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allo allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weeral tijd voor een volgende uitgave van 

“Sportsprokkels” – ja dat is het dus 

geworden. Deze naam ontsproten uit een of 

ander brein dat echter onbekend wil blijven. 

Hopelijk krijgen we nog vele Sprokkels in de 

Sprokkelbussen want die zijn nog steeds ter 

beschikking in de zalen om uw literaire en 

ander gedachtegoed te ontvangen. 

 

Kleuterdag – Brevettendag en Jaarfeest 

hebben we reeds gehad, daarvan de nodige 

verslagen verder in dit boekje. 

 

Nog komende zijn de Open-Deur-Dag, de 

Kleuter-doe-dag, onze NON GYM-dag, en de 

Dorpsdag. Hiervoor ook reeds de nodige info. 

 

Ook niet vergeten de laatste turnles te 

vieren zodat wij zonder problemen door de 

zomer geraken. 

 

Na een wat moeizame start komen we toch 

weer stilaan op volle snelheid en bollen we 

weer opgewekt door een zeer actief 

turnseizoen 

 

Aan alle studenten wens ik nu reeds een 

vreugdevolle blok (aan alles komt immers een 

einde) alsook een schitterende uitslag en een 

spetterende vakantie. 

 

Vakantieverhalen e.a. kan je altijd kwijt in de 

“Sprokkelbus” of stuur ze per e-mail want ook 

het volgende boekje moet weer vol. 

Einddatum voor volgende editie 10/10/03!! 

 

Irène 
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WANNEER WAT VOOR WIE 

 

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  

 
 

KLEUREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ter INFO   /   LIDGELDEN 

 

Als gevolg van het samengaan van onze ASG met VTL en het ontstaan van de nieuw 

Gymnastiek Federatie Vlaanderen moeten wij als kring onze lidgelden aanpassen aan 

nieuwe afrekeningtermijnen. 

 

Dit betekend voor ons dat we het lidgeld moeten ontvangen in september en niet meer in 

januari zoals voorheen. 

 

Hoe en hoeveel moet nog worden berekend door onze penningmeester maar iedereen zal 

hiervan persoonlijk worden verwittigd. 

 

Dus ons nieuw turnseizoen zal in het vervolg samenvallen met een schooljaar en niet meer 

met een kalenderjaar. 

 

Misschien moet uw vakantiebudget een beetje aangepast worden want we weten allemaal: 

september is een dure maand!  

 

Hou er rekening mee! 

de penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10 oktober 2003 

  



INZAMELACTIE 

Ondanks selectieve omhalingen wordt er door de mensheid steeds meer afval 
geproduceerd. Een recente studie heeft aangetoond dat 80% van de inktjets en 
tonercassettes op de afvalberg terechtkomen. Deze gebruikte inktpatronen van printers, 
copiërs en faxen dienen als KGA (klein gevaarlijk afval) beschouwd te worden en zijn dus 
schadelijk voor het milieu. 

Iedereen van ons komt er wel eens mee in contact; thuis, op school, op het werk of in de 

vereniging. Meestal belanden deze patronen in de prullenmand en zullen daarna het milieu 

vervuilen. 

Vanaf nu kan u er iets aan doen! 

Onze turnvereniging heeft een gespecialiseerde firma (Cartridge Power) gecontacteerd 

die al deze lege cassettes gratis komt ophalen en er onze vereniging een vergoeding voor 

betaalt. 

 

Enkele voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cassettes van laserprinters, copiërs en faxtoestellen zijn groter in omvang. Ze worden 

het best ingeleverd in de originele verpakking. Indien dit niet mogelijk is, gelieve er dan 

voorzichtig mee om te gaan. In het omhulsel bevindt zich namelijk een zeer fijne 

mechaniek. 

U mag uw lege cassettes bezorgen aan de leiding die er zorg voor zal dragen dat deze 

terechtkomen bij Cartridge Power. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking, en uw aandacht voor het milieu. 

 

 

 

Jullie verzamelen 

Cartridge Power recycleert 

Wij sporten onze club naar de top 

 

 

 

 

 

 

? ? ? ? ? 

