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Beste clubleden en medewerkers,

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

Dit was de eerste zin van mijn voorwoord in juni en nu blijkt dat de onbezorgde start in 
september toch iets minder onbezorgd bleek naarmate we het einde van het jaar naderden. 
We werden geconfronteerd met een 4de coronagolf en zoals vele sectoren deelt ook de 
sportsector in de klappen. Gelukkig geen volledige lockdown maar toch beperkingen voor 
indoor sporten en voor evenementen die door talrijke verenigingen gepland waren.

Onafgezien van het politieke gehakketak en de soms chaotische en onlogische maatregelen 
is het nu wel duidelijk dat we na 2 jaren van strijd tegen het virus niet moeten hopen dat we 
hiervan binnen een paar weken of maanden verlost zullen zijn. Het jojo-effect blijft blijkbaar om 
de hoek loeren.

We gaan de knop moeten omdraaien en deze nieuwe realiteit opnemen in alle aspecten 
van onze werking. Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme en de motivatie van onze 
lesgevers, bestuursleden en medewerkers, sterker is dan gelijk welke variant die we nog op 
onze weg gaan tegenkomen. We zullen onze werking dus blijven verderzetten in navolging 
van de getroffen maatregelen.

In deze context hebben we de Algemene Vergadering van de vzw in november weerom op 
een digitale manier georganiseerd.  
De jaarrekening en begroting werden unaniem goedgekeurd en de bestuurders ontvingen de 
kwijting voor het boekjaar. 
Ik bedank de ontslagnemende leden Maarten De Bock en 
Elise Van den Hooff (Tecemo) voor hun bijdrage aan het bestuurs-
orgaan en verwelkom hun opvolgers Steven Waeterschoot en 
Philip Montesinos.

Met een jaar vertraging mochten we het glas heffen op het 
100-jarig bestaan van onze Turnkring en dit tijdens de receptie 
op 26 november. Een leuk initiatief waar oud gedienden elkaar 
weerzagen en dit alles ondersteund met een minitentoonstelling 
vol materiaal uit de oude doos. 
Uitkijken maar naar het galabal in februari in de hoop dat 
corona hier geen stokje voor steekt.

Ondertussen hebben we ook weer een nieuw jaar 
aangesneden en wens ik iedereen de energie en kracht 
om er ondanks alles toch een leuk jaar van te maken, 
veel geluk en bovenal een goede gezondheid.

Luc Follaets 
Voorzitter MSV D&V Mortsel vzw
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Op 1 maand tijd heeft de herenploeg van Joledi Volleybal 
gezorgd voor een babyboom.

Op 15 december 2021 is RÉMI geboren. Hij is het zoontje 
van Yves Adriaenssens en Sandrine Gils. Yves is ook 
medewerker Turnkring D&V.

Jeroen Vande Casteele en Liesbeth Bossaerts werden 
op 26 december 2021 de trotse ouders van hun dochtertje 
JOLIEN. Jeroen is ook voorzitter van Bossaball Club 
Mortsel en lesgever Joledi Damesturnen.

ROBBE is het zoontje van Lieven Vande Casteele en 
Griet Jacobs. Hij werd geboren op 3 januari 2022.

Ook KAI werd geboren op 3 januari 2022. Hij is het zoontje 
van Roel Deckers en Natascha Perales.

Wij wensen allen van harte proficiat!

Personalia

Werkten mee aan deze Heraut

Nele Boeykens | Bart Carmen | Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tim Follaets |  
Chloë Grosjean | Laura Grosjean | Bart Jorens | Jan Liekens | Sarah Mortelmans |  
Lise Sierens | Ron Van den Branden | Jeroen Vande Casteele | Tuur Vernieuwe |  
Hilda Vertommen | Willy Wolters

De personen die hun keuze willen wijzigen in verband met het clubblad  
De Heraut in een papieren of elektronische versie, kunnen dit altijd melden  
aan:  Helga Deuvaert 

