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HALLO! 
 

Hier zijn we dan met het allereerste 

nummer van de "???????  ons 

clubblad voor u en …door u! 

 

HET HEEFT NOG GEEN NAAM!!! 

 

Wie kan ons clubblad een passende 

naam bezorgen? 

 

Steek je suggestie in de daarvoor 

bestemde bus met gleuf in de 

turnzaal en je bent meteen Peter of 

Meter van ons clubblad. 

Nogmaals  de allerbeste wensen voor 

een sportief en gezond 2003  en ik 

hoop iedereen dikwijls te ontmoeten 

in de turnzaal. 

Onze kringkalender is nog steeds 

goed gevuld dus kunnen we er met 

frisse moed tegenaan. Wij wensen de 

gymnasten met hun leiding zeer veel 

mooie uitslagen. Mogen wij ook hopen 

op een grote belangstelling vanwege 

de ouders om hun kroost op de 

gepaste momenten te komen 

toejuichen. 

Helpende handen komen we ook 

steeds tekort en daarom maar 

meteen een oproep aan bereidwillige 

medewerkers om een handje toe te 

steken bij de verschillende 

kringactiviteiten. Meld u maar 

spontaan bij iemand van de leiding 

dan houden we daar graag rekening 

mee.Verder nog veel sportief 

turnplezier in onze kring! 

 

Irène 

Voorzitter/Secretaris 

Willy Van Dorst 
03/664 00 62 
willyvandorst@tiscali.be 

 
Penningmeester 
Steven Verlinden 

03/295.42.94 
verlinden_steven@hotmail.com 

 

Hoofdleiding 
Irène Huygen 
03/664 93 80 
irene.huygen@yucom.be 

 
Ass.Hoofdleiding 

Indra Mommen 
0478 422487 
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Willy, Irène, Indra, Erna, 
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Irène 
 

 
Artikels en suggesties zijn altijd welkom. 
De redactie behoudt het beslissingsrecht 
te publiceren en/of aanpassingen aan te 
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WANNEER WAT VOOR WIE 

19 januari zondag Brevetten Iedereen  

26 januari  zondag Kleuterdag / Schoten Kleuters 

 

 

09 februari  zondag groepswedstrijden MT  Geen deelname 

16 februari  zondag gr.wedstrijden TT / TS Geen deelname 

23 februari  zondag groepswedstrijden LM  Geen deelname 

 

 

22 maart  zaterdag JAARFEEST iedereen 

 

 

27 april  zondag Open Deur  iedereen 

 

01 mei  donderdag ……………………  

11 mei  zondag Kinder-Doe-Dag Kleuters / Kids 

17 mei  zaterdag NON GYM junioren / senioren / conditie / 

50+ / en andere feestvarkens 

18 mei  zondag groepswedstrijden 

muz.oef. 

voor de geïnteresseerden 

25 mei  zondag Dorpsdag iedereen / pintje drinken 

25 juni  laatste turnles  

 



  

INTRO 
 

 

Na een lange interne onderhandelingsprocedure ligt voor u het eerste 

ledenboekje van uw turnkring. Reeds enkele jaren speelde bestuur en leiding met 

het idee om de leden meer informatie te verstrekken dat specifiek het turnen 

en de nevenactiviteiten van onze kring betreft. Onze leden ontvingen de 

informatie via het "Wereldvenster", maar daar kon slechts kort worden ingegaan 

op uitslagen, bespreking van allerlei activiteiten enz. .. Wij blijven uiteraard onze 

leden op de hoogte houden via dit maandelijks "Wereldvenster", maar de 

bedoeling is om u uitgebreid verslag te brengen van de voorbije en komende 

evenementen. Kortom, onze leden zullen een brok meer leesvoer ontvangen zo'n 3 

à 4 maal per jaar. 