 

Wat was was eer was was was? 

honing 

Wat is een fiets in het Russisch? 

trapjerotskie 

Wat is erger dan wintertenen? 

sneeuwballen 

  



 

Hip Hip Hoera voor alle jarigen 

 
Dillen Alexandra Kids 04-04-95 

Gysen Kelly junioren 04-04-90 

Smeets Shana 14+ / hlpld. 05-04-88 

De Nijs Kim junioren 06-04-91 

Smets Naomie junioren 10-04-92 

Kuypers Gerhard seniorobic 15-04-41 

Doms Benjamin benj. 21-04-94 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Wouters  Zoë junioren 24-04-89 

Van De Sande Emmanuel Volleybal 26-04-78 

Van Remoortere Eline junioren 26-04-90 

Leemans Kelly benj. 28-04-93 

Slegers Jadie Kids 28-04-95 

 

Van Looy Sofie junioren 10-05-91 

Van Laer Emma benj. 18-05-98 

Van Hees Sandrien kleuters 19-05-98 

Dua Chantal congym.hlpld.. 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

 

Decleer  Sacha  07-06-83 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Swijnen Michael leiding 09-06-84 

Verlinden Steven bestuur 20-06-44 

Van Praet Marijke 14+ 23-06-87 

Dilliën Sabrina benj. 29-06-96 

 

Baeten Lindsey junioren 06-07-90 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 

Bral Arne Kleuters 14-07-99 

Bossier Kimberley junioren 16-07-92 

Bossier  Tamara junioren 16-07-92 

De Hoon Irma seniorobic 19-07-33 

Bogaerts Karenza benj. 22-07-96 

Dillen Isabelle kleuters 22-07-97 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

Weyn Dirk conditiegym 30-07-53 

 
Calluy Cindy 14+ / hlpld. 07-08-85 

Van Hees Jochem benj. 10-08-92 

Tahon Jens benj. 14-08-97 

Swijnen Amy hlpld. 16-08-85 

De Man Clothilde seniorobic 18-08-20 

Vochten Martha seniorobic 19-08-30 

Mommen  Kyra conditiegym 22-08-72 

 
  



DE CURSUS 

 

 

Bloed, zweet en doorzettingsvermogen!! 

 

 

Gedurende  3 maanden (van september tem november 2002) offerden Kelly de 
Keersmaecker en Michael Swijnen een groot deel van hun weekenden op om de 
Bloso-cursus “Initiator Gymnastiek” te volgen in het Peerdsbos. Samen met 42 
cursisten uit diverse kringen doorworstelden ze een dikke cursus met o.a. de 
volgende onderdelen: Didactiek, EHBO, Sporthygiëne en Sportverzorging, Preventie, 
Veiligheid,.. 

Natuurlijk moesten ze deze theorie ook in praktijk omzetten en les geven aan de andere 

cursisten. 

Door de moeilijke zwangerschap van één van de lesgevers verliepen een aantal lessen wat 

chaotisch en vielen er zelfs enkele lesuren weg .  Hiervoor moesten ze dan maar een extra 

taak maken.  Dat vond niemand van de cursisten leuk. Maar het was een toffe groep waar 

een aantal nieuwe vrienden gemaakt werden. 

Eind november was het dan zover “EXAMENS”.  Toch wel zenuwachtig begonnen ze 
aan het schriftelijk gedeelte.  In de namiddag het praktijkgedeelte.  Iedereen moest in 
een bepaalde leeftijdscategorie 2 gymnasten meebrengen. Kelly en Michael vroegen 
Kimberly en Tamara Bossier, Joris Daems en Jochem van Hees mee.  Ze zetten alle 
vier hun beste beentje voor, te samen met de kinderen van de andere 
turnverenigingen. 

Daarna was het meer dan een maand bang afwachten, waren ze geslaagd of niet ?? 

Uiteindelijk kregen we het goede nieuws ; zowel Kelly als Michael slaagden in de 1e zittijd. 

Nu is Iloka dus 2 mensen met officieel diploma rijker, wat natuurlijk belangrijk is voor 

ons IK-GYM label, maar ook voor de continuïteit van de leiding.  

Heb je ook interesse om het diploma “Jeugdinitiator gymnastiek” te behalen en ben je 

minstens 16 jaar, vraag dan meer uitleg aan hoofdleidster Irène of aan Kelly of Michael 

zelf. 

 

Dikke Proficiat allebei!!! 

 

Erna 

  



VOORBIJ        BREVETTENDAG   19/01/2003 

 

Een regen van gouden, zilveren en bronzen medailles werden er bij 

elkaar geturnd op deze zeer sportieve  dag. 

Jong en oud kwamen aan de beurt en genoten elk op hun manier van 

een gezellige turnnamiddag. 

