Mmmmm, echt een knaller van een afsluiter.
Slot
Wederom hebben we er een
geslaagd kamp op zitten. Alles
is uitstekend verlopen. Ik kan
zelfs zeggen dat er geen stoute
kindjes bij waren dit jaar. 😉
Dank u wel aan iedereen die mee
was op kamp. Leiding, kindjes,
kookploeg ... een dikke merci!
Ik heb me reuze geamuseerd en
nu weer een jaar heimwee tot we
terug kunnen gaan. Graag tot
volgend jaar iedereen!!!
I LOVE D&V!!
Bart Mannens
Turnkring D&V
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Sportkamp – Verloren voorwerpen

Dries Carmen, Pastoor Michielsensstraat 21, 2640 Mortsel, gsm 0488 44 33 03

RNKRING
TU

Mocht je kledij of ander gerief hebben dat niet van jou is, geef het dan bij hem
af of in de les aan de leiding of afdelingsverantwoordelijke. Dank u!

JOLEDI

SSABALL
BO

i

Dries Carmen heeft nog voorwerpen die vergeten zijn op kamp.
Je kan die steeds bij hem komen halen.

TE C

EMO

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich

Activiteitenkalender 2021-2022
04/09/2021

september
2021

zaterdag

oktober
2021

zaterdag

november
2021

zaterdag

februari
2022

zaterdag

19/02/2022

Galabal

maart
2022

zaterdag

19/03/2022

Turnshow XL

mei
2022

zondag

15/05/2022

Brevettendag XL

zaterdag

21/05/2022

D&V-Quiz

juni
2022

zondag

12/06/2022

Einde sportjaar

juli
2022

zondag-zondag

zaterdag-zondag

zaterdag-zondag

02/10/2021
09-10/10/2021
20/11/2021
27-28/11/2021

03/7-10/07/2022

Begin sportjaar

Verrassing +6-jarigen
Wafelenbak XL
Verrassing -6-jarigen
Receptie en Family Day&V XL

Sportkamp

Beste leden en sympathisanten
Het is al enige tijd geleden maar het zit eraan te komen. Het nieuwe seizoen
kan bijna van start gaan.
Hopelijk blijven de varianten een beetje uit ons land, dan kunnen wij
gevarieerd blijven sporten.
Alle activiteiten starten terug vanaf 1 september. De Minisporthal is
toegankelijk op maandag en vrijdag voor een potje recreatievolleybal, op
dinsdag openen de deuren van “De Sterre” voor onze damesturnsters.
Woensdag zal “Den Drab” door onze Sporta-dames onveilig gemaakt
worden en kunnen onze heren daar op vrijdag hun geweld kwijt tijdens hun
thuismatchen. Kortom, net zoals die goeie oude tijd voor de Covid.
Blader gerust even verder in De Heraut want je kan er nuttige info vinden over
het lidgeld en ons Kersttornooi.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar 2 bestuursleden. Het huidige bestuur
(Dimitri/penningmeester, Ron/secretaris, Tim/voorzitter) hebben ervoor
gekozen om ook volgend seizoen hun positie te behouden maar zouden
graag de bestuursploeg zien stijgen naar een ploeg van 5 leden. Bestuurs
leden betalen geen lidgeld tijdens de jaren dat ze actief zijn in het bestuur 😊.
Hoe kan je deze bestuursfunctie zien:
• Wij vergaderen 1 keer om de 2 maanden (dit kan online)
• Je ontlast de huidige 3-vuldigheid door 1 taakje van hen over te nemen en
op te volgen (dit neemt doorgaans niet meer dan 1 uur per maand in beslag)
• Meer is het niet … => interesse? Mail: bestuur@joledi.d-en-v.be
Een mindere maatregel die er zou kunnen aankomen indien er zich geen
2 kandidaten melden voor maart ‘22, is dat het bestuur ermee stopt en
er geen Joledi meer bestaat in het jaar 2022-2023 …. (dit zal van de
omstandigheden afhangen einde seizoen 2021-2022 maar zou een ZEEEER
SPIJTIGE ZAAK ZIJN na 53 jaar).
Wij volgen alle nieuwe coronaregels op en briefen jullie nog voor aanvang van
het seizoen indien er iets specifieks te melden valt.
Verder wens ik jullie een leuk en kwetsurenvrij sportjaar, hopelijk maken we dit
jaar wel het hele seizoen mee.
Tim
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Bestuur
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

!

