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Werkten mee aan deze Heraut
Nele Boeykens | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Erik Cop | Helga Deuvaert | Luc Follaets |  
Tim Follaets | Laura Grosjean | Jelle Sierens | Lise Sierens | Daan Storms |  
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
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VoorwoordVoorwoord

Beste clubleden en medewerkers,

Op een paar uitzonderingen na lijken we de meeste coronamaatregelen achter de rug te 
hebben en kunnen we onze gangen weer gaan. 
De Turnkring heeft als laatste stuiptrekking het galabal voor het 100-jarig bestaan moeten 
herplannen, maar uitstel is in dit geval geen afstel.

Al dit goede nieuws wordt echter overschaduwd door de oorlog in Oekraïne met dramatische 
gevolgen voor de bevolking aldaar en stilaan ook voelbaar in de westerse wereld na het 
nemen van de sancties tegen Rusland. Ook de sportwereld is getroffen in die zin dat atleten 
uitgesloten worden van deelname aan sportevenementen. Samen met jullie hoop ik dat er 
vlug een vreedzame oplossing uit de bus komt zodat we deze waanzin kunnen stoppen. 
Mochten we de vraag krijgen, dan staan wij uiteraard open om Oekraïense jeugd op te 
vangen in onze afdelingen en om hen zo de nodige ontspanning en integratie te bieden.

Onze tafeltennisafdeling heeft ondertussen een nieuwe locatie gevonden en zal vanaf 
september haar werking opstarten in de accommodatie van “Killypong”, gelegen in de 
Prins Leopoldlei 12 te Mortsel. 
Deze beslissing waarborgt het verdere bestaan en uitbouw van de sportclub. 
Ik wil het Tecemo cv-bestuur, eigenaar van de huidige kelderzaal, bedanken voor de jaren 
inzet en zorg besteed aan deze infrastructuur die onze afdeling geherbergd heeft. 
De laatste jaren waren zeker niet de gemakkelijkste en vele conflicten met derde partijen, 
samen met corona, hebben ertoe geleid dat de uitbating in het gedrang kwam. De vzw en de 
cv zijn aparte rechtspersonen en niet met elkaar verbonden.

Met 2 jaar vertraging mochten we dan eindelijk het glas heffen op het 100-jarig bestaan van  
onze Turnkring tijdens het Galabal in mei. Ook het geslaagde turnfeest stond volledig in het 
teken van deze viering. Het nummer van de leidingsploeg, samen gesteld uit lesgevers van de 
laatste decennia, is niemand ontgaan. 
Ook werd Jan Liekens in de spotlights gezet voor zijn 70-jarig 
lidmaatschap. Jan is nog steeds onze toegewijde secretaris van  
de vzw. Bedankt Jan en een dikke proficiat. 

Joledi Volleybal wist Dosko te verslaan in de bekerfinale en mocht 
de Sporta beker in ontvangst nemen. Proficiat voor deze prestatie.

Met de zomer voor de deur mogen we ook al een beetje 
denken aan de vakantie maar voor velen toch nog even door de 
proefwerken spartelen. Veel succes en een fijn verlof!

Luc Follaets 
Voorzitter MSV D&V Mortsel vzw

Rubensstraat 36 - 2640 Mortsel

info@degroenebaksteen.be
GSM +32 492 770 880

BTW BE 0727 554 240
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Personalia

Op 10 februari 2022 werd LINDE geboren. Zij is het 
dochtertje van Stijn Carmen en Greet Steynen en 
kleindochter van Bart Carmen en Lieve Voets  
(resp. voorzitter en medewerkster Turnkring D&V).

MAYA werd geboren op 27 maart 2022. Zij is het 
dochtertje van Piter Ivo (trainer Turnkring D&V) 
en Liesa Van Hecke en kleindochter van Dirk Ivo 
(medewerker Turnkring D&V).

Tim Mahy en Nele Boeykens (bestuurslid Turnkring D&V) zijn de fiere ouders van STANS, 
zusje van Gaspar en Rosie. Zij is geboren op 6 juni 2022. 

Wij wensen allen van harte proficiat!

Op 11 februari 2022 overleed Jean Moens, 
echtgenoot van Myriam Smets (beiden 
medewerkers van Turnkring D&V en Joledi).

Bénédicte Lebrun, echtgenote van Joris Mertsveld en 
moeder van Tobias Mertsveld (trainer Turnkring D&V) 
overleed op 27 april 2022.