Wij danken ook al wie een handje kwam toesteken 

en alle sportievelingen die spontaan met ons mee 

turnden 

Langs deze weg ook nog een speciale dank aan alle juryleden die ons op een zeer 

kundige manier beoordeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslagen: 

GOUD ZILVER BRONS 

Calluy Cindy Van Tilburg Britt Baeten Lindsey 

Smeets Shana Faes Jolien Smets Naomie 

Gysen Kelly De Nijs Kim Bossier Kimberley 

Van Looy Sofie Daems Julie Bossier Tamara 

Naumann Melissa Van Remoortere Rebecca Warzee Indra 

Wouters Zoé Tahon Christa Sempels Coralie 

Van Remoortere Eline Debie Ellen Sempels Nathalie 

Faes Martijn Sempels Ilona Sempels Jolien 

Daems Joris Bossier Wesley Leemans Kelly 

Boeye Aster Van Hees Jochem Van Hees Martijn 

  Tahon Jens 

Goud // Kleuters: Valerie – Jules – Sandrien – Jadie – Cloé – Sofie – Jens 

Goud // Seniorobicers: Roos – Gerhard – Martha – Clothilde 

Goud  // Conditiegymers: Erna – Myriam – Nicole – Lucy – Walter –  Lia – Agnes – Irène 



 

 

 

In de vlucht werden er ook nog enkele foto’s genomen met als gevolg dit wel zeer 

speciaal effect. 

  



 

 



VOORBIJ          KLEUTERDAG   26/01/2003 

 

 11 kleuters  +  leiding: Irène  -  Amy  -  Gwen 
 

Met een beetje fantasie wordt een tochtrol een  “kattenstaart”! 
En wat je daar allemaal mee kan doen laten de Kleuters van Kapellen zien in het  

nummer  “De “Aristokatten” 

 

1. Palinckx Valerie 

2. Sempels Sofie 

3. Van Hees Sandrine 

4. Verdijck Jules 

5. Sempels Jolien 

6. Bossier Jordy 

7. Tahon Jens 

8. Dillen Isabelle 

9. Dillen Alexandra 

10. Sempels Coralie 

11. Sempels Ilona 
 

 

Onder het motto “Kleuters turnen voor UNICEF” gingen onze kleuters op verplaatsing naar de 

sporthal te Schoten voor de Kleuterdag.  

Met onze oefening “De Aristokatten” scoorden we zeer goed bij de jury.  

 

In totaal namen er 10 kringen deel, dit waren ongeveer 300 kleuters. Alles begon om 14.30h. en 

was reeds om 16.00h.afgelopen. Voor de kleuters was het dus niet te lang wachten. Tussendoor 

konden we terecht in de kleurzaal. Er was ook een speelzaal voorzien maar daar moest iedereen 

zijn pantoffels uitdoen – dus was er weinig belangstelling! 

 

We konden reeds als 3de nummer aantreden – en na een drankje, een koekje en een appeltje gingen 

we nog wat kleuren en spelen in de kleurkamer. Het was al vlug tijd om het eindnummer voor te 

bereiden – de Kabouterpolonaise. Toen kwam het grote aankleednummer in de kleedkamer. We 

kregen ook nog een geschenkje mee waarna we terugkeerden naar de mama’s en papa’s die geduldig 

op ons stonden te wachten. 

 

Beste dank aan al onze supporters voor het klappen en het zwaaien tijdens ons optreden want daar 

doen wij het voor!! 

 

Irène 



 

 



VOORBIJ         JAARFEEST 22/03/2003 
 

 

Het 46ste jaarfeest van onze kring is weeral vlotjes 

verlopen. Er werd zeer hard gewerkt door een 

fantastische ploeg die reeds vrijdagavond van start ging 

om het nodige materiaal over te brengen naar het KTA. 

De mattenvloer werd gelegd, de decorafsluiting bij 

elkaar geknutseld de toestellen klaargezet en een 

vracht aan licht- en geluidsmateriaal aangevoerd. Na het 

aanbrengen van de nodige tapis-plein konden ook reeds 

de stoelen op hun plaats. Om 12.00 h. deden we het licht 

uit, met de afspraak om 9.00 h. mekaar weer te zien. 

 

Er werd ook zaterdagmorgen flink wat arbeid verzet. De 

toiletten en de kleedkamers kregen een grondige beurt 

– de hal en cafetaria moesten dringend geveegd worden 

– de brouwer was in aantocht  en ondertussen waren de 

mannen van het licht veel rommel aan het maken (later 

is dat toch nog in orde gekomen). Ons decor moest 

verder afgewerkt worden, de planten werden 

aangevoerd, de bloembakken gevuld, de broodjes 

gehaald en gesmeerd en dan moesten er ook nog bordjes 

gemaakt worden voor de betoging… en toen was het 

middag! 

 

Een broodje of 5 later konden we er weer flink tegenaan 

om iedereen op te vangen voor de Algemene Herhaling – 

er moesten nog 2 nummers “aangeleerd”  worden en 

zelfs dat lukte. 

Na de herhaling werden de matten professioneel 

gestofzuigd door de Walter. 

 

Het feest zelf ging vlot van start en is in een behoorlijk 

tempo blijven lopen – hier en daar een kleine hapering 

maar we kregen toch zeer positieve reacties van de 

toeschouwers. We blijven ons best doen!  