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 bestuur@joledi.d-en-v.be!

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

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

Verzekering
In het lidgeld is de sportverzekering inbegrepen. Daarenboven zijn de Joledi-leden de klok
rond en wereldwijd verzekerd bij een sportongeval tijdens het wandelen, fietsen (geen
wedstrijden), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga beoefenen op eigen
initiatief buiten clubverband.

Trainer/Lesgever
Volleybal

Damesturnen

Tim Follaets

Jeroen Vande Casteele

Meer info op https://www.sportateam.be/onze-sportverzekering
Contactpersoon: Ron Van den Branden,
Plankenbergstraat 15, 2100 Deurne
0499 35 61 50
secretaris@joledi.d-en-v.be

Verantwoordelijken
Volleybal
Guido Bekaert
03 440 50 19 – 0476 35 04 77
bekaert.guido@telenet.be
Liesbeth De Pourcq
03 239 95 67 – 0497 40 49 82
liesbeth_depourcq@hotmail.com
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

Activiteitenkalender 2021-2022
september
2021
december
2021

Helga Deuvaert

Inge Rutten

Monique Doisy

Philippe Van Hecke

Luc en Veerle Follaets

Filip Wolters

Joledi

01/09/2021

Start sportjaar Volleybal

dinsdag

07/09/2021

Start sportjaar Damesturnen

zondag

26/12/2021

Intraclubtornooi

juni
2022

Medewerkers

24

woensdag

i

/06/2022

Eindeseizoensreceptie Damesturnen

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

Locaties
MINISPORTHAL – Osylei 86, 2640 Mortsel
DE ZAALTRAININGEN
WORDEN HERVAT
VANAF 1 SEPTEMBER

Sportjaar 2021 – 2022
Reeks

Trainer/
Trainingen

!

3de afd. A

Dames 5de afd. A

Lidgelden

Verantwoordelijke/
Thuiswedstrijden

Competitie Sporta
Heren

SPORTHAL ‘DEN DRAB’ – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

Ron Van den Branden
Sporthal ‘Den Drab’
vrijdag vanaf 21.30 u.
Tim Follaets
Sporthal ‘Den Drab’
woensdag 20.00 - 21.30 u.

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

Minisporthal
maandag 21.00 - 22.30 u.

Steven Wissels

Minisporthal
vrijdag 17.00 - 19.00 u.

Guido Bekaert

!!! Leden die het lidgeld 2020-2021 tijdig (voor 15 september) hebben
betaald moeten dit sportjaar 2021-2022 GEEN lidgeld betalen !!!
Standaardtarief
Competitie: € 130
Recreatie:

Te betalen vóór 15 september 2021 op rekeningnummer BE35 9545 8837 2137 met
vermelding van ‘lidgeld 2021-2022’ + naam lid + ploeg

Zonder competitie
Recreatie
Volwassenen
(gemengd)

€ 95

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)

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen volleyballen.

!

SPELERS GEVRAAGD

!

SPELERS GEVRAAGD

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

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

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

Het nieuwe volleybalseizoen start op
maandag 6 september.

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Waar: Minisporthal, Osylei 86 te Mortsel

Info: Guido Bekaert, tel. 03 440 50 19

Info: Steven Wissels, gsm 0479 64 00 83
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Damesturnen

Kersttornooi - SAVE THE DATE
Hou dit jaar op tweede Kerstdag nog een plaatsje vrij in het
menu voor ons jaarlijks Kersttornooi.
Dit jaar verwachten we jullie massaal op

zondag 26 december 2021 om 12 uur
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!