Boechoutsesteenweg 136 bus 6, 2540 Hove 
tel. 03 449 08 79 
e-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be

i

Multisportvereniging
Deugd en Volharding Mortsel vzw

Verslag van de Algemene Vergadering
van 21 november 2021

Wegens de toename van het aantal coronabesmetting werd na rijp beraad besloten om deze 
algemene vergadering opnieuw online te laten verlopen. 
Totaal aanwezigen: op deze vergadering waren 19 effectief aanwezig en 7 bij volmacht.  
Er waren 8 afwezigen.
De voorzitter heette vooreerst iedereen hartelijk welkom, speciaal dhr. Steven Waeterschoot 
en dhr. Philip Montesinos die zich kandidaat gesteld hebben zowel als lid van het bestuurs-
orgaan en als lid van de algemene vergadering. Er werd nogmaals even stilgestaan bij de 
rechten en plichten van de algemene vergadering als hoogste orgaan binnen de vzw, en het 
verschil tussen rechten en plichten van deze algemene vergadering en het bestuursorgaan 
werden belicht. 

Bestuursorgaan

We noteerden het ontslag zowel uit het bestuursorgaan als uit de algemene vergadering van 
Elise Van den Hooff en van Maarten De Bock.
We noteerden eveneens het ontslag als lid van de algemene vergadering van Lieve Van de Weghe 
en van Leen Corluy.

Verkiezing

Volgende bestuursleden stelden zich terug kandidaat als bestuurslid en werden als volgt 
herkozen:

HERVERKIEZING JA NEEN ONTHOUDING

Luc Follaets 26 0 0

Wilfried Billiet 26 0 0

Bart Carmen 26 0 0

Jeroen Vande Casteele 26 0 0

www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout
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Volgende personen stelden zich voor de eerste maal kandidaat om deel uit te maken van het 
bestuursorgaan en hun verkiezing verliep als volgt:

VERKIEZING JA NEEN ONTHOUDING

Steven Waeterschoot 26 0 0

Philip Montesinos 26 0 0

Aanpassing intern reglement

Bij art. 16 ‘Financies’ werd een paragraaf bijgevoegd, dit teneinde klaarheid te scheppen in 
het beheer van de rekeningen van de onderscheiden afdelingen. Alle leden keurden deze 
aanpassing unaniem goed. Volledig intern reglement zal binnen korte tijd ook te raadplegen 
zijn op de website.

Financiële verslagen

Fiscale balans betreffende inkomstem 2020/aanslagjaar 2021 werden door de leden unaniem 
goedgekeurd.
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2020-2021 en de begroting voor het 
lopende sportjaar 2021-2022 werden aan de aanwezige leden voorgelegd .
Voor de vzw werd deze taak gekweten door Hubert De Peuter. De vergadering keurde beide 
verslagen goed.
Wat de turnkring aangaat was het Wim Dermaut die deze taak op zich nam en de 
vergadering stemde in.
Tim Follaets gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag en begroting 
werden goedgekeurd.
Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich voortreffelijk van zijn 
taak kweet. Het financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022 werden door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Jeroen Vande Casteele evenals 
de begroting en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd. 
De aanwezige leden van de MSV Deugd en Volharding Mortsel vzw gaven unaniem kwijting 
aan de leden van het bestuursorgaan.

Adminstratieve jaarverslagen
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2020-2021 aan 
de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de 
vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar 2021-2022. 
Er werd met fierheid gemeld dat een lid van Gymplus in Bakoe tijdens het WK tumbling 
individueel een bronzen medaille behaalde en zelfs zilver met de ploeg. Toch om fier op te zijn.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een lichte daling van het aantal leden 
genoteerd. Voor een groot deel is deze daling te wijten aan het stopzetten van de afdeling 
Kinemusikei.

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 
• inkomsten/uitgaven sportjaar 2020-2021
• leden/lidgelden sportjaar 2020-2021
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2020-2021 
 

Resultaten van de stemmingen

JA NEEN ONTHOUDING

Goedkeuring rekeningen en budgetten 26 0 0

Kwijting aan bestuurders 26 0 0

Goedkeuring aangepast intern reglement 26 0 0

Hiermede dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking, maar ook 
een welgemeende dank aan allen uit alle afdelingen die er in deze en de voorbije moeilijke 
periodes voor gezorgd hebben dat de dagelijkse werking van alle afdelingen naar best 
vermogen kon verdergezet worden. 