 

En toen moest alles weer weg! Wat een ellende. 

Wat we in 2 dagen hadden aangevoerd moest nu op 

enkele uren weer worden opgeruimd. Hier komen we nog 

steeds handen te kort om ons ook in de laatste uurtjes nog bij te staan. We blijven hopen op 

bereidwillige zielen om ons bij een volgende gelegenheid tot het einde te volgen. 

 

Nog een extra bedanking voor de vele helpende handen waar wij mochten gebruik van maken – jullie 

zijn allemaal reeds uitgenodigd voor ons 47ste Jaarfeest! 

 

Irène 

 

PS : videoband van het jaarfeest is te verkrijgen aan 3€ 

 even bellen en bestellen  03 664 93 80 

  



 

 

  



 

OPEN DEUR MET AIR TRACK     27/04/2003 

 

Op zondag 27/4  houden we OPEN DEUR en leggen we een AIR TRACK 
 

Dit wil zeggen: 

 

 iedereen is welkom 

 

 iedereen mag iedereen meebrengen 

 

 iedereen mag bij ons (onder toezicht) komen turnen 

 

 iedereen kan bij ons een pintje komen pakken 

 

 iedereen kan bij ons een hot dog kopen 

 

 iedereen kan bij ons een pannenkoek komen eten 

 

met ander woorden: 

 

Wij zijn  voor iedereen ter beschikking en dit vanaf 13.00h. en zolang de 

voorraad strekt. 

 

Tot  zondag ! 

 

 
  



 

 

  



 

 

KLEUTER DOE DAG      ZONDAG 11 MEI 2003 

 

Als inrichtende kring van deze speciale speeldag voor kleuterafdelingen moet er 

natuurlijk weer gewerkt worden. 

 

In de sporthal KTA zal er een parcours uitgezet worden om de allerkleinsten van onze 

kringen zo’n 2 uur bezig te houden. Naargelang de inschrijvingen kan er dan in 2 of 3 

sessies geturnd (gespeeld) worden. 

 

We gaan die dag ook een toogdienst houden in de cafetaria waarvoor we enkele mensen 

nodig hebben alsook voor de opvang van de kringen en de begeleiding in de zaal. 

 

Voor jonge leiding is het zeer interessant deze organisatie mee te maken. Men kan hier 

altijd nog wat opsteken om eventueel in je eigen lessen te verwerken. 

 

Onze kleuters krijgen hierover nog nader bericht via hun afdeling om in te schrijven voor 

deelname. 

 

Wij zoeken ook nog enkele dappere parcoursbouwers die bereid zijn om 8h. aan de 

opstelling van de zaal mee te werken! Je verdient hiermee onze eeuwige dank. 

 

 

 

  



NON – GYM – DAY      17 MEI 2003 
 

NIET TE MISSEN  NIET TE MISSEN  NIET TE MISSEN 

 

Op 17 mei as. gaan we niet turnen en niet werken!!! 

 

We houden NON - GYM - DAY 
 

Zoals voorheen kan iedereen ouder dan 10 jaar deelnemen aan deze formule!! 

 

In de namiddag gaan we een “cinemaatje” doen op kosten van de kring - indien je lid bent 

natuurlijk – niet leden kunnen ook mee maar wel op eigen kosten. 

 

Na de cinema gaan we gezellig samen eten in den Biz – jeugdcentrum aan het marktplein 

te Kapellen – daar kan men terecht vanaf 18 uur voor het aperitief en nadien een koud 

buffet met een glaasje wijn (of water). Dit alles gaat je wel 10 € kosten. 

 

Na het eten kunnen we dan gezellig samen kletsen over van alles en nog wat en misschien 

ook ons benen eens uitslaan want we hebben kans  dat de super  DJ “EL TORO” voor ons 

zal draaien! Breng alvast je eigen Cdje mee. 

 

Voor dit alles kan je inschrijven via de inschrijvingsstrook van de omzendbrief die je 

krijgt in de turnzaal of geef een seintje aan iemand van het bestuur. 

 

Tot dan! 

 

  



 

DORPSDAG TE KAPELLEN     25 MEI 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 mei is het weeral DORPSDAG  in onze gemeente. Kapellen is dan verkeersvrij – dit 

om plaats te maken voor allerlei vermaak en vertier! 

 

Onze mobiele tooginstallatie en infostand kan je vinden op de Hoevensebaan – wij slaan 

onze tenten op ter hoogte van de Soc. Mutualiteiten.  

 

Wij zijn  daar de ganse dag voor iedereen bereikbaar om een pintje te drinken of een 

pannenkoek te eten. Ingeval van grooooote honger kan je bij onze buren, de stand van 

Animo, een HOT-DOG nuttigen. 