 

Dat dit blad tot stand kwam, is te danken aan enkele bestuursleden die als 

redactie de taak hebben om ervoor te zorgen dat dit blad ook gevuld wordt. 

Maar ook U, als lid, kan uw steentje bijdragen. Wilt u iets kwijt, hebt u iets 

leuks meegemaakt tijdens een wedstrijd, of weet u enkele roddels over uw 

buurvrouw, laat het ons weten. Onze hoofdredactrice lréne zorgt ervoor dat uw 

tekst op de juiste plaats wordt gepubliceerd. Voorlopig zult u uw berichtjes aan 

haar persoonlijk moeten overhandigen, maar de bedoeling is om in de zeer nabije 

toekomst in iedere turnzaal een " ideeënbus" te installeren zodat u daar uw 

teksten in kan deponeren. Vermeldt u wel liefst uw naam zodat wij weten wie wij 

moeten bedanken. Op voorhand reeds bedankt voor uw medewerking. 

 

Diegenen die wij het meest dankbaar moeten zijn dat dit boekje gratis kan 

verschijnen, zijn onze sponsors. Zonder hen zou u waarschijnlijk nooit dit boekje 

in handen hebben kunnen houden. Dank u wel heren en dames sponsors, en... voor 

onze leden: koop eens bij onze sponsors indien het past. Zij zullen u dankbaar 

zijn, en zo kan dit boekje blijven bestaan. 

 

Bijzondere dank aan lréne Huygen die de taak op haar heeft genomen als 

hoofdredactie, maar ik ben er van overtuigd dat zij ook dit tot een goed eind zal 

brengen. 

 

Uw voorzitter/secretaris 

Willy 

 

N.B.: teksten voor de volgende uitgave dienen binnen gebracht vóór 13 april. 

 



  

GYMnastiek FEDeratie Vlaanderen vzw 
 

 

Eindelijk is het zover. De federatie voor Algemene en Sportieve Gymnastiek 

(ASG), onze vroegere turnbond, 'en de Vlaamse Turnliga (VTL) hebben hun 

krachten gebundeld en zijn voortaan "Gymnastiek federatie Vlaanderen", 

afgekort GymFed. 

 

Het zal wel even wennen worden, een nieuwe naam, een nieuw logo, nieuwe 

structuren, een nieuwe locatie,... maar we mogen van een ding zeker zijn; de 

nieuwe gymnastiekfederatie heeft ambitieuze plannen om het de gymclubs en de 

gymnasten nog beter naar de zin te maken. 

 

Op 24 maart 2002 werd door de VTL clubs de aankomende fusie principieel 

goedgekeurd. De ASG clubs deden dit op 27 april. In juni belegden beide clubs 

ieder een nieuwe algemene vergadering die de fusie effectief moest regelen en 

er zorg voor moest dragen dat de nieuwe federatie met ingang van 1 januari 

2003 operationeel kon zijn. 

 

De gymnastiekfederatie Vlaanderen is, als Nederlandstalige afdeling van de 

Koninklijke Belgische Turnbond, de enige Vlaamse turnfederatie die is 

aangesloten bij de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) en dus ook de 

enige turnfederatie die nog op subsidie kan rekenen vanwege de overheid. 

 

Gymfed Vlaanderen is de tweede grootste sportfederatie in Vlaanderen (na de 

Vlaamse tennisvereniging) en coördineert de werking van de gymclubs in 

Vlaanderen zowel op recreatief- als competitief vlak. 

 

Gymfed Vlaanderen telt meer dan 50.000 leden in 223 aangesloten clubs, 

verdeeld als volgt over de Vlaamse provincies:  

Antwerpen  78 

Oost-Vlaanderen 50 

Vlaams Brabant 42 

West-Vlaanderen 34 

Limburg   19 

 

Ruim 90% van de aangesloten leden beoefent de gymnastiek op een recreatieve 

basis en in de toekomst zal het bestaand aanbod activiteiten en programma's een 

grondige opknapbeurt krijgen. 