Jan Liekens, D.O.
Secretaris

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden afdelingen periode 2020-2021

Turnkring 241 48 %
Joledi 83 17 %
Tecemo 161 32 %
Bossaball 15 3 %
Totaal vzw 500 100 %

Vermits de algemene vergadering het hoogste orgaan is binnen de vzw, vinden wij het 
geraadzaam dat er steeds voldoende aantal personen deel uitmaken van deze algemene 
vergadering. Ben jij hetzij als lid van een afdeling, hetzij als ouder van een van de leden, 
hierin geïnteresseerd, graag heten wij je dan welkom.  
Een mail aan janliekens.osteo@skynet.be of aan secretariaat@d-en-v.be volstaat.

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

 700 665 598 587 500
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Activiteitenkalender

Alle activiteiten onder voorbehoud door de gekende omstandigheden.

ma 27/12 – zo 09/01 KERSTVAKANTIE

do 27/01 – ma 31/01 Tecemo  Winterweekend

za 19/02    Turnkring D&V  Galabal

ma 28/02 – zo 06/03 KROKUSVAKANTIE

ma 28/02 – zo 06/03 KROKUSVAKANTIE

za 12/03    Tecemo  Spaghettimiddag

za 19/03    Turnkring D&V  Turnshow XL

 /04    Tecemo  Nacht der dubbels 

ma 04/04 – zo 17/04 PAASVAKANTIE

za 23/04    Tecemo  TeceMemoquiz

zo 24/04    Turnkring D&V  Uitstap naar de Efteling

zo 01/05    Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

zo 15/05    Turnkring D&V  Brevettendag XL

wo 18/05 ?  Tecemo  Algemene Ledenvergadering

wo 25/05 ?  Tecemo  Algemene Ledenvergadering

 /06    Joledi  Eindeseizoensdrink Damesturnen

 /06    Tecemo  Memorial Frank Wuyts 

zo 12/06    Turnkring D&V  Einde sportjaar 

za 25/06 ?  Tecemo  BBQ

vr 01/07 – wo  31/08 ZOMERVAKANTIE

za 02/07 ?  Tecemo  BBQ

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

januari 
2022

februari 
2022

maart 
2022

april 
2022

mei 
2022

juni 
2022

juli 
2022

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

Bossaball club Mortsel is verhuisd naar een nieuwe locatie.
Vanaf nu wordt er getraind om de twee weken (oneven weken) in Boechout!
De trainingen gaan door op maandag van 20u30 tot 23u00.

Heb je interesse om deze spectaculaire sport eens uit te proberen? Aarzel dan niet en neem 
contact op met Vincent Van Minnebruggen (die je hier in de lucht ziet hangen) en hij zal je alles 
vertellen over de trainingen. 

Concreet:

Adres:  Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout (Capenberg Oxaco Boechout)
Dagen:  Oneven weken op maandag
Uur:  20u30 - 23u00
Lidgeld: € 70

Contacteer Vincent Van Minnebruggen op 0472 25 26 01.

Voor meer info kan je altijd onze website bezoeken:

https://bossaball.d-en-v.be/i
10 MSV D&V Mortsel vzw 11Bossaball
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Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
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Beste leden en sympathisanten,

Het jaar 2021 zit erop, gelukkig hebben we het laatste deel van het jaar  
(sept.-dec.) toch onze activiteiten mogen starten en verderzetten. Wij hopen dat 
ook nu met de nieuwe variant in 2022 onze activiteiten mogen blijven door gaan.

Helaas is door corona ons jaarlijks Kersttornooi ook dit sportjaar niet kunnen 
doorgaan. Vermoedelijk had dit wel mogen plaatsvinden, maar wegens te 
weinig inschrijvingen hebben we dit zelf geannuleerd. Velen gaven aan dat 
ze liever met vrienden en familie Kerst en Nieuwjaar wensten te vieren, dan 
op een tornooi zich te mengen met anderen waardoor het feestgedruis 
misschien in gedrang kwam.

Met al dat coronagedoe zouden we de mooie momenten haast vergeten. 
Bij onze herenploeg is er dan ook even een babyboom neergestreken. 
Jeroen vande Casteele (tevens trainer damesturnen) is papa geworden 
van een flinke dochter Jolien, Yves Adriaenssens is papa geworden van 
een stoere zoon Rémi, Roel Deckers is de fiere papa geworden van Kai en 
Lieven vande Casteele is papa geworden van Robbe (dat maakt 4 baby’s in 
1 maand tijd).  
Wij wensen hen bij deze dan ook nogmaals een dikke proficiat.

