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INTRO 
 

 

 

 

 

 

Daar gaan we weer! 

 

Allereerst van harte welkom aan al onze 

nieuwe leden die na 1 september ’03 bij onze 

turnkring aansloten. Ik hoop hen dikwijls te 

kunnen ontmoeten in de turnzalen tijdens de 

oefenstonden alsook op onze andere 

manifestaties. 

 

Na een lange hete zomer kunnen we er weer 

vol goede moed tegenaan. Werken aan onze 

conditie moeten we nog altijd zelf doen en 

onze kinderen aanmoedigen om te blijven 

bewegen is tegenwoordig een noodzaak! Ook 

als 60+ is het een must om al je vergeten 

spieren eens aan te spreken en je krakende 

gewrichten een keertje los te werken.  

 

Onze kringkalender is weer goed gevuld en 

wij hopen van harte op een toffe 

medewerking van leden en ouders bij onze 

verschillende activiteiten. 

 

De Opendeurdag is reeds voorbij en voor de 

leiding staat het Kaderweekend voor de 

deur. Ook voor de wedstrijd Jos Melis 

wordt er al flink getraind en de 

allerkleinsten kijken al verlangend uit naar 

Sinterklaas – dus werk aan de winkel! 

 

De helpende handen zijn ook nog steeds van 

harte welkom. Dus als je het ook eens van 

een andere kant wil bekijken geef ons maar 

een seintje. 

 

Verder wens ik iedereen een sportief en 

gezond turnseizoen en vooral VOLHOUDEN! 

 

Irène 

 

Einddatum voor volgende editie 10/01/04 
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KRINGKALENDER  2003 / 2004       
 

WANNEER WAT VOOR WIE 

 

1 september maandag START NIEUW TURNSEIZOEN 

 

28 september zondag Open-Deur iedereen 

    

11 oktober zaterdag Jaarvergadering Gym Fed. bestuur 

 

18 oktober zaterdag 
Kaderweekend 

bestuur/leiding 

hulpleiding 19 zondag 

 

23 november zondag Beker Jos Melis specialisatie TT 

 

26 november woensdag Sinterklaasfeest kleuters/kids 

benjamins 

 

20 december zaterdag Olympic Gym Gala alle belangstellenden 

 

25 januari zondag Jurycursus MT leiding/hlp.ld./jury 

 

25 januari zondag KLEUTERDAG Kleuters 

 

13 maart zaterdag JAARFEEST iedereen 
 

14 maart zondag Jurycursus TT/TS/LM leiding/hlp.ld./jury 

 

24 april zaterdag NON GYM DAY iedereen 

 

8 mei zaterdag MEGA GYM 

wedstrijden 

benjamins 

miniemen/scholieren 

14+ 

 

? zondag DORPSDAG IEDEREEN 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Herfstverlof  27/10 tot 2/11 

 

Kerstverlof  22/12 tot 4/1 

 

Krokusverlof  23/02 tot 29/2 

 

Paasverlof  5/04 tot 18/4 
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TURN UREN PER ZAAL          

 

 
ZAAL DAG AFDELING VAN  - TOT 

 

KA maandag Spec.Trampoline 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

 

 dinsdag Spec.Toestellen en LM 18.30 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30 tot 22.00 

 

 vrijdag Benjamins 18.00 tot 19.30 

  Min.Scholieren 18.00 tot 19.30 

  14 + 19.30 tot 21.00 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

 

KTA woensdag Kleuters/kids 14.00 tot 15.30 

 

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

 

 

WIJ VERZAMELEN NOG 

STEEDS INKTPATRONEN VAN 

PRINTERS, COPIERS EN 

FAXTOESTELLEN.  

 

BRENG JE LEGE CASSETTES 

MEE NAAR DE ZAAL EN WIJ 

BEZORGEN ZE AAN EEN 

GESPECIALISEERDE FIRMA 

VOOR RECYCLAGE. 

 

JE STEUNT DE KRING EN 

BESCHERMT HET MILIEU ! 
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GYMGALA SPORTPALEIS 20/12/03 

 

 

ZATERDAG 20 DECEMBER 2003 WORDT DE WERELDTOP 

GYMNASTIEK OPNIEUW IN HET SPORTPALEIS VERWACHT. 
 

Wil je erbij zijn reserveer dan nu reeds je kaarten voor dit spektakel. 

 

Indien we in groep = min.20 personen - onze kaarten kunnen bestellen is dit 

voordeliger! 

 

rang 1 : € 20   -   rang 2 : € 15 

 

Wij stellen voor om kaarten aan te kopen voor rang 1 aan € 20,- per stuk  

 

Wie mee wil moet zelf wel voor vervoer zorgen of met elkaar afspreken. 

  

Onderstaande bestelbon zo vlug mogelijk terug bezorgen.  

 

Belangstellenden kregen reeds een bestelbon in de turnzaal – wel niet vergeten 

binnen te brengen – je kan onderstaande bon nog gebruiken !! 

 

 

 

 

 
 

BESTELBON invullen en 20,- € per kaart bijvoegen a.u.b. 
 

Naam 

 
 

Voornaam 

 
 

Aantal kaarten  
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IN MEMORIAM 
 

 

 

Op dinsdag 16 september overleed totaal onverwacht SP.a 

Schepen Daniëlle Van De Wouwer.  Daniëlle was lid van onze 

turnkring en haar overlijden op de leeftijd van amper 42 jaar ging 

als een schokgolf door onze rangen. 

Als Schepen was Daniëlle een zeer enthousiast en gedreven 

persoon die zich voor meer dan 100% inzette voor haar dossiers. 

Op 8 jarige leeftijd maakte Daniëlle kennis met de turnsport als 

lid van onze turnkring, een sport die zij graag beoefende en waarin 

zij haar steeds van haar beste kant liet zien.  Deze liefde voor de 

gymsport bracht haar ertoe dat zij na de humaniora afstudeerde 

als regentes lichamelijke opvoeding. 

Op amper 15 jarige leeftijd gaf zij reeds turnles bij ILOKA, dank 

zij een brevet dat zij behaalde via avondschool.  Ook hier was haar 

inzet zeer groot, en menigmaal nam zij deel met haar jongens- of 

juffersafdeling aan de gouwfeesten van de turnbond of aan andere 

wedstrijden.  Tussen de verschillende wedstrijden wist zij haar 

gymnasten aangenaam bezig te houden met allerlei spelletjes en 

hield van discipline in de groep. 

Alhoewel Daniëlle na haar huwelijk niet meer zo actief aanwezig was in onze vereniging 

bleef zij geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze vereniging en bleef turnen 

haar stokpaardje. 

Haar aanwezigheid op ons jaarlijks turnfeest betekende voor bestuur en leiding 

waardering voor hun inzet voor de turnsport en na afloop mochten wij steevast 

rekenen op welgemeende felicitaties.  

Ook bij de jaarlijkse barbecue waren Daniëlle en haar man welgekomen gasten en  werd 

er bijgepraat over de laatste ontwikkeling en verloop bij ILOKA.  

 

Wij zullen haar aanwezigheid missen. 

 

ILOKA betuigt aan haar echtgenoot Luc en de ganse familie haar diepste medeleven in 

deze voor iedereen moeilijke dagen. 