Op 22 mei 2022 overleed Guido Voets, echtgenoot 
van Léa Rycken, vader van Lieve Voets (medewerkster in o.a. kookploeg turnkamp)
en schoonvader van Bart Carmen (voorzitter Turnkring D&V), vader van Geert Voets 
(medewerker Turnkring D&V) en opa van o.a. Toon, Dries, Bert, en Tuur Carmen en 
Piet Voet (allen trainers bij Turnkring D&V).

Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Turnkring D&V
T U R N K R I N G  ●  D
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V  ●
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Beste leden, 
Beste jonge turners en -muzikanten, 
Geachte Ouders,

Zo begon Emiel Truyts, gedurende de vele jaren 
dat hij voorzitter was van onze turnkring, steevast 
zijn voorwoordje in ‘De Heraut’ in de jaren ‘50, ‘60 
en ‘70.  
Een afdeling muzikanten hebben we niet meer in 
onze kring, maar nog wel genoeg enthousiasme 
om elk jaar weer een energiek en gevarieerd 
programma af te werken.  
Hopelijk mogen we de moeilijke Covid-jaren 
achter ons laten en kunnen we terug op 
kruissnelheid doorgaan.

 
Het was nog even 
spannend in het begin 
van het jaar bij de 
voor bereiding van ons 
groot turnfeest XL. 
Met welke code 
moesten we rekening 
houden, en wat 
als … Verschillende 
( r amp)scena r io ’s 
werden in detail 
uitgewerkt maar 
uiteindelijk kwam toch het verlossende 
woord dat de show ‘normaal’ kon door gaan. Na 2 jaren deze show 
te moeten uitstellen was het een echte verademing en iedereen gaf achteraf 
graag toe dat het ons deugd had gedaan. Toegegeven dat voor bereidingen 
niet altijd gemakkelijk zijn en ook wel wat stress met zich mee brengen. Een 
leerschool waar we toch allemaal door moeten. Maar het resultaat mocht 
er zijn. De kers op de taart was het eind nummer waar iedereen zich mocht 
uitleven op de tonen van ons nieuw clublied. De sporthal ontplofte zowaar 
van de energie die daarvan uitging. Genoeg om onze batterijen terug op te 
laden voor de voltooiing van een toch wat apart sportjaar.  

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

http://turnkring.d-en-v.be
Gebruiker
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Nogmaals dank aan Pieter Embrechts en Dimitri Leue, ex-turners uit onze 
kring, en Oski, die dit prachtige nummer voor ons in mekaar staken. Krijg je 
er niet genoeg van dan kan je het nummertje nog terugvinden op onze site. 
En zo zijn we dan beland in de finale eindspurt van ons (uitgesteld) jubileum-
jaar. De activiteiten die we voor ogen hadden, zijn kunnen doorgaan maar 
wel gespreid over meerdere jaren vanwege welgekende redenen. Hopelijk 
genoten jullie van de uitstappen, receptie en galabal. 
Na 100 jaar zijn we nog springlevend en dat is allemaal te danken aan
gemotiveerde mensen die hun engagement serieus namen. 
En dat zijn er in die 100 jaar veel geweest. Losse en vaste 
medewerkers, trainers, afdelings verantwoordelijken, 
besturen en deelgenoten, sponsors en sympathisanten 
en ga zo maar door. Velen van hen zijn er niet meer 
bij maar we gedenken hen toch door nog wekelijks 
onze werking verder te zetten. 100 jaar blijft toch een 
magisch getal, en als het aan ons zou liggen doen we 
er nog 100 bij.

Terugkijkend is het een spannend verhaal geweest met ups en downs, 
maar vooruit kijken is nog belangrijker. Samen moeten we voldoende aan de 
fundering werken om onze toekomstige werking mogelijk te blijven maken 
en daar zijn veel handen voor nodig. Beginnend bij onze leden die we graag 
elke week terug zien komen, en vooral ook hun ouders die hun kinderen 
blijven motiveren om wekelijks terug te komen. Graag zien we onze leden 
door groeien in de club om na hun speelse carrière als lid zich verder op te 
werken als trainer. Ook daarna kan je nog bij ons terecht als bestuurslid of 
medewerker. Maar ook zonder voorgeschiedenis bij D&V ben je van harte 
welkom bij ons. Neem contact op met ons en we zijn er zeker van een 
gepaste job voor jou te vinden.