Voor nog grotere steun aan onze turnkring zal er ook een lootkraam ter uwer beschikking zijn waar je 

de prachtigste prijzen in de wacht kan slepen. 

 

Ben je van het slenteren moe, kom gerust bij ons wat uitrusten, liefst met familie en 

vrienden – wij vinden voor iedereen wel een plaatsje! 

 

ILOKA verwacht je! 

  



 
 

  



 

ANDERE HOBBY’S 
 

 
Gelezen in het boek van Frank Boeye  “Op het scherp van de snede”. 
Frank is de man van Lia (conditiegym) en de papa van Aster (junioren). 
 
1983 
 
De Monte Agner is tweeduizend negenhonderd meter hoog. De vallei, met het stadje Agordo als 
vertrekpunt, ligt op vijfhonderd meter. Vijf reusachtige treden leiden naar de top, oneindig ver weg. 
 
De eerste trap ligt verscholen onder een dak van vegetatie. Het pad is nauwelijks herkenbaar. Een klein 
beekje dient ter oriëntering. Het is vroege  namiddag. Ik smelt weg van de inspanning bij deze 
temperatuur. Om het half uur stop ik om het zweet te laten verdampen. Dit koelt mijn lichaam af. Om 
drie uur sta ik aan de voet van de tweede trap, op een kleine bergpas. Honderd meter verder sprankelt 
een bron. Ik drink zoveel ik kan en vul de watervoorraad aan. Vanaf dit ogenblik zal er geen water meer 
beschikbaar zijn. 
 
In de westelijke Alpen betekent “gemengd terrein” afwisselend sneeuw, ijs en rots. Hier betekent het 
steile rots, aarde en gras. Ik bereid me voor, en knoop twee touweinden aan me vast. Lia neemt het 
andere uiteinde van het rode touw, Hartmut het witte. Beide zekeren me terwijl ik vorder. De touwen 
zijn vijfenveertig meter lang. Verder draag ik de hamer, de rotshaken, de klemwiggetjes, de musketons, 
een helm en diverse touwlussen. Ik klim op kop zonder rugzak, Lia en Hartmut dragen het water, de 
mondvoorraad en de kledij. De vier eerste lengtes zijn niet bijzonder moeilijk. Dan volgt een verticale 
wand, voorzien van de nodige plantengroei. Er zijn geen goede zekeringspunten. Vooral de 
concentratie niet verliezen. Rustig aan, niet zenuwachtig worden! 
 
Boven op de tweede trede is de dagtaak volbracht.  Op een platform begroeid met rododendrons 
installeert Hartmut het kleine bivaktentje. In de late namiddag stijgen torenhoge wolken tot in de 
stratosfeer. Jupiter gaat blijkbaar een demonstratie geven. Jawel, klein grut, hoe wagen jullie het in 
mijn domein door te dringen? Na een uur blijkt dat het lot slechts een scherts heeft opgevoerd en het 
onweer trekt weg. 
 
“Frank, je hebt van de rozijnen gesnoept”, zegt Lia verontwaardigd. 
“Neen”, antwoord ik verwonderd. 
“Ik zal de voedselvoorraad eens nakijken”, biedt Hartmut aan. 
“Aan alle zakjes is geknabbeld, muizen!” 
“Dan wegen de rugzakken minder zwaar vandaag.” 
 
De derde trede geeft een pittige entree: een compacte grijze wand, een scheef getrokken haakje 
halverwege, geen grote grepen voor de handen of standen voor de voeten. Evenwicht bewaren is het 
motto. De schoenen hechten door hun wrijving met de rots. Een mooie passage van de vijfde graad ( 
op een schaal van zes graden, geconcipieerd door Wilo Welzenbach). Ik zeker Lia en Hartmut  om beurt. 
 
Hierop volgen een tiental steile lengtes, moeilijke stukjes afgelost door zachtaardig terrein, doorgroeid 
met schaars wordende rododendrons. Mijn gezellen volgen gelijktijdig.  
 
De vierde trede verplicht me tot een uitwijkmaneuver naar rechts. In de loodrechte westwand ontdek 
ik een reusachtige schouw. Vier lengtes in enorme expositie, handen en voeten aan weerszijden van 
de schouw, leiden terug naar de graat. Enkele korte muren en een serie torentjes verschaffen toegang 
tot de laatste trede. Hier valt geen plantengroei meer te bespeuren. Alleen naakte, compacte rots. 
 



Jupiter nijgt zijn hoofd streng naar voren. Op het middaguur staat de zon vlak boven hem. De linker 
gezichtshelft bestaat uit absoluut gladde, grijze rotsplaten in de schaduw van de noordwand. Rechts 
een geel-bruin belicht gelaat, dat heel de namiddag zal gebaad worden in een gloeiende glans. Beide 
helften zijn absoluut hermetisch. Dichtbij, maar oneindig verweg, klateren twee watervallen uit 
Jupiters oogholten. 
 