 

Daniëlle, vaarwel en rust in vrede. 
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DE VAKANTIE 
 

 

Tijdens de voorbije vakantiemaanden werd er door de dapperen onder ons gefietst en geturnd op maandagavond 

en dinsdagnamiddag. 

Op maandagavond  werd er 3 x gefietst – toen werd het 30° - en 4 x geturnd. 

De dinsdagen hadden we meestal prachtig weer om te fietsen en daarvan hebben we met volle teugen 

van genoten! 

17/06/03 Grenslandroute ca 40 km 

 

4 

    

24/06/03 lgs.Hoogboom naar Kinderboerderij – door de Inslag langs het 

kanaal terug tot Fort Brasschaat – Kalmthout over de spoorweg tot 

Oude Galgenstraat–Putte–Fr.Hotagstraat – Parijse Weg - ca 40 km  

6 

    

01/07/03 Knooppunten  tot Wildert Molen en langs Kalmthout terug  

ca 40 km  

4 

    

08/07/03 Knooppunten langs Ekeren – Merksem – Schoten – Brasschaat – 

Kapellen ca 40 km  

3 

    

15/07/03 naar Brasschaat en dan Kastelenpad-verkorting  ca 45 km 

 

6 

    

22/07/03 Uitlegger – Inslag – Kinderboerderij – door park naar park De Mick 

– Knooppunten St. Job en terug langs de vaart naar Schoten – 

Peerdsbos – Mariaburg – Kapellen – ca 40 km  

7 

    

29/07/03 Knooppunten – Streepstraat – Putte – Ned.Putte – Zandvliet – 

Berendrecht – Stabroek – Hoevenen – Kapellen – ca 40 km  

7 

    

05/08/03 Knooppunten – Kalmthout – Brasschaat – Gooreind – Wuustwezel – 

Overbroek – Maria ter Heide – Kapellen - ca 50 km  

4 

    

12/08/03 Knooppunten – Brasschaat – Peerdsbos – Schoten – over de vaart 

langs ’s Gravenwezel – St.Job en terug langs de Mick – Inslag en 

Uitlegger – ca. 45 km  

5 

    

19/08/03 naar Heide langs spoor dan langs knooppunten naar Kiekenhoeve 

Essen en terug langs Wildert – Kalmthout – Heide – Kapellen – ca. 

50 km 

 4 

    

extra rit 

20/08/03 

vanuit Essen (met auto) de Nederlandse Heideroute 

ca 55 km -  vertrokken om 11h. 

 4 

    

26/08/03 Uitlegger – Maria ter Heide  lgs. knooppunten tot Overbroek , 

onder de Autostrade naar St.Job, over het kanaal naar ’s 

Gravenwezel – Schoten – Brasschaat – Kapellen – ca. 55 km.  

 5 
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VOORBIJ OPEN DEUR 27/04/03 
 
 

Een beeldverslag! 
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VOORBIJ OPEN DEUR 27/04/03 
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VOORBIJ KLEUTER DOE DAG        11/05/03 

 

 

Zondag 11 mei hadden we in Kapellen voor het eerst een “Kleuter Doe Dag”. 

Dit in samenwerking met de Gewestkringen van Polder en Hei. 

 

Groot was echter onze verbazing toen wij vernamen dat ook de “Dag van de 

Gymnastiek” in Bobbejaanland plaats vond. Voor onze KleuterDoeDag schreven 

slechts 3 kringen in nl. Schoten – Berchem en Kapellen. 

 

Voor de kleuters van de betreffende kringen was het feest in de turnzaal – zij 

konden hun hartje ophalen want heel de sporthal van het KTA stond vol met 

allerhande toestellen en tuigen – het was één grote speeltuin! 

 

Dit betekende wel hard werken voor de parcours 

bouwers en we hadden natuurlijk graag heel wat meer 

kringen ontvangen. Onze toogdienst wachtte ook 

tevergeefs op de grote massa die ons werd beloofd. 

 

Al bij al hadden we een leerrijke dag maar we hopen 

toch op betere afspraken met de gymfederatie  voor 

de toekomst. 

 

 

 

Irène 

 

 

 

 

een krukkige dag! 
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VOORBIJ  NON-GYM-DAY 17/05/03 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

 

Zoals eerder aangekondigd hielden we op zaterdag 17 mei ’03 onze non-gym-day.  

Naar gewoonte konden de leden gratis naar een filmvoorstelling gaan kijken in 

Metropolis.  Met een groepje kozen we voor “The Recruit”, een CIA-film waar je wel 

je gedachten bij moest houden.  Het zat allemaal wat ingewikkeld in elkaar maar na 

een spannend einde vielen alle puzzelstukjes ineen.  De jongeren(en enkele soft-

gymmers)  kozen voor een luchtiger thema : Jennifer Lopez als dienstmeisje.  

Natuurlijk moest die haar droomprins nog vinden. Willy en Ronny kozen voor de 

parodie van Mr. Bean op James Bond 007.Zo was er voor iedereen wel een film die 

hem aansprak. 

Na de film trokken we naar het jeugdcentrum “Den Bizz”, waar we vooraf reeds de 

tafelschikking hadden gedaan en de nodige materialen hadden afgeladen.  Gerda en 

Maria hadden de toog al in orde gemaakt en Ludo had de nodige drank aangehaald. 

Na een aperitiefje konden we rond half zeven genieten van het koud buffet dat 

traiteur Rombauts voor ons had klaargemaakt.  Zoals we van hem gewoon zijn was het 

weer prima in orde. 

Het eten  was maar goed en wel verorberd of bij sommigen begonnen de beentjes al 

te kriebelen.  DJ El Toro was weer van dienst, hij speelde op vraag van het publiek, 

zodat er voor ieder wel een passend muziekje was. 

De opkomst was wat minder dan vorige jaren – te wijten aan communie en andere 

feesten- maar plezier hebben we toch gemaakt. De wijn was weer uitzonderlijk 

lekker dit jaar en dat zouden we geweten hebben. Irène kreeg het er  op een bepaald 

moment zo warm van dat ze haar hoofd even onder de kraan moest steken om af te 

koelen. 

De jongeren hadden op de vooravond van de verkiezingen nog het een en ander te 

doen, zodat het bestuur met aanhang de boel maar opruimden rond 2 uur.   

Om half drie lagen we in ons bedje, zoals ze zeggen : moe maar voldaan. 

 

Volgend jaar doen we het zeker nog eens over.  Zorg dat je erbij bent. 

 

Erna 

 



  16 

Turnkring I.L.O.K.A. vzw 

 

 
 



  17 

Turnkring I.L.O.K.A. vzw 

 

VOORBIJ DORPSDAG   25/05/03 
 
 

Een zondag in mei, toen de hete zomer nog niet was begonnen, sloegen wij onze 

tenten op voor de DORPSDAG. Er hingen lage wolken en we vreesden het ergste. 

 

Ons straatcafé werd ingericht en het lootkraam opgesteld. Alle helpende handen 

waren aanwezig en het was wachten op de eerste klanten. Intussen dronken we zelf 

maar een pintje want we hadden er al dorst van gekregen. 