Blijft er nog enkel ons sportkamp in Turnhout om een sierlijke krul te leggen in 
de strik die rond onze jubileumjaren zat. We wensen iedereen nog een mooie 
en gezonde zomervakantie toe.

En we zien jullie nog allemaal graag … 
terugkomen volgend jaar in september.

Geniet ervan!

Namens het bestuur van Turnkring Deugd en Volharding,

Bart Carmen 
Voorzitter Cadetten A De Tandem 2 donderdag

Cadetten A Sportschuur dinsdag

Onze keitoffe D&V-turnafdelingen – deel 2

Gebruiker
Line
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XL-verslag van de turnshow van het 100e jaar
 
 
Even terug in de tijd …

  

 
Voor zij die het niet (meer) weten, ik ben na de show in 2017 vertrokken op verlof en ging 
terug zijn voor de show van 2020 …. maar … toen kwam ik in China vier Russen tegen en het 
enige wat toen nog magda, was in ons kot blijven. 

Daardoor liepen de laatste 2 jaren helaas helemaal in het     maar … 

… bij D&V is uitstel geen afstel en nu zijn we dus eindelijk en net op tijd terug voor de show 
van 2022 en kan ik me neerzetten voor mijn 20e en laatste verslag.

Met een glaasje lekkers konden we langs een rijkelijk verleden aan foto’s 
langs achter naar binnen want zo doen goede vrienden dat.

Toen we na een feestelijk binnenkomen 
hadden plaatsgenomen, opende de 
voorzitter van Turnkring D&V met de alom 
gekende Speech plechtig de XL-show waar 
we allemaal zo lang op hadden gewacht. 

Het nieuwe logo en een hele bende jubilarissen 
werden in de picture én de bloemetjes gezet.  
Zij dienen de club, ondertussen weliswaar al iets 
langer (+2) dan vele jaren. 
10, 20, 40, 45 en top of the bill 70 jaar passeerden de 
revue. Een voorbeeld van volharding, niet in het minst 
van Lise. Dat sierens haar en doet ons veel deugd!

 

 

Zo, dat was het dan alweer voor deze jaarlijkse trip. Nu neem ik een zeer  
welverdiend verlof want van al dat                                              ben ik wat  
vermoeid.

Geen paniek,  
binnen een jaar of 2  
kom ik nog ene keer terug.

 Zonnige groeten, T.

  

  

Gebruiker
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Zonder slag of stoot werden alle Kleuters bijeen getrommeld.  
Met vlag 
en wimpel 
toonde het 
korps ons 
dat ze al  
heel wat in 
hun mars 
hebben en ze 
musiceerden 
harmonisch 
een schattig 
turnstuk.  
Tussen de 
notenbalken 
door klonk wel eens een grappig vals 
nootje maar geen nood, dat gebeurt zelfs 
bij de beste ensembles. 
En of we De grootste Fan faren! 

De Miniemen Sportschuur mijmerden terug in de tijd.  
Als vanouds werd er retro- 
uniformeel en gedisciplineerd geturnd.  

De manne- en 
vrouwequins 
staken zich 

naar het einde toe in een nieuw kleedje in de vorm van de huidige T(urn)-shirt die in de 
schijnwerpers werd gezet. 
Een memorabel nummer dat ik mij nog lang ga Herinneringen.

Snufsnuf … ha, het is weer wafelenbak. 
De goedgemutste Cadetten A 
Sportschuur Bake it als de ijzers 
warm zijn (wel voorzichtig zijn hé  
want die maken ze niet meer zenne!) 
Ze verkochten ons deeglijke 
oefeningen van allerlei slag, 
afgeroomd afgewerkt en tillkes 
opnieuw perfect van vorm. 
You will make it!  
15 vakjes vooruit en ne kus van 
den Brusseleir!

De vlam van het vorig nummer was nog niet gedoofd of daar kwamen, ongelooflijk 
maar waar, The heldhaftige Incredibles al aan.  

Ze zetten zichzelf en elkaar in de pixar met een 
machtige vertoning. 
Ieder met hun eigen kracht, showden de 
elastische girls en boys van de Cadetten B  
Tan dem 2 jaar 
hadden geoefend 
om hun beste 
beentje voor te 
kunnen zetten.  
Dash hun deLucius 
Best gelukt!