De oppergod kijkt onbewogen op ons neer. “Jullie hebben het zelf gewild”, fluistert zijn adem. 
 “Ik zou nu graag iets eten en drinken, vooraleer zijn blik te trotseren.” 
“Het ziet er vreselijk uit, maar na veertig touwlengtes kan je niet meer terug.” 
“Neen, de uitweg is langs de top!” 
“Zie jij de route?” 
“Sulla destra della verticale dello spigolo, een beetje naar rechts, ja, ik zie een oppervlakkige barst, met 
een paar rotshaken.” 
“Hm, dat belooft!” 
 
De barst gaat vooraf aan een lange traversée, massima esposizione, gevolgd door een schouw 
afgesloten door een dak. De moeilijkheden worden steeds groter. Ik heb een geweldige dorst. Mijn 
spieren zijn vermoeid. De hitte is ondraaglijk. De laatste lengte van deze sectie is een enorme grauwe 
rotsplaat, afgesloten door een overhangende gele wand. Sesto grado, zesde graad. Ik ben volledig 
geconcentreerd. Zakelijk volgen de touwcommando’s op elkaar. Mijn touwgenoten zekeren me met 
volle aandacht. Ik krijg een grote greep te pakken. Touw los! Een platform ontvangt me. De laatste 
lengte, de vijftigste, was de moeilijkste. 
 
Jupiters hoofd neigt zich terug. Ik kom bij het beekje dat zich uitstort boven de noordwand. Eindelijk! 
Water! Drinken! 
Bij zonsondergang bereiken we de top. Hartmut vindt een platform, honderd meter lager, waar we ons 
tweede bivak inrichten. We zijn uitgeput. Maar we hebben ook alle drie een specifieke reden om 
gelukkig te zijn. Hartmut is zesenvijftig jaar. Op deze leeftijd is het ook voor een sportief iemand niet 
vanzelfsprekend om één van de grootste beklimmingen in de Dolomieten te doen. Lia is één van de 
weinige vrouwen op dit ogenblik die zo een exploot op haar palmares kan schrijven. En ikzelf ben 

bijzonder tevreden omdat ik gedurende heel deze 
uitzonderlijke beklimming de verantwoordelijkheid 
heb kunnen dragen. Goed, er bestaan moeilijker 
beklimmingen dan deze, maar geen enkele heeft 
deze oneindige dimensie.    
De zon is verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor 
een zilver schijnende volle maan. Tegenover licht het 
Palagebergte dat het vale licht weerkaatst. 
Tweeduizend meter lager is de vallei een donkere 
schacht. In het zuiden, boven de vlakte van de Po, 
laten torenhoge wolken voor even hun ingewanden 
zien in korte, opeenvolgende lichtflitsen. Lia, 
Hartmut en ik hebben het Rijk van het Licht 
gevonden. 
 

De afdaling duurt een halve dag. Op de middag 
ontvangt de Refugio Scarpa ons warm. De uitbater 
maakt een reusachtig omelet, sla en brood. Hij heeft 
ons zien afdalen en weet waarvandaan we komen. 
Hij betoont Lia veel respect : bij zijn weten is ze de 
tweede vrouw die deze tocht heeft volbracht. Ik 
vraag de rekening. 
“Niente”, grijnst hij.   
  



 

LESROOSTER 

 

De lessen vinden plaats in de turnzaal van het Kon.Atheneum, Streepstraat 16, in de 

sportzaal van het Kon.Technisch Atheneum , P. Vandenhoutstraat 8 en in de 

Gemeentelijke Sporthal, 1ste verdiep 

 

Het lidgeld bedraagt 49.00 € per jaar. 
 
 
 
 

Afdeling Leeftijd Dag Uur Turnzaal 

Kleuters/Kids 3 tot 6 jaar woensdag 14.00 / 15.30 KTA 

Benjamins 5 tot 10 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

Min./Schol. 10 tot 14 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

Gym +14 14 + maandag 19.30 / 21.00 KA 

Conditiegym  maandag 19.30 / 21.00 KA 

  dinsdag/vrijdag 19.30 / 20.30 KA 

Seniorobic 50 + dinsdag 14.00 / 15.30 Sporthal 

Volleybal  dinsdag 20.30 / 21.30 KA 
 
 

Specialisatieafdelingen Dag Uur Turnzaal 

Lange Mat maandag 18.00 / 19.30 KA 

Toestellen dinsdag 19.00 / 20.30 KA 

Trampoline vrijdag 19.30 / 20.30 KA 
 

 
  



 

SPORTEN IN DE VAKANTIE 

 

Om lijf en leden in conditie te houden tijdens de zomermaanden 

kunnen wij in afspraak met turkring Vrank en Vrij Hoevenen 

gebruik maken van de turnzaal op maandagavond van 19.30h tot 

21.00h. 