 

Langzaamaan kwam de mensenstroom op gang en kregen wij ook onze klanten aan toog 

en lootkraam. Intussen werd er ook duchtig taart en pannenkoeken gegeten. 

 

En toen kwam de regen – een flinke bui – iedereen zocht een schuilplaatsje en onze 

tent liep vol. Nadien klaarde het toch weer op en bleef het redelijk droog  tot het 

einde van, deze toch weer geslaagde dag voor onze vereniging. 

 

Wij danken nogmaals iedereen die een handje (of twee)  hielp. Ook onze trouwe 

bezoekers kunnen we niet missen en we maken alvast afspraak voor volgende 

DORPSDAG 2004  
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VOORBIJ OPENDEUR   28/09/03 
 
Vanaf 10.00u konden onze gymnasten vanaf 10 jaar turnen op een air-track. Een air-track is een enorm 

groot luchtkussen waar de meeste gymnasten heel graag op turnen. Dit bleek ook deze ochtend. Al de 

gymnasten waren enorm enthousiast en wisten niet van ophouden. Daarna was het de beurt aan onze 

meisjes en jongens. Ook voor hen was het dolle pret. 

In de namiddag konden al onze gymnasten vriendjes en vriendinnetjes meebrengen om samen te 

turnen. De kleuters openden de opendeurdag. Eerst even opwarmen aan de air-track en dan 

oefeningetjes aan de bank. De kleuters gingen al snel terug naar de air-track want dit was gewoon 

super fun. Samen met de meisjes en jongens probeerden de kleuters ook de barren uit. De junioren en 

senioren konden ook turnen aan de trampoline, het paard, …. Na een 4 tal uur waren onze gymnasten 

moe, hoewel sommigen nog niet naar huis wilden.  

Kortom voor iedereen een leuke dag en een geslaagde opendeur! 

Indra 
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BENEFIET VOOR SACHA// 

 WAFELS – TRUFFELS - MARSEPEIN 
 

 

 

 

 

Dit jaar wordt er een verkoop van wafels e.d. georganiseerd ten 

voordele van een lid van onze turnkring, Sacha Decleer. 

Sacha werd op 31 maart 2002 betrokken bij een zwaar 

verkeersongeval te Hoevenen.  Na 4 maanden ontwaakte Sacha als bij 

wonder uit zijn comateuze toestand en begon dapper aan een 

revalidatie die zijn toestand fel heeft verbeterd. Deze revalidatie 

dient nog een lange tijd voortgezet te worden, en vormt natuurlijk een 

extra financiële belasting voor zijn ouders. 

 

Door deze benefietverkoop hoopt turnkring ILOKA de ouders een 

beetje financiële armslag te kunnen geven ( niet alles wordt door de 

mutualiteit vergoed). Daarom een oproep aan AL onze leden om een 

extra inspanning te willen leveren voor Sacha.  

 

De aangeboden waren zijn van zeer goede kwaliteit en omvat volgende artikelen: 

 

Vanillewafels  (700 gr.)    -bewaartijd min. 2 maanden  - kostprijs: 4 euro 

Vanillewafels chocolade (700 gr.)  -bewaartijd min. 2 maanden   - kostprijs 4 euro 

Schilfertruffels (250 gr.)   -bewaartijd min. 10 maanden  - kostprijs 4 euro 

Marsepeinen cacaopatatjes (250 gr.) -bewaartijd min. 2 maanden  - kostprijs 4 euro 

Artisanale marsepein  50/50 (250 gr.) -bewaartijd min. 2 maanden  -kostprijs 4 euro 

 

U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk 7 november, en ze komen afhalen op donderdag 20 

november ( bij Iréné Huygen, Iependreef 31 te Kapellen. Tel.: 03 664 03 98) vanaf 14 uur. In de 

turnzaal worden ze geleverd vanaf VRIJDAG 21 november tijdens de gewone lesuren.  U kan ze dan 

leveren aan “uw klanten”, m.a.w. de personen die bij u hebben besteld.   

 

Al onze leden hebben reeds de nodige formulieren ontvangen om van deze verkoop een daverend 

succes te maken. Wij bedanken dan ook reeds bij voorbaat alle SUPERVERKOPERS voor hun 

ongelooflijke inzet! 
 
 
 

HELP ONS HELPEN !!! 
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BEKER JOS MELIS ZONDAG    23/11/03 
 
 

 

 

 

Op zondag 23 november 2003 gaat de wedstrijd ‘Beker Jos Melis’ door te 

Wijnegem. Dit is een interclubkampioenschap tussen de turnverenigingen van 

Polder en Hei. De kringen die bij Polder en Hei horen zijn Essen, Hoevenen, 

Kalmthout, Kapellen, Luchtbal, Schoten, Wijnegem en Wommelgem. De eerste 

prijs voor deze wedstrijd is een wisselbeker, geschonken door de familie Melis. 

Deze beker mag behouden worden indien de club drie maal achtereenvolgens 

wint. Men kan deelnemen met een volledige wedstrijd of onvolledige wedstrijd. 

Een volledige wedstrijd bestaat uit vier proeven. Voor de vrouwelijke gymnasten 

is dit de balk, de ongelijke barre, de mat en de paardsprong. Voor de mannelijke 

gymnasten is dit de mat, de paardsprong, hoog rek, paard met bogen en gelijke 

brug. Voor de mannelijke gymnasten valt elk jaar één van de laatste drie 

toestellen weg. Bij een onvolledige wedstrijd worden 1, 2 of drie proeven 

gebracht. Onze specialisatieploeg zal deelnemen aan deze wedstrijd met één 

seniorenploeg in volledige wedstrijd.  

 

De wedstrijd begint om 14.00u. ’s Morgens kunnen we in-turnen vanaf 11.00u. 

Alle gymnasten verzamelen om 10.00u op het marktplein in Kapellen. Om 10.15u 

stipt vertrekken we met eigen auto’s naar Wijnegem. 

 

De Leiding 

Inkom 4,- € 
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OM TE KLEUREN 
 

OM VOOR TE LEZEN 

Domme Piet. 

Ieder jaar neemt Sinterklaas uit Spanje nieuwe Zwarte Pieten mee en die moeten nog veel leren! 

Ze leren hoe ze snoepjes moeten bakken en hoe ze de cadeautjes in moeten pakken. Als ze in ons 

land zijn, leren ze strooien en klauteren op de daken om alle cadeautjes door de schoorsteen te 

gooien. 

Eén klein Zwart Pietje - Piëdro - is dit jaar ook voor het eerst 

mee naar ons land. Hij doet goed zijn best. Hij klimt over de 

daken zonder lawaai te maken en hij strooit snoepjes als de 

kinderen sinterklaasliedjes zingen. Maar dat Zwarte Pietje doet 

iets wat Sinterklaas hem niet geleerd heeft... Iedere keer als hij 

snoepjes strooit, neemt hij zelf ook een handje. 