De jonge garde van TTJ Gymplus 
Mortsel begon hun optreden met 
een good old opwarming.  
Dat ze gezweed hebben, is zeker. 
Nadat spieren en pezen warm 
gestretcht waren, was het tijd 
voor De modernere turnkunsten. 

Duidelijk 
dat ze veel 
potentieel 
hebben 
want er 
werd zeer 
keurig 
geturnd 
door deze groep.

De casa werd 
meerdere keren 
verbouwd door 
Meesterdieven. 
Zij beraamden 
een spectaculaire 
ontsnapping die 

nog steeds op ons netflix staat 
gebrand. 
Met stalen zenuwen hebben ze 
vooral ons hart gestolen.  
Maar waar waren die Juniores, en 
Aspi’s zo ineens gebleven? 
Als des duivels verdwenen ze uit 
het doosje. 
To be continued …?

Gebruiker
Line
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Vroeger draaide men 900 maar tegen -
woordig moet je Den 100 alarmeren 
bij crimineel toffe nummers als dat 
van de Miniemen De Tandem 2. 

Met gevaar voor 
eigen leven, 

kiesden ze de juiste toon en brachten ze een  
ge(re)animeerde ambilancenummer tot leven. 
Wij stayin’ zeker alive om dit nog te kunnen meemaken.

De Leiding, waarvan er enkelen 
helaas wat “paraplu” zijn, vertoonde 
zich op en achter het (regen)scherm. 

Toen alles nog zwart-wit was,  
hoopten enkele grijsaards dat er een 
tijd zou aankomen dat de frisse kleuren het zouden overnemen.  
De mix van jonge en minder jonge train(st)ers         zag er beeldig uit op de buis. 

  Opvolging is verzekerd.

Roar maar waar, ing een droom verschenen een 20-tal 
gestrikte turn(st)ers van de  
Recreatieve wedstrijdgroep.

 
 
 
 
 

Met de nodige franjes kregen we – 
zonder franjes en nog minder  
Cap(s)ones – een terugblik naar het 
startjaar van D&V. 
Charles stond erbij en zag dat het 
goed was. 

Dat D Cadetten B Sportschuur een hele &Volution 
hebben onder gaan, staat buiten kijf.  
Dar win ik het fijne wel eens van weten.  

Het is (bio)logisch dat 
degenen die blijven 
oefenen zich goed kunnen 
voortplanten bewegen op 
de verschillende toestellen.  
Met the  
originele of 
Speciesale 
oefeningen 
gaan ze nog 
veel verder 
geraken. 
Zé D NA 
overtuigd?

Ondanks een occasieonele opstoot 
van wat arThrose, were the 
Oud-Leiding al wel eens onder te 
lijden heeft, brachten de wat oudere 
carrosserieën toch nog een kranig 
nummer. De iets jongere knookten 
zich, soms ietwat crashtestdummy- 
gewijs, doch imposant over een wrak.  
Naar ’t schijnt waren er toch een paar  
perte totale days nadien …

Ons hart boenkte er nogal op los. 
I love D&V ... and D&V loves jou!

Er hing een hele hoop elektriciteit in de zaal.  
We waren er helemaal Hondersteboven van!

Met veel liefde en knetterende oefeningen  
werden we gecharmeerd door de Scholieren.

Gebruiker
Line
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Incognito gekleed en in alle discretie 
zetten de Cadetten A Tandem 2 hun 
stoere optreden vol in the picture.  

Ik vond het 
steengoed en beeldig. 
Sfinksgelijk!  
Zelfs wie in de 
backstage Walkie,  
talkie er nog van. 
In alle Security 
konden we mee-
genieten van de ambiance in de keet.  
‘t Was bella. Ciao.

Op Turnkamp 
kregen we bezoek 
van een Gast.  
De uit-het-juiste-
turnhout-gesneden 
Jesse, bewoog 
imposant en sierlijk in 
een artistiek nummer 
dat zeker niet 
aan banden moet 
worden gelegd.  
Sterk werk!  
Begin juli ook al zin  
te krijgen om te 
parti ciperen aan het 
tofste circus van het jaar?

Hamaï! Al 32 (!!!) jaar Surft hun 
trainer met goesting op de golf van de 
Seniores.  
Ta hit i ferm gedaan, is danny waar? 

