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INTRO 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo 2004 

 

Hier zijn we dan weer met onze wensen 

voor een fantastisch 2004 en dat alle 

goede voornemens dit jaar een kans 

krijgen!  

 

Dat “wat meer bewegen” zeker aan bod 

zal komen daar gaan we niet meer over 

zeuren, dat is gewoon een MUST – kom 

uit je stoel en breng ook nog iemand 

mee, samen gaat het net iets beter! 

 

Op 13 maart as. is er ons jaarfeest – dat 

is dus nog even doorwerken en dan 

kunnen we op 24 april onze beentjes 

onder tafel steken tijdens onze  

NonGymDay. Hou alvast je kringkalender 

in de gaten voor alle verdere 

activiteiten. 

 

De helpende handen zijn ook nog steeds 

in trek in 2004. Vooral op 12 en 13 maart 

- voor, tijdens, en na ons jaarfeest 

hebben we steeds een chronisch tekort 

aan deze ledematen. 

Meld je spontaan bij onze leiding en we 

zijn je eeuwig dankbaar. 

 

Voor onze volgende editie moeten de 

sprokkels binnen zijn voor 31/03/04 – 

iedereen kan iets binnensturen, wij zijn 

er blij mee! 

 

groetjes 

Irène  

 

 

Voorzitter/Secretaris 

Willy Van Dorst 

03/664 00 62 

willyvandorst@tiscali.be 

 

 

Penningmeester 
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Willy, Irène, Indra, Erna, Eric, 
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Irène 

 

 

 
Artikels en suggesties zijn altijd 
welkom. De redactie behoudt het 
beslissingsrecht te publiceren en/of 
aanpassingen aan te brengen. 
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KRINGKALENDER  2003 / 2004       
 
 
 

WANNEER WAT VOOR WIE 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oplossingen van blz.25 

 

1 - MASON-DIXON LINE  

(werd getrokken in het jaar 1763 en geeft de scheiding aan tussen de vrije-  en de slavenstaten) 

2 - WOERD of WAARD of ERPEL 

3 -  PLUTO 

4 -  HERBIVOREN 

5 -  15 personen 

6 -  ZWAARDER (welter= 66,8 tot 72,5 kg,  lichtgewicht = 61 kg) 

7 -  7 kleuren 

8 -  MORTIMER  

9 -  JA ( DESE, VOUTEN en de derde fout is dat er wordt beweerd dat er 3 fouten zijn ) 

10 -  32  (16 witte en 16 zwarte) 

 
 

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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VOORBIJ GYMGALA SPORTPALEIS 20/12/03 

 

 

 
Op 20 december 2003 trokken we met een 20tal Ilokezen richting Sportpaleis om er te 

genieten van een spetterende turnshow. Hierna het verslag van Michael die het allemaal 

achter de schermen meemaakte. 

 

 

GYMGALA  BEHIND  THE  SCENE. 
 

 

Op zaterdag 20 december ging in het Sportpaleis van Antwerpen de 6e editie door van het 

Antwerp Olympic Gymgala Flanders. 

Enkele duizenden gymfans kwamen naar het gala kijken.  Er waren wereldkampioenen in alle 

disciplines van het turnen te bewonderen. 

Op Canvas werd er een uitgebreide reportage aan gewijd, dus daar moeten we niets meer 

over vertellen.  Het was, zoals elk jaar, een spectaculaire vertoning. 

Enkele maanden geleden werden er via de turnverenigingen vrijwilligers gevraagd om op 18-

19-20 december te komen helpen om dit gala in goede banen te leiden. 

Cindy Calluy kon op 20/12 aan de slag als security (toezicht in de zaal) en ikzelf kon het 

gelukkig drie hele dagen achter de schermen meemaken. 

 

Toen ik me donderdag 18/12 meldde was het Sportpaleis nog volledig leeg. Een aantal 

werkploegen van SILOK-Deurne zorgden samen met de medewerkers van Gymfed voor de 

opbouw van de vloer en toestellen. Er werd de hele nacht doorgewerkt.  

Vrijdagmiddag was ik weer present om als security te fungeren bij de scholenvoorstelling. De 

kinderen waren erg enthousiast, maar de voorstelling stelde niet veel voor, de turners 

bekeken het als een gewone training en werkten de oefeningen niet af.  Ze deden geen 

spectaculaire dingen.   

 

Zaterdag was de grote dag.  Zelf heb ik niets van het Gymgala live gezien omdat ik in de VIP-

room toezicht moest houden.  Ik kon alles wel op een breedbeeld TV-volgen. Cindy kon wel 

alles volgen vanuit de zaal net zoals de gymnasten van Iloka die aanwezig waren. 