In de vorige edities van De Heraut konden jullie mijn oproep lezen betreffende 
de bestuurs functies. Deze oproep is ook geldig voor 2022 😊. Graag wensen 
wij 1 à 2 personen erbij te hebben die mee in het bestuur stappen om de 
taken wat te kunnen herverdelen. Als we de beperkte taken kunnen verdelen 
onder 5 bestuursleden worden de 3 bestuursleden van nu een beetje ontlast 
en zal de opgave voor hen ook iets lichter worden. (We blijven tenslotte 
ook maar vrijwilligers met ieder zijn persoonlijke agenda). Elk nadeel heeft 
zo ook een voordeel: bestuursleden van Joledi worden beloond voor hun 
engagement. De bestuursleden van Joledi betalen immers geen lidgeld!  
Heb je vragen of graag wat meer info, stuur alvast een vrijblijvend mailtje naar 
bestuur@joledi.d-en-v.be.

Verder wens ik jullie natuurlijk een spetterend 2022, met een goede gezond-
heid en een gezonde dosis sport. Hou het nog even veilig, des te sneller 
kunnen we het “nieuwe normaal” gewoon worden en de maatregelen doen 
versoepelen.

Tot snel!!!

Tim

Volleybal

Onze competitieploegen
Klassement t/m 23/1/2022

Heren • 3de afdeling A
1 Bravoc Ranst 1 12 5 3 3 0 1 0 34 12 0 30

2 Dosko@Ristorno 1 10 4 5 0 0 0 1 27 8 0 27

3 Hellvoc 11 4 4 0 1 1 1 27 13 0 25

4 Antenna Ukraine 11 2 3 1 2 2 1 24 20 0 19

5 Komart 3 12 2 3 0 1 6 0 23 24 0 16

6 Kokaz 2 9 2 2 0 1 3 1 17 17 0 13

7 Mavoc Mechelen 10 1 1 2 0 3 3 15 23 0 10

8 Osta Berchem 2 10 0 3 0 1 2 4 13 24 0 10

9 Joledi 11 1 2 0 0 5 3 14 26 0 9

10 Oxaco BVC Antw 3 12 1 0 0 0 3 8 6 33 1 3

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

 4 = Wedstrijden gewonnen met 3-2
 5 = Wedstrijden verloren met 3-2
 6 = Wedstrijden verloren met 3-1
 7 = Wedstrijden verloren met 3-0

 8 = Gewonnen sets
 9 = Verloren sets
 10 = Forfaits
 11 = Puntentotaal

Dames • 5de afdeling A
1 Tesla Lint VC 4 11 4 3 1 1 1 1 27 14 0 24

2 Dosko@Ristorno 4 11 5 2 1 0 0 3 24 13 0 23

3 Volley Niel 2 13 6 1 0 2 1 3 26 19 0 23

4 Polonia 9 5 1 1 0 2 0 23 9 0 20

5 Joledi 9 6 0 0 1 0 2 20 9 0 19

6 Wemmenem 9 5 1 0 1 2 0 22 10 0 19

7 Sveka Schoten 4 11 1 3 2 0 2 3 20 22 0 16

8 Racing Deurne OB 12 1 1 0 1 4 5 12 31 0 7

9 Osta Berchem 2 11 0 1 1 1 1 7 9 30 0 6

10 Komart 3 10 0 0 1 0 0 9 3 29 0 2

In de bekercompetitie heeft de herenploeg de wedstrijd in de 1/8e finale gewonnen. De 
1/4e finale gaat door op 25/2/2022 in Den Drab tegen Pannenhuiseke VK. Veel succes, mannen!

12 13Joledi Joledi Volleybal
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Damesturnen
Hallo allemaal,

Wat een jaar weer, 2021 was de na-aper van 2020.

Wij, flinke damesturnsters, zijn er met volle moed en goesting aan begonnen in 
september, en dat deed ons allemaal deugd. Onze stijve spieren werden terug 
soepel gemaakt door onze “meester Jeroen“, waarvoor we hem dankbaar zijn. 

2021 kan voor hem niet meer stuk, want op 26/12/2021 kwam Jolientje piepen en 
had Prutske een definitieve naam gekregen. We wensen de fiere ouders een dikke 
proficiat en virtuele zoenen. De dames hebben met veel interesse de zwangerschap 
gevolgd en vele tips gegeven.