's Avonds heeft hij vreselijke buikpijn. "Domme, domme Piëdro," zegt de Sint, "je hebt koekjes 

gesnoept!" "Ja Sinterklaas," zegt Piëdro, "ik wist niet dat dat niet mocht!" "Natuurlijk mag dat 

wel!" zegt Sinterklaas. "Alleen moet je er nooit teveel van snoepen, want daar krijgen kinderen 

èn Zwarte Pieten buikpijn van!" 
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SINERKLAASFEEST   WOENSDAG 26/11/03 
 

 

 

HIJ KOMT - HIJ KOMT -  DIE GOEDE BRAVE SINT ! 

 
Hij komt zeker, voor alle brave kinderen van ILOKA en wel op 

woensdag 26/11/03 in het jeugdcentrum DEN BIZZ – 

Eikendreef naast den ALDI. – aanvang 14.00 h. 

 

Al onze KLEUTERS – KIDS en  BENJAMINS kunnen 

deelnemen aan ons Sinterklaasfeest. 

 

Ook mogen zij hun mama, papa, oma en of opa meebrengen  

Wij zorgen dat deze brave mensen iets kunnen drinken, tegen 

een kleine vergoeding, en in afwachting van de Sint en Pieten 

kunnen zij alvast de geboorte meemaken van een CLOWN. 

 

De nodige formaliteiten voor de bestelling aan Sinterklaas, zal 

je in de turnles krijgen zodat de brave man er rekening mee 

kan houden wie hem daar komt begroeten. 

 

Dus nu maar braaf zijn! 

 

 

om te zingen 

 

 

Zie ginds komt de stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe : 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 

En rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij. 
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ANDERE HOBBY’s ontmoet ANN WUYTS 

 
 
 
 

Wij zijn met 45 à 50 mannen en vrouwen en worden geleid door een jonge 

enthousiaste dertiger en wij vormen samen Con Amore.  Elke donderdagavond 

komen wij samen van 20 uur tot 22 uur en doen ons uiterste best om de beste 

klanken uit onze kelen te laten klinken.  Con Amore is aldus een gemengd 

zangkoor.  Veel geduld en soms een groot uithoudingsvermogen zijn de 

belangrijkste eigenschappen van onze dirigent, Chris.   

Zijn gedrevenheid en zijn liefde voor het zingen doen hem deze taak al 

meer dan vijf jaar volhouden. 

 

Con Amore behoort tot de Ekerse C-koren.  Van kleuter tot de derde leeftijd is iedereen welkom die 

graag zingt.  De C-koren danken hun naam aan het feit dat, de kleintjes buiten beschouwing, de naam 

van alle koren begint met een C.nl. het kinderkoor: Carmina, het jeugdkoor Cantilene, het vocaal 

ensemble Cantando en dus ook Con Amore.   

 

Con Amore heeft een zeer afwisselend en uitgebreid repertorium.  Wij zingen Mozart, Schubert en 

Händel maar ook meer hedendaagse werken afgewisseld met liederen uit de middeleeuwen.  Wij zingen 

in alle mogelijke talen, soms erg ontroerend en dan weer feestelijk of vol humor.  

Uiteraard willen wij het resultaat van onze inspanningen af en toe aan het grote publiek tonen.  Wij 

geven daarom een concertje, soms samen met een ander koor, zingen op vraag bij een huwelijk of 

begrafenis en verzorgen ook wel eens een misviering.   

 

Elke twee jaar zijn er provinciale koorwedstrijden waarbij er mits een minimum behaalde  punten ook 

wat subsidies kunnen verkregen worden.  Twee jaar geleden deed Con Amore ook mee aan een 

koorwedstrijd in Nederland.  Wij waren het enige ‘buitenlandse’ koor en gingen met twee prijzen aan 

de haal…. 

 

Buiten de wekelijkse repetities zijn er ook de ‘na-koorse’ activiteiten, waarbij ook de ‘vijfde stemmen’ 

welkom zijn nl. de partners van de koorleden. 

De meeste trekken donderdag na 22 uur richting het Ekers Hof waar hoognodig de kelen gespoeld 

worden.  Enkele malen per jaar organiseert het bestuur een daguitstap waarbij culturele en culinaire 

geneugten steeds uitstekend samengaan.  Eén keer per jaar wordt er een koorfeest gehouden met een 

uitgebreid diner en culturele tussendoortjes van enkele vrijwilligers.  

 

In december van dit jaar brengen wij een kerstconcert samen met een koor uit Borgerhout.  Wij 

zingen zowel daar als in Ekeren.  Midden in de hittegolf zijn wij begonnen met het inoefenen van 

kerstliederen, een aparte ervaring…. 
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ANDERE HOBBY’s ontmoet ANN WUYTS 

 
 
De C_koren bestaan volgend jaar vijf en dertig jaar en dat zal uiteraard gevierd worden.  Er is een 

concert gepland waarbij alle koren optreden en als finale samen één lied brengen.  Wij staan dan met 

ongeveer 200 mensen op het podium en de  

 

herinnering aan vroegere evenementen doen mij nog rillingen krijgen.  Het geeft werkelijk een 

formidabel gevoel. 

Con Amore heeft voor deze feestelijke gelegenheid in het voorjaar 2004 ook een 4-daagse koorreis 

gepland naar de Eifel.   

 

Voor mensen die nog nooit samen met anderen gezongen hebben kan ik een koorervaring echt 

aanraden.  Het is enorm ontspannend, omwille van de inspanning.  De beloning van de inspanning is 

voelbaar wanneer een lied of muziekstuk in harmonie en met de nodige emoties wordt gebracht.  De 

vriendschappelijk en hartelijke sfeer bij Con Amore krijg je er nog eens bovenop.  Als 

vrijetijdsactiviteit een echte aanrader !!!!! 

 

Ann Wuyts 

conditiegymer 

WIJ VERZAMELEN NOG STEEDS INKTPATRONEN VAN 

PRINTERS, COPIERS EN FAXTOESTELLEN . 

 

BRENG JE LEGE CASSETTES MEE NAAR DE ZAAL EN WIJ 

BEZORGEN ZE AAN EEN GESPECIALISEERDE FIRMA VOOR 

RECYCLAGE. 

 

JE STEUNT DE KRING EN BESCHERMT HET MILIEU ! 
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DE GESCHIEDENIS VAN HET TURNEN 
 

1. DE OUDHEID 

 

China: Ongeveer 3.000 VC werden er heilige 

wetten uitgevaardigd die de 

lichaamsverzorging reglementeerde. Er 

ontstonden lichaamsoefeningen met 

godsdienstige basis (Kungfu). 

 

Indië: Ongeveer 1.300 VC ontstonden de 

wetten over zuivering van het lichaam door baden. Men bekomt een grote kennis over het 

lichaam en de massagetechnieken. 

 

Egypte: Ongeveer 2.500 jaar VC nam de lichamelijke oefening een grote plaats in deze zeer hoge 

beschaving. Dit voornamelijk als ontspanning, balspelen, acrobatie en voornamelijk 

boogschieten en worstelen. 

Krijgszuchtige volkeren deden aan lichaamstraining met een militair doel. (Assyrië, Perzië , 

Macedonië) 

 

Griekenland: De bakermat van de Olympische spelen. 

Sparta en Athene waren de dominerende steden met totaal verschillende levensopvatting. 

Sparta had een militair gezag, Athene bezat politiek bewuste staatsburgers met een 

democratisch gezag. Hier werden in de Paleistra de lichaamsoefeningen onderwezen door 

gespecialiseerde oefenmeesters, dit ter voorbereiding van de sport of als therapie.  