 

 

 



  

Gymfed, die eveneens grote evenementen zal inrichten, wil haar naambekendheid 

verhogen en de sport in de media brengen. Het Antwerp Olympic Gymgala 

Flanders (21 & 22 december 2002) was alvast een spetterende start met 

optredens van topturners uit o.a. Roemenie, Rusland, USA, Nederland en niet te 

vergeten onze beste Belgische gymnasten in alle disciplines. 

 

Om zeker te zijn dat de kinderen goed terecht komen wordt er naar gestreefd 

dat in 2008 niet minder dan 75% van de clubs in het bezit zijn van het IKGym-

Iabel voor algemene werking. ILOKA behaalde dit kwaliteitslabel voor de eerste 

maal in 1999 en hernieuwde dit in 2001 met een puntenpercentage van maar 

liefst 91%. Een volgende audit zal plaatsvinden in 2004. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de Gymnastiekfederatie Vlaanderen zich positief 

zal profileren en als alle doelstellingen worden bereikt, dan wacht de turnsport 

nog een mooie toekomst. Onze turnkring zal hieraan zeker haar steentje 

bijdragen. 

 

Wil u verdere info betreffende de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, klik dan 

voor: 

 

Gymfed Vlaanderen: www. GymFED . be IKGym meet instrument: www.Ikgym. be 

 

 



  

AFSCHEID 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 december 2002 moesten wij afscheid nemen van 

Jeanneke Elseviers 59 jaar, penningmeester en turnend lid 

bij de conditiegymers. Wij kunnen het nog steeds niet 

geloven dat wij haar nooit meer zullen tegenkomen in de 

turnzaal en op al onze andere activiteiten. Wij zullen je 

ernorm missen!  

 

 

 

 

 

Waarom al dat vechten 

waarom al die pijn 

Je wilde hier niet weg 

je wilde bij ons zijn 

De strijd was oneerlijk 

en geheel niet terecht 

Je wilde nog graag verder 

maar verloor dit gevecht 

Bedankt voor de zorgen 

je was ons zo trouw 

Nu moeten we verder 

maar zonder jou! 

 

 

 

Irène 



  

VVOOOORRBBIIJJ  
BBeekkeerr  ""JJooss  MMeelliiss""  
 

 

 

Op zondag 10 november 2002 trokken Carmen, Zoë, Kelly Geysen, Melissa en 

Michael naar de wedstrijd schaal Jos Melis in Schoten. Door de problemen met 

de vloer in onze turnzaal en omdat de wedstrijd al zeer vroeg in het jaar 

plaatsvond, was er niet al te veel tijd 

om te oefenen geweest. Toch 

slaagden ze erin hun oefening snel 

van buiten te kennen en een 

behoorlijke moeilijkheidsgraad te 

turnen. De jonge dames moesten 

oefeningen brengen aan de lange mat, 

het paard, de ongelijke barren en de 

balk. Michael liet zijn kunsten zien 

aan de lange mat, het paard, de 

gelijke barren en het paard met 

bogen. De start aan de balk was een beetje moeilijk, maar daarna verliep alles 

vlot. Dit is natuurlijk mede te danken aan onze supporters. Ook belangrijk bij 

deze wedstrijd zijn de juryleden. Irène en Erna hebben de hele middag 

weloverwogen punten uitgedeeld aan de verschillende clubs. ILOKA behaalde met 

266,321 punten een 3de plaats op deze gevorderde wedstrijd. De balk en paard 

met bogen was goed voor 71,064 punten, de barren voor 65,377 punten, de lange 

mat voor 62,381 punten en de paardsprong voor 67,499 punten. Proficiat aan alle 

deelnemers. 

 

De leiding. 