Het nieuwe jaar is aangebroken, wat brengt 2022 ons? Afwachten, maar ik wens 
jullie allen en jullie familie een goedgezelliggezond jaar.

Met een heildronk wens ik iedereen het allerbeste met zijn sportbeoefening en 
Turnkring D&V met zijn groot feest in 2022.

Heel veel liefs.

Hilda 
Verantwoordelijke Damesturnen

Turnkring D&V

Beste lezer,

Of je nu sporter bent, ouder van één of meerdere van onze leden, 
sympathisant, lid of oud-lid, of gewoon fan van voorzitter-voorwoordjes:  
Een warme welkom.

Met veel plezier mocht ik in de afgelopen maanden vernemen dat deze 
Heraut toch nog enkele malen per jaar tot de vaste lectuur behoort bij 
sommige leden en oud-leden. De receptie met tentoonstelling die we einde 

november organiseerden, trok helaas 
niet onze volledige doelgroep. 

En begrijpelijk ook na de 
waarschuwende speech 

van onze eerste minister 
over de heersende, en 

slechter wordende, 
coronasituatie. Toch 
was het een blij 
weerzien onder 
oude vrienden met 
wat ondersteuning 
van foto- en 
film materiaal om 
de herinneringen 
levendig te maken. 

Dit smaakt naar 
meer en in betere 

omstandigheden willen 
we dit zeker nog eens 

overdoen. Blijf daarom deze 
Heraut lezen, en blijf zo op de 

hoogte van onze plannen en 
verwezenlijkingen.

Indien corona het toelaat zien wij allen uit naar ons volgend samenzijn met 
een hapje en een drankje, en een spetterend jubileumfeest in februari: 
het galabal waar we kosten noch moeite zullen sparen om hiervan een 
evenement te maken dat in de geschiedenisboeken mag (in positieve zin dan 
natuurlijk en als we Covid negatief zijn).

turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
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Natuurlijk wensen wij iedereen, bekenden en onbekenden van ‘den turnkring’ 
Deugd en Volharding een fantastisch jaar 2022 toe. In blakende gezondheid, 
zowel fysisch als psychisch. Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
En daar willen wij van D&V graag aan meewerken, met op de eerste plaats 
turntrainingen te organiseren onder deskundige begeleiding, maar zeker ook 
vele nevenactiviteiten in een ontspannen sfeer.

Het is misschien goedkoop, gemakkelijk en misschien ook wel een open 
deur intrappen maar toch verwijs ik graag nogmaals naar de naam van onze 
club, onze leuze, ons moto, ons clublied en levensstijl. En dan vooral naar dat 
tweede gedeelte ‘VOLHARDING’.

Alle situaties met de Covid-19-pandemie en beperkende maatregelen hebben 
een zware druk gelegd op de clubwerking. We willen natuurlijk vermijden dat 
dit ernstige littekens nalaat eens we dit achter de rug hebben. Daarom is er 
maar één weg en dat is ‘volharden’. We trachten onder alle omstandigheden 
onze leden hun sport aan te bieden, maar verwachten dan ook wel dat de 
leden niet afhaken en ook hun best blijven doen om, ondanks de maatregelen 
die gelden, te blijven komen en zich te blijven inzetten voor onze club. Het 
bestuur en de trainers leveren een fantastische prestatie door creatief te 
blijven denken, waarvoor mijn oprechte dank. Hun engagement moet het 
voorbeeld zijn voor leden en medewerkers om ook in moeilijke tijden vol te 
houden. Naast het sportieve is er werk genoeg, en in onze club is iedereen 
welkom, van kleuter tot oudere.

Reeds 100 jaar voor ons is de club gestart met enkele mensen die een plan 
voor ogen hadden en hebben volgehouden. En er zijn zeker tegenslagen 
geweest. Maar telkens kwam de club sterker terug dan tevoren door de inzet 
van die ‘volharders’.

Ik wens jullie allemaal veel sportplezier toe in dit nieuwe jaar, en voor de echte 
‘volharders’ nog vele jaren daarna. Hou jezelf en je familie gezond.