 

Dus 1x per week gaan we d’r flink tegenaan. Indien het echter te warm is kan er 

ook gefietst worden. We zien wel wat de zomer ons brengt. 

 

Ook gaan we elke dinsdagmiddag de fiets op voor een tochtje 

in de omgeving met vertrek 13.00h aan de sporthal van Kapellen. 

Deze fietstochten starten reeds in de maand juni. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

IK GA ETEN – WIE GAAT ER MEE 

------------------------------------------------------------- 

 

De laatste  TURNLES OP VRIJDAG 27/6/03 gaat, zoals naar goede 

gewoonte, niet door in de turnzaal maar wel in een of ander restaurant. 

 

Waar, dat moeten we nog even uitknobbelen. 

 

Wie mee wil zet zijn naam maar op het lijstje dat in de turnzaal ter 

beschikking is of geef mij (Irène 03 664 93 80) maar een seintje. 

 

We moeten dit wel weten ten laatste een week daarvoor en dat is 20/6 in 

verband met de nodige reservaties. 

 

Partners mogen natuurlijk ook mee als ’t er maar plezante zijn! 

 
  



OM TE KLEUREN 
 

  



TUINIEREN MET PLOP  -  MAAK EEN MUTS VAN TUINKERS 
 
 

 

 

Benodigdheden:  

  Bloempot  

  Potaarde  

  Tuinkerszaadjes  

  Sjabloon muts  

 

   

 

 
Maak een sjabloon van een plopmuts zoals hiernaast afgebeeld (of laat je 

mama dat doen). Knip de omtrek van de muts heel voorzichtig uit. 

 

 Vul een bloempot met potaarde 

 

 
Leg het papier erover en strooi voorzichtig tuinkerszaadjes in het gat waar 

de muts gezeten heeft. 

 

 Geef elke dag water.  

 

 

Al gauw zie je de eerste tuinkersscheutjes en wordt de vorm van de 

Plopmuts zichtbaar. 

 

Ongeveer een week later kun je de tuinkers afknippen en opeten. Eet 

smakelijk! 

 

 
 
  



ZOMAAR EEN VERHAALTJE 

 

Het huis van de schildpad 

Er was eens een schildpad, hij keek droevig. Nu heb nog nooit een 

schildpad zien lachen, maar deze keek wel erg droevig. Dat kwam: hij 

wilde verhuizen. Dat oude schild, dat was hij zat, het zat hem te krap. 

Overal zag hij dieren om zich heen die steeds een nieuw huis voor 

zichzelf maakten.  

De schildpad kwam het konijn tegen en vroeg: Konijn, wil jij je huis met 

mij ruilen. Het konijn voelt er wel voor, zo'n huis altijd op je rug. Dus 

de schildpad kruipt in het hol van het konijn. Een paar passen en hij ziet 

niks meer, hij zit bijna vast in die vieze stoffige aarde, kuchend en 

puffend kruipt hij gauw weer achteruit en slaakt een zucht verlichting 

als hij de zon weer ziet. 

Dan komt de schildpad de bever tegen. Die is altijd aan het verbouwen. 

Bever, wil jij je huis met mij ruilen? De bever voelt er wel wat voor. 

Nooit meer verbouwen, altijd je huis bij de hand. 

De schildpad springt in het koude water en duikt naar de ingang van de 

woning van de bever. Hijgend van ademnood komt hij boven, bijna was 

hij verdronken. Brr, wat een kille, modderige toestand. Een mooi huis 

voor de bever maar niet voor hem. 

De schildpad gaat op zoek naar de specht. Het huis van de specht staat 

erom bekend dat het zo'n mooi uitzicht heeft. Als je de specht wil 

vinden, hoef je alleen maar goed te luisteren. Hij timmert altijd tegen 

de bomen. Zeg specht, zou je niet je huis met mij willen ruilen? De 

specht vliegt naar beneden, bekijkt het huis van schildpad, en ziet dat 

hij zoiets moois nooit bij elkaar zal kunnen timmeren. De schildpad 

probeert nu in het huis van specht te komen, maar elke keer weer glijdt 

hij naar beneden. Daar kom ik nooit. 

 

 



De schildpad stapt uit zijn huis en bekijkt het nog eens aan alle kanten: 

geen vies zand op mijn rug, als bij het konijn, ik verdrink niet bijna, 

zoals bij de bever, ik breek geen poten als ik omhoog moet klimmen, 

zoals bij de specht, nee eigenlijk zit dit huis mij als gegoten. 