 

 



  

VOORBIJ 
 

 

Optocht 11 november viering te Kapellen 
 

Onze drumband was toch weer paraat op 11/11 om de optocht te begeleiden van 

het Kerkplein naar het monument der gesneuvelden op het kruispunt van 

Kapellen-dorp (Lauwke Poep). Het 

moet gezegd ze hadden wel speciale 

versterking uit Amerika laten 

overkomen nl. Nadine met hare 

carillon en 't was nodig. We willen 

hier ook nog vermelden dat onze 

pechvogel Sacha Decleer , die in de Paasvakantie een zwaar ongeval had toch 

reeds in de stoet meereed in zijn rolwagen. Sacha we wensen je alsnog zeer veel 

moed en sterkte toe voor je verdere herstel. Ook voor je ma en pa.  

Bedankt nogmaals aan iedereen die aanwezig was. 

 

 



  

VOORBIJ 
Sinterklaasfeest 
 

Op 24 november ’02 mochten onze kleinsten de Sint verwelkomen in de sportzaal 

van het KTA – wat een feest! Zij die erbij waren kunnen dit bevestigen. In 

afwachting van de Grote Kindervriend hadden wij een voorstelling van Viviane met 

hare Sloeber,dat was plezant! We leerden een liedje voor de Sint, we speelden in 

een groot orkest en we hebben ook nog gedanst. Toen kwam eindelijk Sinterklaas 

met zijn Pieten en die hadden natuurlijk voor ieder wat meegebracht. Tot slot 

werd er ook nog eens samen met de Zwarte Pieten gedanst om Sinterklaas te 

bedanken en alvast een afspraak te maken voor volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wafels / Truffels / Marsepein 

Er werden 300 stuks verkocht door onze leden waarvan Gwen Noens, hulpleiding 

bij de Kleuters, er 34 voor haar rekening nam. Proficiat Gwen! 



  

19 JANUARI 03     BREVETTEN 
 

 

 

 

We gaan voor een medaille!! 
 

 

 

Iedereen die kan deelnemen aan de brevettenslag van 

onze kring is op post op zondag 19 januari 2003. 

 

Het is voor onze kleinste gymnasten eens een 

uitdaging om te turnen voor een jury – de ouderen 

kennen deze kriebel reeds – dat is toch nog even anders dan maar gewoon bij de 

leider of leidster. 

 

Wij starten reeds met deze wedstrijdjes om 13.30h. 

 

Tussendoor zij er demo-lessen van onze conditiegymers, senirobicers en van de 

allerkleinsten samen met de mama en/of de papa en/of de oma en/of de opa. 

Iedereen is welkom om zijn of haar beste beentje voor te zetten.  

 

Tussendoor kan je een pintje of een kopje koffie drinken in onze mobiele 

cafetaria dit alles aan zeer democratische prijzen en ten voordele van de kring. 

 

Wij verwachten jullie allemaal als supporter of deelnemer onder het moto  

“met z’n allen naar de turnzaal” want bewegen is belangrijk! 

 

 

 

 

 



  

26 JANUARI 03     KLEUTERDAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot turnfestijn voor onze Kleuters en Kids afdeling! 
 

Wij gaan op verplaatsing naar de Sporthal van Schoten, Vordensteinstraat 78, 

om aldaar met een hele boel andere kleuters ons "kunnen" te presenteren. 

 

Wat we daar gaan doen is natuurlijk nog een verrassing, dus kom maar eens 

kijken en breng je supporters mee! 

 

Onze kleuters met hun leiding, zetten zoals steeds, hun beste beentje voor. 

 

Omdat de afstand niet zo groot is stellen wij voor om met auto's de verplaatsing 

naar Schoten te maken – meerijden met elkaar is best mogelijk.  

 
Om 14,30h gaan we van start dus moeten alle kleuters toch wel ten laatste om 13.45h in de sporthal aanwezig zijn. 

 

Wij hopen op een voltallige deelname van onze afdeling en beloven u alvast een 

prachtige middag mini-turnen. 