Hypocrates is de uitbouwer  van de heilgymnastiek en de 

fysiotherapie (baden). 

De lichaamscultuur kent haar hoogtepunt in “ de grote 
spelen “, die godsdienstige  oefeningen waren ter ere van de 

goden en de doden. 

De voorwaarden tot deelname aan deze grote spelen konden 

als volgt worden omschreven: 

 vrije en reine Griek zijn tot in de 

derde graad. 

 geen misdrijven hebben begaan (vb: godslaster) 

 10 maand intensief oefenen 

 1 maand oefenen ter plaatse (vanaf hier geen wijn en vrouwen) 

In Griekenland kende men verschillende spelen, zoals: 

 de Olympische spelen om de 4 jaar te Olympia (ter ere van de oppergod Zeus) 

 de Pytische spelen nabij Delphi ( ter ere van Apollo) 

 de  Istmische spelen  nabij Corinthe  (2 jaarlijks) 

 de Nemeïsche spelen te Nemen (2  jaarlijks) 

 

Tijdens het verval van de Griekse cultuur beoefenen de Grieken zelf geen wedstrijden; 

Meer, zij betalen anderen ervoor en worden zelf toeschouwer. 

De beroepsatleet ontstaat maar wordt spoedig beschouwd als een minderwaardig burger. 

De beste atleten verlaten Griekenland en vinden hun plaats in Rome. 
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Rome: De Griekse cultuur werd overgenomen door de Romeinen en de lichaamsoefeningen kregen  

een militair, hygiënisch en ontspannend doel.  Het baden neemt een  belangrijke plaats in. 

Gallenos kan worden beschouwd als de eerste bekende sportgeneesheer. 

 

 

2. DE MIDDELEEUWEN 

 

Het oppergezag van de kerk vormt de basis van alle cultuuruitingen, en ook de lichamelijke opvoeding 

ontsnapt hier niet aan. 

 

Het volk hecht weinig waarde aan deze lichaamsoefeningen: 

 de geest van ascese (= het zich onthouden van genoegens), die door de kerk wordt 

voorgeschreven minimaliseert de waarde van het lichaam. De drukke arbeid laat geen tijd 

toe voor lichaamsoefeningen. 

 

De adel leeft van jacht en oorlog, gepaard gaande met grootse feesten en 

bestialiteiten. 

 de ridderstand ontstaat (kruistochten) 

 de ridders kregen een lange doorgevoerde 

lichaamstraining. 

 

Later komt de adellijkheid in verval en de echte lichamelijke opvoeding 

kent een lange periode van verwaarlozing. 

 

 

3. HET HUMANISME 

 

De humanisten zijn de intellectuelen die tijdens de renaissance teruggrijpen naar de schrijvers van de 

klassieke oudheid.  Ze ontdekken de lichamelijke opvoeding opnieuw als factor in de totale opvoeding, 

maar komen niet tot praktische realisaties.  

 

Mercurialis, Luther, Erasmus, Vesalius, Boerhave, Pius II en Sint Ignatius zijn geleerden die op 

schrift bijdroegen tot de herwaardering van het lichaam.  

In de 18e eeuw krijgt de lichaamsoefening ook aandacht van de geneesheren. Jean Jaques Rousseau 

legt in zijn werk de nieuwe richting van de maatschappij vast: 

 Naturalisme (natuur = goed), liberalisme (persoonlijke vrijheid) en gelijkheid. 
 
In Duitsland werd in de 18e eeuw her en der een school (Philantropium) opgericht die voor het eerst 

enkele praktische verwezenlijkingen doorvoerden. Zo waren deze scholen toegankelijk voor het 

gewone publiek en bouwden ze de schoolgymnastiek uit tot een systeem. Enkele voorname 

grondleggers van deze verwezenlijking waren onder meer: 

 

Basedow (1729 – 1790): 

Richtte een eerste school op te Dessau en wordt beschouwd als de 

grondlegger van de schoolgymnastiek die later door de heer Guts 

Muths zal worden uitgewerkt.  
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Pestalozzi (1746 – 1827):  

Hechtte veel belang aan de persoonlijke hygiëne en was de mening toegedaan 

dat de lichamelijke opvoeding zich moet richten tot gans de persoonlijkheid 

van het kind. 

 

 

 

 

Guts Muths (1759 – 1839): 

Was eerste assistent bij Basedow en gedurende 54 jaar gymnastiekleraar te Schnepfenthal. 

Was eveneens de realisator van de Duitse en de Scandinavische schoolgymnastiek. Guts ligt 

aan de basis van alle verdere werk in verband met de gymnastiek, in feite zelfs van de 

sportieve gymnastiek. 

 

 

4. STICHTERS VAN DE VOORNAAMSTE STELSELS 

 

Pehr Hendrik Ling (1776 –1839): 

Leerde schermen in Kopenhagen en dit geneest hem van een reumatische aandoening. Hierdoor 

wordt zijn aandacht verstevigt op de waarden van de lichamelijke opvoeding en besluit om zich 

hier verder op toe te leggen. Ondanks vele tegenkantingen richt hij een gymnastisch instituut 

op te Stockholm en zijn stelsel wordt aanvaard in het leger en de scholen. 

Hij is tevens wetenschappelijk grondlegger van de heilgymnastiek en zijn devies luidde: 

“Gymnastiek is de kunst door juist gekozen bewegingen het lichaam juist te 

vormen”! 

 

Ludwig Jahn (1778 – 1852):  

Deze leraar te Berlijn verweet de jeugd haar zwakte en roept op tot 

weerbaarheid tegen Frankrijk. 

Hij opent in 1811 de eerste turnplatz nabij Berlijn met het doel door 

lichaamsoefeningen de weerbaarheid van het volk te verhogen (Duitse 

Volksturnen). 

 

Jahn put uit eigen ervaring en vormt een nieuw stelsel. De 

oefenstonden worden in twee verdeeld: 

o vrij werk (als voorbereiding en lichaamsscholing) 

o de turnschool (opgelegde oefeningen) 

Hij zorgt ervoor dat nieuwe toestellen worden ingevoerd, zoals brug, ringen en bok en van de 

voorturner eist hij in de eerste plaats idealisme en leiderstalent – de technische kennis komt 

op de tweede plaats. 

 

Patriottisme en politiek gaan de opvoedkundige waarden overheersen en de regering sluit de 

turnplaatsen (turnsperre). 
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Niels Bukh (1880 – 1954): 

Richtte een eigen instituut op te Ollerupp in Denemarken en had een eigen opvatting over de 

gymnastiek.  Zijn lenigheidgymnastiek omschreef hij als volgt: “ Eerste voorwaarde voor goede 

houding en beweging is voldoende lenigheid”.  

 

In de Scandinavische  landen kreeg de Zweedse gymnastiek de onvoorwaardelijke steun van de 

regeringen die streden  tegen de ziekte tbc in hun landen.  Geleidelijk werd de oude Zweedse 

gymnastiek ontdaan van zijn stijfheid en onnatuurlijkheid en werd meer rekening gehouden 

met de psychologie van het kind. 