Hallo Dames
Groot nieuws, het is bijna niet te geloven maar we herstarten terug ons wekelijks turnuurtje.
Vorig turnjaar hebben we er niet veel van gebakken +/- 3 maanden geturnd met dat stom
virus, maar nu zijn we allen gevaccineerd en hebben toch ietwat bescherming.
Ik hoop dat jullie toch een leuke vakantie hebben gehad, alhoewel het weer niet meedeed
deze zomer.
We starten terug in dezelfde zaal, zelfde uur en ... zelfde leraar Jeroen, als dat allemaal
geen goed nieuws is.
Jeroen en ik verwelkomen jullie graag op dinsdag 7 september in zaal De Sterre om
9.30 u.
Ik kijk er alvast naar uit, jullie ook?
Tot dan!
Liefs Hilda

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

Locatie
TURNHAL DE STERRE – Drabstraat 47, 2640 Mortsel

Lidgeld
!!! Leden die het lidgeld 2020-2021 tijdig (voor 15 september) hebben
betaald moeten dit sportjaar 2021-2022 GEEN lidgeld betalen !!!
Het standaardtarief bedraagt € 70 per sportjaar incl. sportverzekering.
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 2021 op rek. nr. BE35 9545 8837 2137
met vermelding ‘lidgeld 2021-2022’ + naam lid + ‘damesturnen’.
Nieuwe leden mogen 2x gratis komen turnen.
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Het bestuur van onze club heeft enkele wijzigingen ondergaan in vergelijking
tot vorig jaar. Onze enthousiaste voorzitter, Elise Van den Hooff, is een blije
mama geworden en heeft het bestuur (tijdelijk) verlaten. Pierre Herssens,
Yves Herssens, Zé Vandenhoeck en Bart De Vré blijven zeer betrokken leden
doch wilden even verlost zijn van de bestuurstaken. We danken hen allen
voor hun inzet voor de club de voorbije jaren.
Anderzijds hebben we Koen Verheyden en Philip Montesinos verwelkomd als
nieuwe bestuurders. Koen heeft een grote financiële en algemene (hij is vele
jaren onze quizmaster geweest) kennis en wordt de nieuwe penningmeester.
Philip heeft graag mensen om zich heen en zal de vele activiteiten die we als
club organiseren, coördineren met behulp van de vele medewerkers die we
steeds vinden om iets op poten te zetten.