 

 

 

KLEDIJ: witte kousen en turnpantoffels 

  zwarte koersbroek 

  groeneT-shirt "ILOKA" 

 

Irène 



  

22 MAART 2003     JAARFEEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 22 maart '03 vieren wij het 46e Jaarfeest van onze turnkring. 

 

Dat brengt veel werk mee voor een kleine groep mensen. Daarom durven wij 

vragen aan iedereen die ons een handje wil toesteken – laat het ons weten – we 

willen je graag inwijden achter de schermen. 

 

Wij beginnen alvast de vrijdagavond om 20,00h.met de verhuis van het nodige 

materiaal naar de sporthal van het K.T.A.  Daar kunnen we dan reeds enkel uren 

werken aan decor, licht en geluidsinstallatie, vloer, stoelen zetten e.a. 

Zaterdagmorgen om 09,00h. worden deze klussen dan verder afgewerkt want om 

14,00h beginnen we met de algemene herhaling van het hele gebeuren. 

 

Na het feest moet alles dan ook weer netjes opgeruimd worden en alle materiaal 

terug vanwaar het komt. Ook dan komen we wel eens handen tekort. 

 

Dus aarzel niet om ons uw diensten aan te bieden, wij zullen er gretig gebruik van 

maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seffens een 
pintje pakken 
bij Iloka 



  

 

wat hebben we nodig? 
 
Op 22 maart 2003 kunnen alle gymnasten van klein tot groot hun kunnen laten zien aan hun ouders, grootouders, familie 

en vrienden. Ze hebben allen al heel hard getraind en zullen nog veel oefenen voor dit jaarfeest. Om de oefeningen leuker 

te maken, hebben ze soms extra kleren of materiaal nodig. De leiding probeert hiervoor zoveel mogelijk zelf te zorgen, 

maar soms is het praktischer dat er door de gymnasten zelf wordt voor gezorgd. Het is zeker niet de bedoeling dat dit 

massa’s geld gaat kosten. 

 

Kleuters / Kids (les woensdagnamiddag) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

krant – zwarte broek – groene Tshirt ILOKA – witte  sokken – witte pantoffels 

 

benjamins (meisjes) (les vrijdag van 18.00u – 19.30u) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

verkeersbord; zwarte koersbroek + blauw T-shirt 

kringmaillot of zwarte maillot; witte pantoffels; witte sokken 

trainer of kringmaillot voor eindnummer 

 

benjamins (jongens) (les vrijdag van 18.00u – 19.30u) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

verkeersbord; zwarte koersbroek + blauw T-shirt 

kringmaillot of zwarte T-shirt + zwarte koersbroek; witte pantoffels; witte sokken 

trainer of kringmaillot voor eindnummer 

 

miniemen/ scholieren (les vrijdag van 18.00u – 19.30u bij Kelly) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

kledij ruimtewezens 

kringmaillot of zwarte maillot 

trainer of kringmaillot voor eindnummer 

 

gym + 14 jaar (les maandag van 19.30u – 21.00u bij Eric) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

zwarte lange broek, wit hemd, zwarte das, zwarte zonnebril 

kringmaillot of zwarte maillot met lichte of donkere Tshirt 

trainer of kringmaillot voor eindnummer 

 

Konditieturnen  

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

krant – zwarte turnbroek + Tshirt - sportschoenen 

trainer of kring Tshirt voor eindnummer 

 

Seniorobics (50+) 

gewone dagelijkse kledij voor beginnummer 

krant 

zwarte broek + kring Tshirt – zwarte kousen – zwarte pantoffels 

 

De leiding. 