 

Adolf Spiesz (1810 – 1858): 

Deze man bleef ijveren om het turnverbod in Duitsland ongedaan te maken, hetgeen hem na 

veel moeite lukte (opheffing turnsperre).  Hij werkte aan de aanpassing van het turnen in de 

scholen en werkte in Zwitserland de schoolgymnastiek volledig uit tot een volwaardige 

lichamelijke opvoeding. 

 

Na 1900 begint de Zweedse gymnastiek terug meer invloed uit te oefenen terwijl de ritmische 

gymnastiek meer en meer navolging vindt, vooral bij de vrouwen.   

 

Tissie (1852 – 1935) en Demenil (1850 – 1917): 

Door de actie van deze twee geleerden wordt na 1880 de invloed van de Zweedse gymnastiek in 

de rest van Europa zeer sterk, vooral in Frankrijk.  Tissie is dokter in de geneeskunde en 

inspecteur van het gymnastiekonderwijs.  Demenil deed een grondige studie van de fysiologie 

van de beweging. 

 

George Hebert (1875 – 1957): 

Kwam als Frans marineofficier in kontact met primitieve volkeren waardoor hij fel geboeid 

werd. Hun levenswijze bracht hem ertoe een eigen gymnastisch stelsel uit te werken: de 

méthode naturelle. 

Dit stelsel had als doel: houden van het lichaam, opdrijven van het lichamelijk rendement, 

ontwikkelen van de vaardigheid en de morele kracht. 

 

Dr. Karl Gaulhofer en mevr. Margarethe Streicher: 

Beiden behoorden tot de inspectie lichamelijke opvoeding en ontwierpen de natuurlijke 

Oostenrijkse schoolgym.  Als lesgevers aan de universiteit van Wenen huldigen zij de principes 

van de moderne padagogie die van het kind zelf uitgaat. 

Zij streefden naar een opvoeding van gans de mens, als een eenheid.   

“Opvoeding van het reële leven door zelfbekwaamheid, discipline door vrijheid en 

persoonlijkheidsontwikkeling “. 

 

 

allereerste vrouwelijke deelname 

aan de olympische spelen 

Stockholm 1912 
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5. EVOLUTIE IN BELGIË 

 

Jozef Isenbaert (1822 – 1905) 

De eerste persoon die zich daadwerkelijk aan de lichamelijk opvoeding in ons land heeft gewijd 

was Jozef Isenbaert.  Deze man werd geboren in 1822 en overleed in 1905. Hij behaalde zijn 

diploma in Duitsland en stichtte in 1839 te Antwerpen de “Sociéte de Gymnastique et 

d’Anvers”. In 1846 werd hij leraar aan het Atheneum te Antwerpen en opende op de Meir een 

moderne turnzaal. Doet meermaals beroep op Jacob Happel als helper. 

 

Jacob Happel ( 1833 – 1917):  

Als leerling van A. Spiesz (Duitsland) wordt hij een leider met een groot technisch inzicht.  Hij 

ontwerpt en verbeterd toestellen, publiceert zeer veel en illustreert zijn opvattingen met 

meer dan 1.500 afbeeldingen.  Het Belgisch turnstelsel of het 

Happelstelsel wordt gevormd. 

 

Na 17 jaar les gegeven te hebben bij Isenbaert opent hij zijn eigen 

turninrichting waarin hij talrijke mensen opleidt, waaronder Cuperus 

(1842 – 1928) die door zijn onvermoeibare ijver op alle gebied het 

turnen zijn definitieve plaats heeft doen innemen in de samenleving.   

 

Dank zij zijn politieke activiteiten worden in Antwerpen 34 turnzalen gebouwd. Was Happel de 

man die het eerste Belgisch (Franstalig) turntijdschrift uitgaf, zo was Cuperus de eerste 

uitgever van een Nederlandstalig tijdschrift. 

Cuperus was tevens medestichter van de Fédération Belge de Gymnastique (1865) en eerste 

voorzitter van de F.I.G. 

 

Willy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turnen begin 19de eeuw 
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EEN STUKJE EIGEN GESCHIEDENIS 
LEDENVIERING ASG 

 

 

 

 

Op dinsdag 27 mei vond de allerlaatste vergadering plaats van onze ex-turnbond, de ASG.   

De ASG is ontstaan uit de arbeidersbeweging die zich tot doel had gesteld om de arbeidersgezinnen 

een gezonde ontspanning aan te bieden. Naast de gewone turnactiviteiten werd er ieder jaar een 

gouwfeest voor volwassenen en voor jongeren georganiseerd. Aan deze wedstrijden namen meer dan 

3000 gymnasten deel.  ILOKA werd lid van deze federatie, die toen nog onder de benaming STB door 

het leven ging, in 1957. Zoals reeds eerder aangekondigd werd in 2002 besloten om de ASG te laten 

fusioneren met VTL, waaruit onze huidige turnbond “Gymfederatie Vlaanderen” werd geboren, en dit 

met ingang van 1 januari 2003. 

Vermits drie van onze leden nog in 2002 in aanmerking kwamen voor de viering van verdienstelijk lid, 

(enkel bij ASG toegepast) werd er vanuit onze turnkring op aangedrongen om deze personen hun 

verdienste uit te reiken op de ontbindingsvergadering van de ASG die statutair nog diende plaats te 

vinden.  

 

Voor meer dan 30 jaar lidmaatschap en vele jaren actieve dienst in bestuursfuncties, ontvingen onze 

leden Guy Fissers, Maria Geyskens en Wim Geyskens uit de handen van de gouwvoorzitter een 

exclusief glasraam.  

Zij waren de allerlaatste die dit geschenk in ontvangst mochten nemen. Door de fusie werd een stukje 

historie afgesloten, maar het waren mooie tijden waar we met fierheid op terugblikken. 
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OM TE KLEUREN 
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GOED VOOR DE LIJN 

GEMARINEERDE KIP MET FIJNE GROENTEN 

   
Ingrediënten 

Sap van 1 citroen 

2 koffielepels Worcestershiresaus 

1 snuifje peper 

2 koffielepels graanmosterd 

1 kipfilet 

1 wortel 

1 selder 

1 ui  

 
Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200°C (stand 6).  

Bereid in een grote kom de marinade door het citroensap, de Worcestershiresaus, de 

peper en de graanmosterd te mengen. Roer het tot een homogene massa. Leg de kipfilet 

in de marinade.  

Leg de kippenfilet op een bakvel in de oven en laat 10 minuten bakken.  

 

Was ondertussen de wortel en de selder. Snijd de wortel in zeer fijne stukjes en de 

seldertak in kleine blokjes. Stoof de fijngehakte groenten in een pan met bakvel 

gedurende 10 minuten.  

 

Dien op met rijst. 

Smakelijk!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ VERZAMELEN NOG 

STEEDS INKTPATRONEN 

VAN PRINTERS, COPIERS EN 

FAXTOESTELLEN . 

 

BRENG JE LEGE CASSETTES 

MEE NAAR DE ZAAL EN WIJ 

BEZORGEN ZE AAN EEN 

GESPECIALISEERDE FIRMA 

VOOR RECYCLAGE. 