Het 
staat 
als een 
mast 
boven 
water 
dat 
deze 
groep niet moet onder doen met dit vinnig optreden van de 
bovenste plank.  

Een bloemeke ing hun (en voor) haar en eentje voor (in zijn) hem(D), en Vaneigens dat ze  
dat verdienen.

Sint-Jozefcollege
Turnhout

Helaas was toen de showtijd Op.  
Rest ons enkel nog het laatste 
nummer van de 1e honderd jaar.  
Alle leden stonden met z’n allen 
fier en fiks in de rang om een tof 
en pittig danske te placeren op  
het nieuwe clublied.  
Komaan doe mee, dan turn je zo  
naar de volgende 100 jaar. 

2120,  
here we come!  
Bloempjes 
verwelken en 
scheepjes 
vergaan maar 
Turnkring D&V  
blijft altijd 
bestaan.

 

Ja, ’t is gebeurd!

Met plezier vloeiden sinds 1999 de verslagen uit mijn pen op papier, maar …

… er is een tijd van komen en één van gaan en de tijd om te gaan is gekomen.

Byebye en tot in den draai, 

Quod scripsi, scripsi. Uw verslaggever, 

Gebruiker
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Bezoek Efteling
 
 
Op 24 april zijn we met de turnkring op uitstap geweest naar de Efteling. HOE LEUK WAS DAT!? 
Speciaal voor het 100-jarig bestaan mochten alle leden vanaf de miniemen mee op uitstap.

De dag ging meteen fantastisch van start wanneer we om 8.20 uur met onze rugzak, een 
glimlach en de zon op ons gezicht verzamelden op de parking van de Colruyt. Daar stonden 
al twee bussen te wachten om ons allemaal mee te nemen naar Kaatsheuvel. Het was een 
leuke busrit waar we gezellig konden praten en nadenken over welke attractie we als eerste 
wilden doen (er is namelijk zoveel keuze 😊). 

Eens aangekomen stond iedereen te popelen 
om het park binnen te gaan. Per groep gingen 
de leden mee met enkele trainers en verdeelden 
zich eventueel nog verder in kleinere groepjes. 
Niemand was lang tegen te houden en al snel 
verspreidden groepjes D&V’ers zich over het 
park, vrij te doen waar ze zin in hadden.  

Joris en de 
draak, de arend, 
het sprookjes bos, 
carnaval festival 
en nog veel 
meer attracties 
waren niet 
langer onbekend 
terrein voor onze 
turners.

Tegen iets na de middag verzamelden we ons op een grasveldje om met z’n allen ons 
middag  maal te nuttigen en eventjes bij te komen van de geweldige voormiddag. Genietend 
van het prachtige weer in de warmte van de zon namen we ons lunchpakket en drankje uit 
de rugzak en onder begeleiding van veel gepraat en gelach vulden we onze buikjes. Al snel 
hadden we genoeg gegeten en waren we klaar om nog enkele uren volop te genieten.

In de namiddag werden de 
groepjes per leeftijd verdeeld in 
zij die overkop en snel wilden 
gaan en zij die dat niet zo leuk 
vinden. Zo ging elke groep weer 
zijn eigen weg. Nu bleven ook de 
python en de baron niet langer 
ongeschonden voor hen die wilden. 
Verder ontdekte elke groep nieuwe 
attracties of herhaalden ze hun 
favoriete attracties.

Na een leuke dag (die veel te kort leek) verzamelden we weer aan de bussen om de terugrit 
te beginnen. In de bus was het opmerkelijk stiller dan in de heenrit. Nog napratend over de 
favoriete attractie of voor enkelen al slapend, reden we het bekende Mortsel weer binnen 
waar ouders ons al stonden op te wachten. 

Zo kwam er een einde aan onze fantastische uitstap naar de Efteling. Bedankt aan iedereen 
die is meegeweest, Hopelijk vonden jullie het even leuk of zelfs nog leuker dan wij!!! 

Gebruiker
Line
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Brevettendag
 
 
Op 15 mei 2022 vond de brevettendag opnieuw plaats na een periode van stilte door de 
coronamaatregelen. Dit jaar vierden we de XL Editie ter ere van het 100-jarig bestaan van de 
turnkring. In de voormiddag konden de turners het opnemen tegen elkaar in een competitie 
per leeftijdsgroep. Hierbij werden er punten gegeven door echte juryleden.