 



  

  

  
 

 

 

 
Verdijck  Juul 10-02-98 

Van Dorst Liam 04-02-97 

Van Dorst Robin 04-02-97 

Louviaux Jelle 03.02.97 

Louviaux Niels 03.02.97 

Tahon Christa 05-02-95 

Debie Ellen 02-02-94 

Breugelmans Alain-Joël 04-02-89 

De Leeuw Nadine 16-02-74 

De Breuck  Ronny 23-02-68 

Van de Wouwer Danielle 15-02-61 

De Prest  Lydia 02-02-57 

Jaspers  Roos 04-02-43 

Geyskens 
Antoon 20-02-31 

 

 

 

 

Mertens  Jente 26-01-99 

Warzée Indra 20-01-97 

Bossier Wesley 17-01-95 

Van Hees Martijn 24-01-95 

Van Tilburg  Britt 09-01-91 

Faes Jolien 30-01-90 

De Leeuw  Tom 31-01-72 

Verschueren Marianne 29-01-64 

De Bie Nicole 16-01-62 

Plompen  Erna 23-01-59 

Le Roy Lia 25-01-56 

Geyskens Ludwina 12-01-33 

Geyskens Maria 11-01-30 

Faes Martijn 15-03-94 

Daems Joris 12-03-94 

Van Wellen Kim 25-03-88 

Embrechts Sabrina 11-03-88 

Strobbe  Maritza 31-03-69 

Baplue Eric 07-03-64 

Van Meel Lisette 03-03-32 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Twee ijsberen lopen in de woestijn. Zegt de een tegen de 

ander:"Goh, het is hier helemaal niet glad!" Waarop de ander 

zegt:"Nee, ze hebben goed gestrooid" _____  

 

James, de huisknecht van de schatrijke maar stokdove graaf, zit 

's avonds laat te wachten op de thuiskomst van zijn meester. Als 

deze eindelijk aankomt, trekt James zijn vriendelijkste gezicht. 

Terwijl hij de graaf helpt met het uittrekken van zijn jas, murmelt 

hij vloekend : "Zo ouwe dove kurkentrekker, je hebt weer de hele 

dag in allerlei bars rondgehangen, zeker?" "Toch niet, James", 

zegt de graaf :"Ik ben naar de stad geweest om een nieuw 

hoorapparaat te kopen." _____ 

 

Er komt een man bij de dokter: 'Dokter, ik weet niet wat er aan 

de hand is, maar als ik met m'n vinger tegen m'n hoofd druk, dan 

doet het pijn. En als ik tegen m'n buik druk, doet het ook pijn. En 

als ik op m'n knie druk doet het daar ook pijn. Wat is er aan de 

hand?' 'Oh,' zegt de dokter, 'ik zie het al: u heeft uw vinger 

gebroken!' _____  

 

 

 

Wie kent er nog leuke moppen? 

 
Steek ze in de IDEEENBUS in de zaal en misschien zie je ze wel verschijnen in ons volgende krantje. 



  

DE KNUTSELPAGINA 
 

 
afb.1 

 
afb.2 

 
afb.3 

 
afb.4 

 
afb.5  

 

 

Doorzichtige armband 

Wat heb je nodig: 

 Doorzichtige plastic slang  

 Schaar  

 Draad  

 Papier  

 Kleine kraaltjes  

 Gekleurd tape  

 Schuurpapier  

 Figuurzaag  

 Houten pin (in de maat van de slang)  

Doe een stukje draad om je pols om op te meten hoe 

groot de armband moet worden. De armband moet 

je over je hand af kunnen doen. Als je de juiste 

maat hebt, leg het draad naast de plastic slang en 

knip deze af op de juiste lengte (afb.1). 

Zaag 2 cm af van de houten pin met de figuurzaag. 

Schuur het uiteinde van de pin glad met het 

schuurpapier. Duw de helft van de houten pin in de 

slang, zodat je een stop op de slang hebt (afb.2). 

Rol van een stuk papier een trechter. De punt moet 

precies in de slang passen en de kraaltjes moeten er 

door kunnen (afb.3). 

Giet nu verschillende kleurtjes kralen in de slang tot 

1 cm van uit uiteinde van de slang. 