 

JE STEUNT DE KRING EN 

BESCHERMT HET MILIEU ! 
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Je wagen, een noodzaak? 
 

Door korte tripjes (minder dan 5 km) met de fiets te 

doen bespaar je autobrandstof, veroorzaak je minder 

luchtverontreiniging en werk je aan je conditie. Dit is 

goed voor je portemonnee, goed voor het milieu en 

vooral goed voor je gezondheid. Als opwarmertje voor 

de turnles kan je met de fiets naar de turnzaal te 

komen. Het weer is geen excuus om de fiets te laten 

staan, want volgens de statistieken regent het slechts 

8 % van de tijd 
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Azaleaverkoop in Kapellen succes van 

formaat. 
 

We schrijven zaterdag 20 september 2003. Vanaf halfnegen 's ochtends 

verzamelt een groep Kapelse jongeren met één doel: 

 

die dag in totaal 500 azalea's verkopen voor het goede doel. 

 

Opgesteld aan de ingang van winkelcentrum Promenade verkopen de jeugdige 

vrijwilligers aan de lopende band honderden plantjes, terwijl 

andere ploegen de straten intrekken op zoek naar gulle 

winkeliers en shoppende Kapellenaren. Om 18u zijn de 

jongeren, moe maar tevreden, al hun plantjes kwijt. 

 

Met hun inspanningen hebben ze voor een totaalopbrengst van maar liefst 2500 

euro (100.000 BEF) gezorgd. Het 9de Plantjesweekend van 

Kom op tegen Kanker, dat dit weekend in heel Vlaanderen 

plaatsvond, was dus ook in Kapellen een succes van formaat. In 

heel Vlaanderen werden er 232.000 plantjes aan de man 

gebracht.  

Onze jongeren gaan volgend jaar resoluut voor 1000 verkochte plantjes! 

Deelnemende organisaties: animo Kapellen, Prego Kapellen en Turnkring ILOKA. 

 

 

Een dikke proficiat voor al de verkopers 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ VERZAMELEN NOG STEEDS INKTPATRONEN VAN 

PRINTERS, COPIERS EN FAXTOESTELLEN . 
 
BRENG JE LEGE CASSETTES MEE NAAR DE ZAAL EN 
WIJ BEZORGEN ZE AAN EEN GESPECIALISEERDE FIRMA 
VOOR RECYCLAGE. 
 
JE STEUNT DE KRING EN BESCHERMT HET MILIEU ! 
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EEN VERHAALTJE VOOR DE WINTER 
 

Mieke voert de vogels! 
 

 
Mieke gaat logeren. Ze mag een nachtje bij oma en opa slapen. Ze staat thuis in de gang te 

wachten. In haar ene hand heeft ze een rood koffertje. In de andere hand houdt ze Beri, haar 

beer, vast. Ze is al helemaal aangekleed. 

  

Ze heeft een warme muts op, een dikke sjaal om en twee heerlijke zachte wanten aan. 'Zo, jij 

bent lekker warm ingepakt!' zegt vader tegen Mieke. 'Ik zie alleen nog maar twee ogen, een neus 

en een mond! Zullen we dan maar gaan?' 

Even later zit Mieke bij vader achterop de fiets. O, wat is het koud buiten! Mieke slaat haar 

armen om vader heen. Haar handen met de zachte wollen wanten steekt ze diep in vaders zakken. 

Dat is nog eens warm! 

 

Met haar wang tegen zijn jas gedrukt, voelt Mieke vader trappen .'Win-ter-win-ter,' zingt ze op 

de maat van vaders trappen, 'win-ter-win-ter-win-ter..... 

Mieke kijkt naar de hoge bomen langs de weg. Hun kale takken steken de grijze lucht in. 'Pap,' 

vraagt Mieke, 'hebben bomen het niet koud? ''Nee hoor,' zegt vader, 'bomen zijn van hout en 

hebben het nooit koud!' De koude wind blaast in Miekes gezicht. Nou, zij voelt het wel!  

'Ik zie het huis van opa en oma!' roept vader uit. 'We zijn er al.' Met een reuzenzwaai tilt vader 

Mieke van de fiets. 'Pap, mag ik aanbellen?' vraagt Mieke. 'Jij mag aanbellen, ik til je wel op!' 

Tring...klinkt de bel. Er komt al iemand aanlopen. Oma doet open. 'Daar zijn jullie al!' roept oma uit 

en bukt zich om Mieke een kusje te geven. 'Kind,' zegt oma verschrikt, 'wat een koude neus heb 

jij, kom gauw binnen! 'In de kamer is het warm.  

Mieke kijkt rond. 'Waar is opa?' vraagt ze.'Opa is in de schuur bezig,' zegt oma. 'Je mag wel even 

gaan kijken, maar houd je warme muts op, 't is zo koud buiten! 

''Gr, groe, gr, groe,' klinkt het uit de schuur. Mieke trekt de schuurdeur open. 'Gr, groe, gr, 

groe...,' doet de zaag. 

'He, daar hebben we onze Miek!' roept opa uit. 'Jij komt me zeker helpen!' Mieke knikt. 'Wat 

maakt u opa?' vraagt Mieke.'Een vogelhuisje Mieke.' zegt opa.'Een vogelhuisje?' vraagt Mieke 

verbaasd. 'Gaan ze daar dan in wonen?''Nee gekkie,'zegt opa, 'geen huisje om in te wonen, maar 

om in te eten. Een eethuisje! Het is buiten zo koud. De vogels vinden bijna geen eten. Alles is 

bevroren. 

 Nu moeten wij ze maar wat eten geven, vind je niet?''Wacht,' zegt opa, 'als jij het huisje 

vasthoudt, dan timmer ik er de laatste spijkers in.'Klop, klop, klop. Het huisje is klaar. Het ziet er 

prachtig uit. Samen brengen ze het naar buiten. 

 

'Nu het eten nog,' zegt opa. Mieke strooit broodkruimels in het huisje. Opa hangt een snoer met 

pinda's aan de spijkers. Even later zitten ze binnen rond de tafel. Ze kijken naar het huisje. 

Zouden de vogels komen?'Ik zie er al eentje!' roept opa.'Ach,' zegt oma, 'dat is Breedstreep! Kijk 

maar, Breedstreep heeft een heel brede zwarte streep voorop zijn gele lijfje. Het is net een 

stropdas!' 



  41 

Turnkring I.L.O.K.A. vzw 

 

EEN VERHAALTJE VOOR DE WINTER 
 

 

 

 

Mieke kan de brede streep goed zien. Vooral als Breedstreep ondersteboven aan de pinda's hangt! 

Breedstreep tikt met zijn scherpe snavel op de pindadoppen. 'Nu zal Rafeltje ook welgauw komen,' 

zegt oma. 'Rafeltje is het vrouwtje van Breedstreep. Het hele jaar wonen ze al bij ons in de tuin. In 

de lente hadden ze wel tien kleintjes! 

Mieke kijkt of ze Rafeltje kan vinden. En dan ineens ziet ze nog zo'n vogeltje als Breedstreep in de 

appelboom.'Ja,' zegt oma blij, 'dat is Rafeltje! Er komen nog veel meer vogels. Op de grond pikt een 

zwarte vogel in een appel. Naast het huisje vechten twee vogels om een korstje brood. Maar als het 

donker wordt, zijn alle vogels weg. 