Allerbeste wensen,

Namens het bestuur van Turnkring Deugd en Volharding,

Bart Carmen 
Voorzitter

Kleuters B De Tandem 1

Kleuters A De Tandem 1

Onze keitoffe D&V-turnafdelingen
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Kleuters Sportstudio

Miniemen Sportschuur

Miniemen De Tandem 2

Scholieren

Seniores
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Jaarmarkt 2021 
 

Honderd jaar is toch wel wat.  
Maar we zitten zeker niet op ons luie gat. 

Een kraampje op de jaarmarkt van Mortsel doen we elke keer  
en dit jaar met prachtig weer. 

De tent hing vol met oude dingen  
zoals foto’s vlaggen en ringen. 

Oude leden kwamen eens kijken  
of dat ze nog op de foto’s lijken. 

De kleintjes kwamen springen op de airtrack  
en we gaven ze een snoepje voor hun vertrek.

Onze turners deden ongelofelijke oefeningen  
en lokten alle dorpelingen.

Verrassingsactiviteit voor onze -6-jarigen

Op 20 november 2021 vond de eerste echte activiteit in het kader van het 100-jarig 
bestaan van onze turnkring plaats. We zijn met onze kleuters naar Mega Speelstad 
geweest. 

Het was een super leuke voormiddag waar de kinderen zich helemaal konden uitleven in 
een grote binnenspeeltuin. Zo konden ze plezier maken op een groot springkasteel, een 
ritje maken op de draaimolen, in kleine vliegtuigjes op en neer vliegen, fietsen door de 
lucht, plezier beleven in ronddraaiende kopjes , … . Wij hebben alleen maar blije gezichten 
gezien.

Kortom het was gewoon een Mega leuke voormiddag in Mega Speelstad. 
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Het heeft welgeteld 100 jaar geduurd, maar D&V krijgt dan tóch last van een beginnend 
ouderdomskwaaltje: de halveringstijd van herinneringen! Die blijkt immers veel langer dan 
die van washandjes, t-shirts, tandenborstels en linkersokken.
Dat zit zo: na ongeveer een halve eeuw van spetterende sportkampen is er geen spoor 
meer van de bergen verloren voorwerpen, maar hebben zich wel indrukwekkende stapels 
herinneringen opgehoopt, met drie grote clusters ter hoogte van Turnhout, Tessenderlo 
en Zepperen. 

Hoog tijd dus om die herinneringen te gaan ophalen, en – waarom niet – meteen verder 
geschiedenis te schrijven! We nodigen iedereen uit 

op onze grote

TERUG-IN-DE-TIJDRIT
FietsToerTocht
begin juli 2022

Hoe werkt het:

 3. Duik in het Verleden en zet koers naar alle historische kampbestemmingen!

 2. Doe dat met de Velo!

 1. Daag op en Verzamel talrijk aan de turnzaal van Sint-Aloïsius aan de   
  Heilig Kruiskerk in Mortsel!

Het parcours van de terug-in-de-tijdrit bestaat uit drie gelijke delen van 50 km nostalgie:

 1. Sint-Aloïsius (Mortsel)  –  Sint-Jozef (Turnhout)

 2. Sint-Jozef (Turnhout)  –  Heilig-Hart (Tessenderlo)

 3. Heilig-Hart (Tessenderlo)  –  Sint-Aloysius (Zepperen)

Omdat we niet verwachten dat iedereen de tandwielen des tijds even kranig heeft 
doorstaan, en het evenmin de bedoeling is om ze stuk te bijten op 150 km asfalt, 
voorzien we mogelijkheid om aan te sluiten op de verschillende etappes. Om onderweg 
niet ingehaald te worden door de tijd, mikken we wel op een iets sportiever tempo van 
25 km/u.

Verdere details en inschrijvingsgegevens volgen nog, maar zeker is dat we na het kussen 
van de Heilige Grond in Zepperen weer (gemotoriseerd) afzakken naar Turnhout, waar we 
met open armen vol spaghetti bolognaise en ander krachtvoer zullen worden ontvangen 
door de hedendaagse sportkampbewoners.

Smeer dus alvast de benen in, zet de trainingsdoelen uit en weet: die kilometers zijn 
banger van ons dan omgekeerd!

Drift en Versnelling rekent op jou!
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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

Vakenderveld  9.3
2500 Lier