Duw nu het uiteinde van de slang over de houten pin, 

zodat er een armband ontstaat (afb.4). 

Plak over de verbinding een stukje tape(afb.5).  

   

 



  

TEKENEN 
 

 



  

OM TE KLEUREN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

De Wolf en de zeven Geitjes  

Er waren eens zeven geitjes. 

Ze woonden met hun moeder aan de rand van een 

groot bos.  

Op een dag zei moeder:"Ik ga naar de stad 

boodschappen doen. Doe voor niemand de deur open, 

alleen voor mij! Want de wolf loert op jullie!" 

"Ja mamaaaaa" zeiden de geitjes verveeld.  

 

Maar moeder geit was nog niet weg, of er werd op de deur geklopt.  

"Liefjes", klonk het, "doe eens open! Ik ben het, jullie lieve moeder."  

Verschrikt keken de geitjes elkaar aan. "Nee hoor!" zei het jongste, en 

slimste geitje. "Onze moeder heeft niet zo¹n lelijke stem. Bovendien zie ik 

daar een zwarte harige poot. Jij bent de wolf, jokkebrok!"  

Mopperend liep de wolf het bos in. Die snert slimme geitjes... Plots kreeg 

hij idee. Bij een imker stal hij een pot honing en at die helemaal leeg. 

Opeens was zijn stem zacht en zoet. Toen ging hij naar de bakker en stopte 

daar stiekem zijn poot in een grote zak met meel. Hij sloop weer naar het 

geitenhuisje... De geitjes waren al weer hun derde potje ganzenbord aan 

het spelen toen er weer werd geklopt. 

"Let op!" zei het slimme geitje. "Dat is de wolf weer. Nou, we trappen er 

niet in hoor, met die zwarte harige poten van hem." 

"Lekkere boutjes, uhh, schatteboutjes!" zei de wolf met zijn door honing 

zoet geworden stem. "Hier is jullie moeder!" 

"Laat eerst je poot eerst maar eens zien!" zei het jonge, slimme geitje.  

De wolf toonde zijn witte meelpoot voor het raam.  

"Het is mam!" juichte het geitje. 

Vlug deed hij de deur open. Met een grom sprong de wolf naar binnen. In 

een paar happen vrat hij de geitjes één voor één op. Alleen het jongste 

geitje was hem te slim af: hij verstopte zich razendsnel in de grote klok. 

Toen besloot de wolf even een dutje te gaan doen. Die zes geitjes lagen 

hem toch wel zwaar op de maag. 

 Even later kwam moeder geit binnen.  

"Dotjes!" riep ze. "Hier ben ik!"  

Het was stil. "Waar zijn mijn kindjes?"  

Langzaam ging het deurtje van de grote klok open. 



  

"Mam", piepte het kleine geitje. ³Hier ben ik. Ze zijn allemaal opgegeten 

door de wolf!²  

"O nee", jammerde moeder geit. "Mijn schatteboutjes!"  

En samen jammerden en huilden ze dat het een lieve lust had. Tot ze plots 

verstoord werden door luid gesnurk.  

"De wolf!" zei moeder geit, "ik doe hem wat!"Ze sloop op hem af. 

 

 Opeens zag ze iets trappelen in zijn buik. Haar kleintjes! Zouden ze nog 

leven 

"Schaar en naald en draad! Vlug!" riep ze. 

Ze knipte een klein openingetje in de buik van de slapende wolf. En ja hoor! 

Uit de buik sprongen zes springlevende geitjes. Na heel wat knuffels zei 

moeder: "Nu stil!"  

En ze vulde de maag van de wolf met stenen en naaide hem weer dicht.  

"Nu snel naar binnen!"  

Weldra werd de wolf wakker. Hij had dorst. Hij strompelde naar de put om 

te drinken... en duikelde pardoes naar voren, in het water. Nooit hebben ze 

hem weer terug gezien. En de geitjes en hun mamma? Die leefden nog lang 

en gelukkig!  