En terwijl hij dit denkt kruipt hij weer in zijn schild, het is net of het 

veel lekkerder zit, veel ruimer. 

Hij loopt nu tevreden over het zandpad terug naar zijn hoekje in de 

tuin. Onderweg komt hij de haas tegen. Hé schildpad, roept ie, zullen 

we doen wie het eerste thuis is? En weg is hij alweer. Grinnikend 

schuifelt de schildpad verder. De dieren kijken hem na. Ze stoten 

elkaar aan: "Zeg heb jij schildpad wel eens zien lachen?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kent er nog een tof verhaaltje of een leuke mop? 

Steek ze in de “Sprokkelbus” ! ! 

  



KINDVRIENDELIJKE SPAGHETTI CARBONARA 
 

 

 

Ingrediënten (4 pers.): 

1 pakje magere spekblokjes 

2 el boter 

1 zakje kaassaus 

1 zakje geraspte kaas 

½ pak spaghetti 

versgemalen peper 

 

 

Bereiding: 

 

Smelt de boter in een koekenpan, voeg de spekblokjes toe en laat ze zachtjes uitbakken. 

Af en toe omroeren zodat ze gelijkmatig bruin worden. 

Kook ondertussen de spaghetti beetgaar. 

Maak de kaassaus volgens recept. 

Giet de spaghetti af en voeg de spekjes met het bakvet er aan toe. 

Meng de kaassaus en een derde van de geraspte kaas met de spaghetti. 

Strooi royaal versgemalen peper over de spaghetti. Geef de rest van de geraspte kaas 

er in een kommetje bij. 

 

Smullen maar! 

 

  



 

SUPERSNEL GERECHT 

 

Tagliatelle (of een andere pasta) met gerookte zalm 

 

Ingrediënten (4 pers.): 

100-200 gr gerookte zalm  

35 gr zongedroogde tomaten 

1 el olijfolie 

1 teen knoflook 

2.5 dl slagroom 15 gr bieslook 

2 tl mosterd 

scheutje citroensap 

400 gr pasta 

geraspte kaas 

Bereiding: 

Pasta koken 

Zalm en tomaten fijnsnijden 

Knoflook rustig bakken, ca 1 minuut 

Slagroom, zout peper mosterd beetje bieslook erbij doen en laten sudderen, een beetje 

inkoken. 

Zalm en citroensap door het mengsel roeren en als het pruttelt, direct door de 

(uitgelekte) pasta mengen. 

 

 

Heerlijk en erg snel klaar.  

 

  



 

VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zoektocht naar een nieuwe fitness! 

 

 

Zoals beloofd is hier het vervolg van de zoektocht naar een nieuwe fitness.  

 

Om eerlijk te zijn is die zoektocht slechts 2 weken geleden gestart wegens te veel werk 

en bijgevolg te weinig tijd. Dat is echter geen excuus, en ik kon toch moeilijk schrijven: 

“euh, sorry nog niks nieuws gevonden”, dus werd het hoog tijd om te veel werk en sport 

te combineren.  

 

Die combinatie heb ik nu gevonden en het bevalt me wel. Twee maal per week ga ik tussen 

de middag naar de fitness vlakbij het werk. Daar geven ze “toning class”. Klinkt chique, 

maar het is voornamelijk afzien, zeker als je sinds januari niks meer gedaan hebt. Na een 

korte opwarming beginnen ze daar gelijk met pompen op 5 verschillende manieren., een 

beetje (veel) werken met gewichten, gelukkig naar keuze van 1.5 tot 5 kilo, buik en billen 

niet vergeten en goed stretchen als afsluiter.  

 

Na de eerste les kreeg ik mijn armen nauwelijks nog naar boven en was alles zo een 

beetje heel stijf (je weet wel het gevoel na de eerste turnles in september maal drie). 

Gelukkig is dat tijdelijk en gaat het iedere keer wat beter. Ook het werken in groep met 

enkele collega’s motiveert om te blijven volhouden. Het is een fijn inspannend uurtje dat 

je voor de rest van de dag van energie voorziet. Nu nog een beetje aan de uithouding 

werken en dan komt het allemaal wel weer in orde.  

Tegen de volgende keer ben ik helemaal in vorm! 

 

 

Sportieve en zonnige groeten uit California, 

 

 

Nadine 

 

PS: Ik heb gehoord dat het turnfeest weer een succes was. Proficiat aan alle deelnemers!!! 



INFO  

 

Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
 

afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 

 

lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

 

 

`ledenblad voor januari – februari - maart 

    april – mei - juni 

    september – oktober – november - december 

verschijnt niet in juli en augustus 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10 oktober ‘03 

 

 

  



 