SSABALL
BO
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Tecemo
tecemo.d-en-v.be
Correspondentieadres: Bart Jorens, Maalderijstraat 11, 2640 Mortsel
Beste lezers, Beste sportievelingen
Vol vertrouwen en met veel enthousiasme kijken we vooruit naar het nieuwe
sportseizoen. Stilaan kruipen we steeds meer uit de lange winterslaap die
de Covid-19-pandemie ons noodgedwongen heeft opgelegd. Het is leuk
om vast te stellen dat almaar meer leden, eerst schoorvoetend en nadien
met steeds meer zin, de weg terug naar ons lokaal en naar hun sportzak
gevonden hebben sinds we opnieuw onze deuren mochten openen op
9 juni 2021.
Om iedereen de kans te geven in een veilige niet te drukke omgeving te
tafeltennissen zijn we sinds 9 juni elke woensdag- en vrijdagavond geopend
vanaf 19.30 u. Alle leden en niet-leden (niet-leden mogen tot 3 keer
meespelen vooraleer we vragen om lid te worden) kunnen vrij tafeltennissen
tegen de andere liefhebbers. Dat is het mooie aan onze club: geen
verplichtingen, je stapt binnen, je slaat een praatje, drinkt iets en speelt een
half uur of langer al dan niet intensief tegen een vrije man.
Sinds 9 augustus zijn we begonnen met geleide trainingen op maandag- en
donderdagavond gedurende drie weken. Voor wie het iets minder vrijblijvend
mag zijn.
De jeugdtrainingen zullen starten op woensdagnamiddag 1 september. Ook
hier stellen we vast dat steeds meer jeugdleden staan te trappelen om er
opnieuw in te vliegen en dat we veel vragen krijgen om aan te sluiten in het
nieuwe seizoen.
Tecemo speelt ook tafeltennis in competitieverband in verschillende
verbonden: Sporta (volwassenen en jeugd), VTTL en AVVV. Bij de AVVV
spelen we onder de naam TTK Mortsel. Sinds vorig seizoen is TTK Mortsel,
op zoek naar een nieuw lokaal, aangesloten bij Tecemo. Zij spelen op
dinsdagavond hun thuiswedstrijden. Thuiswedstrijden in Sporta worden
gespeeld op maandag- en vrijdagavond, voor VTTL op vrijdag- en
zaterdagavond. Onze jeugd speelt competitie op zaterdagochtend.
Om het nieuwe seizoen helemaal op gang te trappen en vooral om
elkaar nog eens allemaal terug te zien, organiseren we een barbecue op
zaterdagnamiddag 28 augustus. Alle leden zijn uitgenodigd, we hopen op een
grote opkomst en mooi weer. 😉
Andere activiteiten die we graag opnieuw willen organiseren zijn diverse club
kampioenschappen, ons eigen federaal tornooi in de sporthal van Schelle,
het winterweekend in de Belgische Ardennen en onze al meer dan 20 edities
tellende succesvolle Tecemo Quiz die in de tweede helft van december is
gepland.
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Tecemo

Wij zijn er klaar voor, u bent welkom.
Met sportieve groeten
Bart Jorens
Voorzitter Tecemo

Bestuur
Erevoorzitter
Louis Van Laere

Bestuurders

Voorzitter
Bart Jorens
0485 58 87 12
voorzitter@tecemo.d-en-v.be of
bjorens@telenet.be

Ivo Van Boeckel, specialist subsidies

Wilfried Billiet, verantw. ledenadministratie
Jeroen Godts, jeugdverantwoordelijke
Steven Waeterschoot, VTTL secretaris
Philip Montesinos, coördinator activiteiten

Penningmeester
Koen Verheyden
0486 47 23 24
penningmeester@tecemo.d-en-v.be

i

ttctecemo@gmail.com
www.tecemo.be
Bart Jorens, 0485 58 87 12

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

Gaanderij Ter Linde,
Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel
(ook toegang via Statielei)
tel. 03 440 11 83 (tijdens de openingsuren)
Tecemo
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Activiteitenkalender 2021-2022
augustus
2021
september
2021
oktober
2021
november
2021
december
2021
januari
2022

maandag

09/08/2021

Start Volwassenentraining

zaterdag

28/08/2021

BBQ

01/09/2021

woensdag
vrijdag of zaterdag

03 of 04/09021

Start Jeugdtrainingen
Vriendenmatch (mogelijk)

zondag

10/10/2021

Federaal tornooi te Schelle

donderdag

11/11/2021

Clubkampioenschap

/12/2021

Spelletjesavond

		
TeceMemoquiz
zondag

16/01/2022

donderdag-maandag 27/1-31/01/2022

Mastertornooi
Winterweekend

maart
2022

/03/2022

Spaghettimiddag

april
mei
2018
2022

/04/2022

Nacht der Dubbels

mei
2022
juni en juli
2022

zondag
woensdag

01/05/2022
18 of 25/05/2022
/06/2022

zaterdag

25/06 of 02/07/2022

Memorial ‘t Kelderke

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 !

Algemene Ledenvergadering
Memorial Frank Wuyts
BBQ

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
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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

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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