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een mooie tekening of ken je een leuk verhaaltje? 

Stop ze in onze IDEEENBUS misschien win je wel een prijsje! 

 



  

KOKEN VOOR BEGINNERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Clowntjes 

Nodig: (voor 4 stuks) 

 4 roggevierkantjes  

 boter  

 2 plakken jong belegen kaas  

 radijs  

 augurk  

 tomatenketchup  

 peterselie  

Besmeer de roggevierkantjes met boter. Steek uit de kaas 4 rondjes ter grootte 
van het roggebrood. Leg de kaas op het roggevierkantje. Maak hierop een gezicht. 
Gebruik voor de ogen 2 plakjes radijs, voor de mond een reepje augurk, voor de 
neus een toefje tomatenketchup en voor het haar peterselie. 

 Smakelijk!! 

 



  

 

 

 

VVIISSSSOOEEPP  IINN  DDEE  WWOOKK  vvoooorr  66  ppeerrssoonneenn  

  
 

1,5 kg visfilet – verschillende vaste soorten 

5 eetlepels olijfolie 

1 pak fijn gesneden soepgroenten 

2 uien 

6 teentjes knoflook 

500 gr tomaten blokjes 

2 glazen witte wijn 

2 glazen water 

zout – peper –1 soeplepel peterselie – 2 gr. saffraan 

visbouillon (blokjes) 

 

 

 

Doe de olie in de wok en fruit de gesnipperde uien – daarna de 

soepgroenten bijvoegen en 10 min. laten sudderen op stand 4. 

De tomaten, de geperste teentjes knoflook, de witte wijn, en het water 

toevoegen. 

Voeg dan de vis bij het geheel en bestrooi met gehakte peterselie, de 

saffraan en peper en zout naar smaak. Voeg visbouillon bij tot alles 

onder staat en laat dit 20 min. zachtjes sudderen op stand 4. 

 

Dit kan je serveren met licht geroosterd bruin brood of stokbrood. 

 

Smakelijk!! 

 

 

 

 



  

VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dag sporters, 

 

Het is begin januari en ik ben terug in California aanbeland.  Kerstmis heb ik nog 

in België kunnen doorbrengen met de familie en dat was gezellig en heel lekker. 

“Oudjaar” heb ik, weliswaar op 28 december, ook nog met mijn vrienden kunnen 

vieren. Op 31 december ‘s morgens vroeg ben ik vertrokken en na 12 uur vliegen 

ben ik hier ‘s middags aangekomen, er is namelijk 9 uur tijdsverschil tussen 

Kapellen en Santa Clara.  Ik was echter veel te moe om wakker te blijven tot 

middernacht, dus het Californische nieuwjaar heb ik slapend doorgebracht. Het 

was anders wel de langste 31ste december die ik ooit heb meegemaakt. 

 

Na al die feestdagen werd het hoog tijd om eens wat te gaan sporten. Aangezien 

ik hier nog geen turnkring heb gevonden, ga ik maar naar de locale fitness. Dat is 

wel heel wat anders dan een uurtje lesgeven of conditietraining volgen bij Irène.  

Als het druk is, staan de 2 t.v’s op verschillende posten tegen elkaar op te loeien 

en ga je na een halfuurtje met barstende hoofdpijn terug buiten. En het blijft 

natuurlijk ook maar fitness met wat toestellen, waar ik nooit tegen hoef te 

zeggen: tenen strekken … spannen … kin op uw keel!  Bovendien hebben de meeste 

fitnessers geen tijd voor een babbeltje, dus verder dan “hey” en “haai” kom ik 

meestal niet.  Ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar een andere locatie, waar 

wat meer ambiance is. Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 

Zonnige groeten uit California, 

Mis jullie,  

Nadine 

 

 



  

 
 

 