Er werden ook nog hotdogs voorbereid als middageten, waar de kinderen lekker van gesmuld 
hebben voordat we naar de jaarlijkse activiteit vertrokken. Deze keer gingen we naar het 
Zilvermeer met de bus. Hier gingen we zwemmen en speelden we spelletjes. Na het vieruurtje 
hadden we nog even vrije tijd en kort daarna zat het er al weer op. De XL Editie van de 
brevettendag was supertof en leerrijk. Hopelijk kan deze traditie nog lang doorgaan.

Receptie -jarig bestaan
26 november 2021 gaat de geschiedenisboeken in als de avond waarop we eindelijk de 
eerste festiviteit voor onze 100ste verjaardag konden laten doorgaan. En eigenlijk werden we 
die dag met z’n allen al 101 jaar …

Maar dat hebben we niet aan onze springlevende turnhartjes laten komen. Een grote gezellige 
bende kwam die avond mee het glas heffen op onze prachtige club. De wijn en cava waren 
snel op – vooral omdat we daar wat te weinig van ingeslagen hadden. Maar onze eigen 
Gumenasjes gingen de hele avond deugdelijk binnen. 

Tussendoor waren er lekkere warme hapjes en konden de aanwezigen genieten van een 
origineel overzicht van de rijke clubgeschiedenis. Prachtige pancartes met tientallen foto’s, 
trofeeën, banners en vlaggen, vintage turnoutfits en oude turntoestellen stonden en hingen 
heel de avond trots te blinken. 

Tussen al dat turngeweld door was er ook ruimte voor enkele pronkstukken van een vroegere 
afdeling van onze club: de fanfare. Opgeknapte trommels en een blinkende triangel brachten 
ook dat muzikaal verleden even terug tot leven. Wie weet wat we er de komende maanden 
nog mee doen …

Naast al die statische elementen was er ook ruimte voor bewegend beeld. Fijntjes geselec-
teerde en gemonteerde fragmenten van voorbije turnshows, opnames van het clublied en 
sketches van op turnkampen, dansten vrolijk voorbij op de muur. 

Deze film werd even gepauzeerd voor een speech van voorzitter Bart: een heldere 
chronologie van de clubgeschiedenis, bol van de amusante anekdotes, maar ook met 
gepaste dankwoorden en complimentjes.

Onder de aanwezigen veel actieve D&V’ers, maar zeker ook een hoop ongelooflijke oud-
gedienden. In het bijzonder vermelden we graag René Walgraeve, die ondertussen ook 
100 kaarsjes mocht uitblazen en nog altijd een fonkelend turnhart heeft.

Verder ook mensen van alle generaties, die met plezier pijnlijke herinneringen ophaalden met 
mede gymnasten of hun trainer van weleer. Tussendoor ronselde Marc nog enkele gemo ti-
veerde oud-trainers om mee te doen met een oud-leiding nummer op de geweldige turnshow XL.

Moest het u nog niet opgevallen zijn; wij zijn ongelooflijk blij met hoe deze avond is verlopen. 
Dank aan alle aanwezigen, en dank aan alle helaas afwezigen die  
desondanks veel betekend hebben voor Turnkring Deugd en Volharding. 

We zien u graag op volgende festiviteiten zoals de Gala-avond!

Feestelijke groeten,

Het bestuur en de leiding van D&V

P.S. Foto’s vind je op onze website: http://turnkring.d-en-v.be/fotoarchief

https://photos.google.com/share/AF1QipPjaZA06nt9O7OBBaN7qH3nzaY-jPbV4xSl8tx8HVsW2lwZpj-mXprKE0PW6j4ZoA?key=UThjM3lERzJyX2hHUU5mX1VwdWJJSmlxc0Q4cWNB
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Wat. Een. Avond. 
21 mei 2022 zal voor velen een onvergetelijke avond blijven. Het galabal, het orgelpunt van 
ons feestjaar, vond toen eindelijk plaats. 

Na 2 keer uitstellen was het nu erop of eronder, nog eens uitstellen zouden we niet doen. We 
wilden dit feest laten doorgaan en zo het feestjaar in schoonheid afsluiten.  
En dat lukte! Corona en zelfs de apenpokken hielden ons niet tegen om met velen samen te 
komen, te eten, te lachen, te dansen, te verbroederen, …

Starten deden we zoals het hoort met een korte receptie. Lekkere hapjes, verzorgd door 
Slagerij Decruyenaere, en een glaasje Gumenas, ons eigen D&V-bier, brachten iedereen in de 
juiste sfeer. Voor een laatste keer konden de gasten genieten van ons pop-up museum. 