 

Mieke gaat slapen. Ze ligt in bed. Oma stopt haar in. 'Waar zijn de vogels nu?' vraagt Mieke. 'De 

vogels,' zegt oma, 'zitten nu in de bomen of misschien wel onder de dakpannen van ons huis.' 

'Hebben ze het dan niet koud?' vraagt Mieke. 'Nee,' zegt oma, 'ze hebben hun verenpak en ze 

hebben ook nog een vol buikje. Ze komen de nacht wel door hoor! Ga maar lekker slapen Miek.' 

 

En weet je waar Mieke 's nachts van droomde? Ze droomde dat ze op een tak van de appelboom zat. 

In haar hand had ze voer. En weet je wie uit haar hand aten? Breedstreep en Rafeltje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OM TE KLEUREN 
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VERJAARDAGSKALENDER   HIP HIP HOERA   
 
 
 
 
 
 

Sempels Sofie kleuters 5-09-99 

Billen Magali benj. 23-09-96 

Bral Leander kids 19-09-96 

Sempels Nathalie benj/kids 28-09-94 

Noens Gwen hlpld. 23-09-87 

De Bie Myriam conditiegym 30-09-55 

Ferret Johan conditiegym 10-09-49 

Elpers Jeannine seniorobic 10-09-46 

 
 

Palinckx Valerie benj. 18-10-98 

Goetschalckx Jana benj. 24-10-96 

Sempels Ilona benj./kids 8-10-96 

Van Laer Marnix benj. 10-10-95 

Van Remoortere Rebecca junioren 12-10-92 

Wouters Carmen 14+ 27-10-87 

Pauwels Pieter volleybal 28-10-72 

Meyers Gerda conditiegym 31-10-59 

Symons Maria-Louise conditiegym 8-10-53 

 
 

De Klerck Darco kleuters 20-11-99 

Sempels Coralie benj./kids 21-11-96 

Roelans Evy Kids 28-11-95 

Van Laer Quinten benj. 28-11-93 

Boeye Aster junioren/kids 7-11-93 

De Buyser Shanna 14+ 10-11-88 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Schuurman Brigitte conditiegym 2-11-62 

Smits Lucienne conditiegym 4-11-53 

Joossens Walter conditiegym 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

 
 

Sempels Jolien benj./kleuters 20-12-97 

Francke  Liza kleuters 15-12-97 

Van Engeland Silke Kids 19-12-96 

Davies Tine benj. 13-12-96 

Magerman Lara Kids 21-12-94 

Naumann Melissa junioren 12-12-91 

Neiman Gerda bestuur 22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur 6-12-47 

Wuyts Anna conditiegym 2-12-47 
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EEN VERHAALTJE OM VOOR TE LEZEN 

 

De kleine Zeemeermin  

 

Er was eens een kleine zeemeermin die woonde in een mooi onderwater 

kasteel. Toen zij 16 jaar was geworden mocht ze van haar vader 

Neptunes naar boven. Eenmaal boven zag ze een groot schip van een 

prins. Opeens gooide een grote golf de prins van het schip. Zo snel als ze kon 

zwom ze naar hem toe en bracht de prins naar het strand. Hij was 

bewusteloos, en ze bleef de hele nacht bij hem. Toen ze volgende ochtend 

stemmen hoorde, dook ze vlug weer in het water. 

Sinds die tijd kon de kleine zeemeermin nergens anders meer aan 

denken. Omdat de prins een mens was ging de kleine zeemeermin 

naar de zeeheks. Deze woonde in een huis dat gebouwd was van 

oude scheepswrakken en werd bewaakt door zeedraken. De zeeheks 

gaf haar een toverdrank. Als je deze toverdrank drinkt krijg je 

twee benen, maar elke stap zal zijn als of je op glasscherven 

loopt. Maar als de prins niet met je trouwt dan zal je in zeeschuim 

veranderen. In ruil hiervoor wil ik je stem, zei de heks. De kleine zeemeermin ging snel naar 

het strand waar zij de prins had neergelegd, ze dronk de drank en verloor meteen haar stem 

en viel flauw.  

Toen ze weer haar ogen opende stond de prins voor haar en vroeg wie ze was. Maar ze kon 

geen antwoord geven. De prins nam haar mee naar haar kasteel, maar elke stap deed erg pijn. 

Ze kreeg een mooie prinsessenjurk aan. De prins nam haar mee in zijn rijtuig en liet haar zijn 

koninkrijk zien.  

Toen besloten zijn ouders dat het tijd werd om te trouwen en ze nodigden de prinses van een 

naburig koninkrijk uit. De kleine zeemeermin werd bang, want als de prins niet met haar 

trouwde zou ze veranderen in zeeschuim. Ze keek naar de zee en zag haar zusters. 

In ruil voor hun lange haren had de zeeheks hun een mes gegeven. Deze moet je in het hart 

van de prins steken en de druppels bloed over je voeten laten stromen, dan zal je weer een 

zeemeermin worden zeiden de zusters. 

De kleine zeemeermin kon de lieve prins geen kwaad doen en gooide het mes weg. Ze dook in 

zee om tot zeeschuim te worden veranderd. Maar de prins dook achter haar aan en zei dat hij 

met haar wilde trouwen. 

Het werd een mooie bruiloft en ze leefden nog lang en 

gelukkig! 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie in eigen land ! 
 

 

Na 8 (te) lange maanden eindelijk nog eens vakantie, en dan nog wel 12 dagen.  Ja, 

dat was dan ook gelijk het volledige aantal dagen vakantie voor 2003: alles op in 

ene keer voor de exotische bestemming … België. 

 

Over het weer konden we echt niet klagen, tenzij dan over de eerste dag (regen, 

donder, regen, bliksem, regen).  Wat doe je zoal op vakantie in België?  Van het 

ene trouwfeest naar het andere hollen en van ‘s morgens tot ‘s avonds afspraken 

maken om zo veel mogelijk vrienden en familie nog eens te ontmoeten.  Dat moet 

natuurlijk gepaard gaan met een gezellig dineetje of een frisse Belgische pint op 

een zonnig terras.  Uit eten in België is toch zo plezant: niemand die het in zijn 

hoofd haalt om je na een uurtje tafelen alweer buiten te werken.  Het gevolg is 

dat de broeken weer net iets strakker zitten dan tevoren.  We weten dus weer 

wat te doen in de fitness.  Spijtig genoeg ben ik maar een avond in de turnzaal 

geraakt en dan heb ik de volleybal nog moeten missen wegens alweer een afspraak. 

De dagen zijn voorbij gevlogen en ik heb mij fantastisch goed geamuseerd, maar 

na 2 weken België waren we echt wel toe aan vakantie.  Ons plan was om het 

eerste weekend terug in California naar het strand te trekken en zalig te niksen.  

Dat sloeg een beetje tegen, het weer zat nochtans mee, maar de files niet.  

Voor het zalige niksen zal het wachten zijn op een volgende vakantie in  

… België? 

 

Nog steeds zonnige groeten uit California, 

Nadine 
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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 januari ‘04 
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