En dan, dan betraden we de zaal. Wauw! Nooit werd zaal ’t Parkske zo mooi ingekleed, 
onder andere ineengebokst door Boec’HOUT’! Gezellig, warm en sfeervol; de ideale vibe voor 
een spetterende avond. De rode loper leidde recht naar een trampoline. Benieuwd wie daar 
als eerste zou inspringen …

Tussen de hapjes en drankjes door was er tijd om elkaar terug te zien. Jong en oud kwam 
elkaar tegen, elks met hun geweldige herinneringen aan elkaar en aan D&V. De voorzitter nam 
zijn tijd voor een speech, waarin Jan Liekens nog eens uitvoerig in de bloemetjes werd gezet, 
met zelfs een speciale erkenning van de Gymfed. 

We proostten nog eens op de club en dat was meteen het startschot voor het diner! 
MosaMosa schotelde ons allerlei lekkers voor. Volle borden gingen de zaal rond en waren 
in een mum van tijd leeg gesmuld. Wie nog plaats had, kon zich nog tegoed doen aan hun 
heerlijke desserts, verder aangevuld met gebakjes en soesjes van bakkerij Bonitas en bakkerij 
Linas. Wat een smulfestijn!

Tijdens het dessert was er tijd voor nog meer bedankingen en werden we muzikaal 
opgewarmd door de sfeervolle geluiden van Kroeskontrol. Een versnelling hoger ging het 
vanaf de eerste plaat van de DJ: ons nieuwe clublied! Wat een magneet. De dansvloer stond 
meteen vol, en liep de hele avond niet meer leeg. 

Armen zwierden in het rond, voeten schoven over de grond, geen enkel been dat langer dan 
5 seconden stilstond. We zagen veel deugd, en veel volharding in het dansen. 

Wat een avond. Dank aan allen die dit mee mogelijk maakten! Dank aan allen die dit mee zo 
geweldig maakten. Blij om bij den D&V te zijn! 

Feestelijke groeten,

Het bestuur en de leiding van D&V

 
P.S. MvB was de eerste die de trampoline insprong. Met een geoefende duik 
vloog hij door de lucht, in de armen van een enthousiaste bende vangers. 

P.P.S. Foto’s komen binnenkort op onze website:  
http://turnkring.d-en-v.be/fotoarchief

Galabal 100-jarig bestaan

https://photos.app.goo.gl/MuJyQ59uVUUgzoiz5
Gebruiker
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jeroen Vande Casteele, Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel

Dat was het dan ...

Al elk jaar was het voor Bossaball Club Mortsel woekeren met de middelen 
om de club te laten bestaan. 

Omdat er geen opvolging kon gevonden worden voor de functie van 
voorzitter en ook wegens andere omstandigheden die niet gunstig waren, is 
er beslist dat deze club helaas niet langer kon verder bestaan.

Voor zij die deze toffe sport nog verder willen beoefenen kunnen we zeggen 
dat vanuit Bossaball Belgium zeker nog evenementen zullen georganiseerd 
worden in de toekomst. 

Jeroen

http://bossaball.d-en-v.be
Gebruiker
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Beste leden en lezers

Yes yes yes, het is gelukt, een gans jaar onze activiteiten mogen uitvoeren 
zonder al te veel beperkingen. Voor sommigen zit het seizoen er reeds op, 
voor anderen loopt het seizoen ten einde. De voorbereidingen voor volgend 
seizoen zijn gestart, maar graag blik ik even terug op wat reeds voorbij is.

Onze competitieploegen hebben hun competitie erop zitten. Onze dames 
werden dit seizoen verdienstelijk 7de in hun reeks. Volgend jaar mikken ze 
naar de mening van hun nieuwe trainers toch op de top 5. Renaat en Thomas 
hebben dit jaar in duobaan het beste van zichzelf gegeven (waarvoor een 
dikke merci). Volgend seizoen meer van dat, maar dat kunnen ze bespreken 
op hun eindeseizoens-bbq met de dames.  
Onze herenploeg, dat was een ander geval… Daar konden we genieten van 
2 verhalen. In de competitie was het na Nieuwjaar zoveel mogelijk punten 
sprokkelen om niet te moeten degraderen. Tot op de voorlaatste speeldag 
bleef het spannend. Eind goed, al goed.  
In de beker-
competitie ging 
het dan weer 
eerder vanzelf. 
Na een nipte 
overwinning 
in de halve 
finale, kon het 
mentaal niet 
meer mis gaan. 
De beker finale 
in Hemiksem 
(tegen de 
1ste van de 
competitie) 
hebben ze 
vlot met 3-0 
gewonnen. 
1ste beker 
voor Joledi in 
het Sporta-
verbond is een feit.  
Proficiat heren, jullie staan vanaf heden in de geschiedenis boeken van Joledi.

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
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Onze recreatieploegen (de diehards van de club) die trainen nog even verder 
op maandag en vrijdag. Nog veel plezier gewenst! 

Onze damesturners met lesgever Jeroen zetten hun ledematen nog aan het 
werk tot eind juni en gaan dan op welverdiende rust om er in september terug 
te kunnen invliegen. Hopelijk laat Sportwerk Vlaanderen ons volgend seizoen 
minder in de steek en sturen ze tijdig vervanging.

Tot slot wens ik jullie allemaal prettige  
zomermaanden, bedankt voor het  
afgelopen seizoen (aangezien dit de  
laatste Heraut is van dit seizoen). 

Hou alvast De Heraut van september  
in de gaten zodat je tijdig je lidgelden  
kan betalen met de nodige kortingen.

Tim

http://joledi.d-en-v.be
Gebruiker
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Onze competitieploegen

Volleybal

Eindklassement

Heren • 3de afdeling A
1 Bravoc Ranst 1 18 9 5 3 0 1 0 52 14 0 48

2 Dosko@Ristorno 1 16 6 6 2 0 1 1 43 16 0 40

3 Hellvoc 18 5 6 0 1 3 3 38 27 0 34

4 Kokaz 2 18 5 5 1 1 4 2 39 28 0 33

5 Antenna Ukraine 17 3 4 1 3 4 2 34 33 0 26

6 Mavoc Mechelen 18 2 2 4 2 4 4 32 40 0 22

7 Joledi 17 3 4 0 0 5 5 26 34 0 21

8 Osta Berchem 2 18 0 5 1 3 5 4 29 43 0 20

9 Komart 3 18 2 3 0 2 9 2 28 42 0 17

10 Oxaco BVC Antw 3 18 1 0 0 0 4 13 7 51 2 1

Dames • 5de afdeling A
1 Wemmenem 18 12 2 1 1 2 0 49 13 0 45

2 Polonia 18 12 2 1 0 3 0 48 13 0 44

3 Dosko@Ristorno 4 18 7 4 2 0 1 4 40 23 0 37

4 Sveka Schoten 4 18 6 4 2 0 3 3 39 26 0 34

5 Volley Niel 2 18 7 2 0 5 1 3 38 29 0 32

6 Tesla Lint VC 4 18 5 3 3 1 2 4 37 30 0 31

7 Joledi 18 7 0 0 2 2 7 27 33 0 23

8 Osta Berchem 2 18 1 1 2 1 1 12 15 47 0 11

9 Racing Deurne OB 18 2 1 0 2 4 9 17 46 0 11

10 Komart 3 18 0 0 1 0 0 17 3 53 2 0

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

Damesturnen
Lieve Turndames

Elke dinsdag zijn wij trouw op post, benieuwd naar Jeroen zijn constructieve les. 
Wij zijn dan ook “the diehards“ een hechte groep geworden .

Iedere les is anders geweest, met muziek in de mars verloopt alles ritmisch.

Af en toe zaten we in de rats, Filip zorgde soms voor vervanging, of ... Gelukkig kijk en doe ik 
mee met “Nederland in Beweging“ en nam dan zelf het heft in handen. Fantastisch hoe jullie 
allen zo goed meededen, waarvoor mijn welgemeende dank.

Wij turnen t.e.m. 28/6, en wij komen ontspannen en uitgerust terug op 6/9/22, zelfde zaal en 
dag van 9.30 u. tot 10.30 u. met Jeroen.

Ik wens jullie allen een deugddoende en ontspannen vakantie toe.

Tot 6 september!

Liefs

Hilda

Gebruiker
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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