 

In die drie dagen heb ik alle gymnasten van dichtbij gezien omdat ik hun toegangsbadge 

moest geven.  De buitenlanders waren allemaal even vriendelijk en bescheiden, de Belgische 

turners daarentegen hadden al echt wel een ‘dikke nek’, terwijl ze in vergelijking met de 

grote turners nog niet zo veel presteren. Voor mijn 1.86m waren het echt wel allemaal  kleine 

mensjes. 

 

Het was wel een belevenis om zo’n evenement van dichtbij mee te maken. 

 

Michael. 
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13 MAART 2004  47e JAARFEEST  
ILOKA 

 
 

iedereen die ons wil helpen met de verhuis voor en 

na de voorstelling gelieve ons een seintje te geven, 

dan krijg je de nodige inlichtingen   
 

verhuis materiaal en opstellen 

decor / belichting / muziek 

vrijdagavond 12/03 

zaterdagmorgen 13/03 

 

algemene herhaling 

zaterdagmiddag 13.30h. 
 

voorstelling 

19.30h. 

 

opruimen na de voorstelling 

tot alles weg is!! 
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VERJAARDAGSKALENDER   HIP HIP HOERA   

 

 

 
Mertens Jente kleuters 29-01-99 

Warzée Indra benj. 20-01-97 

Van Hees Martijn benj. 24-01-95 

De Leeuw Tom volleybal 31-01-72 

Bergs Tom volleybal 29-01-72 

De Bie Nicole conditiegym 16-01-62 

Wens Chris conditiegym 26-01-51 

Plompen Erna congym.best. 23-01-59 

Le Roy Lia conditiegym 25-01-56 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Maria bestuur 11-01-30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wauters Jennifer benj. 20-03-97 

Faes Martijn benj. 15-03-94 

Van Buyten Manon junioren 11-03-92 

Embrechts Sabrina 14+ 11-03-88 

Hellemans Lynn conditiegym 9-03-89 

Baplue Eric leiding 7-03-64 

Van Meel Sonia conditiegym 5-03-51 

De Leeuw Ludo Toog 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

Van Meel Elisa seniorobic 3-03-32 
 

Verdijck Jules kleuters 10-02-98 

Davies  Nicolaas benj. 8-02-95 

Tahon Christa benj./kids 5-02-95 

Debie Ellen benj./kids 2-02-94 

De Leeuw Nadine leiding 16-02-74 

De Breuck Ronny volleybal 23-02-68 

Jaspers Roos seniorobic 4-02-43 

Geyskens Antoon bestuur 20-02-31 
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EXPO 58            
 

 
 

Toevallig las ik in de wachtkamer 

bij de tandarts ( kwestie van 

afleiding) een artikeltje over hoe 

snel de tijd vooruitsnelt, zonder 

dat men het echt beseft.  Het 

artikel was opgesteld in de vorm 

van een vraagspelletje, vb. weet je 

hoelang het al geleden is dat dit of 

dat is gebeurd?  Bij het 

controleren of je antwoord dat je 

in gedachten had conform was met 

de realiteit stelde ik vast dat je er 

meestal jaren naast zit. 

 

Een vraag over de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958 (wanneer was de laatste 

wereldtentoonstelling in België?)  deed mij even terugdenken aan die tijd toen ik als kind deze expo 

bezocht met een schooluitstap.  Voor mij, jongen van” den buiten” , en nooit verder dan 1 km van huis 

geweest leek het alsof we kilometers ver in het buitenland vertoefden.  

 

Ik wist dat er ergens in mijn archieven nog iets moest te vinden zijn van dit groots evenement, en na 

enig zoekwerk … gevonden.  Het leek mij interessant om deze gegevens samen te vatten en te publiceren 

in dit ledenboekje.  Voor de iets ouderen onder ons die het zelf hebben meegemaakt een terugblik,  

voor de jongeren onder ons misschien interessant om weten.  Terug in de tijd, 45 jaar geleden. 

 

Voorbereiding: 

 Expo ’58 werd de eerste Wereldtentoonstelling na de tweede Wereldoorlog. 

 Het atomium werd reeds in 1954 ontworpen door ingenieur Andre Waterkeyn. 

 De organisatie was in handen van een commissariaat met aan het hoofd baron Moens de Fernig. 

 Er zouden 53 landen inschrijven en effectief deelnemen. 

 Om de nieuwe wegen te bouwen, richting Expo, telde de Belgische overheid toen zo’n 45 miljoen 

frank neer ( ongeveer 1.125.000 euro)  

 Het werd de 8ste wereldtentoonstelling op Belgische bodem, en daarmee is ons land recordhouder. 

 

Opbouw: 

 Voor de opbouw van deze Expo werd zo’n 27.678.590 kg bouwmateriaal verbruikt voor de 

bebouwing van een oppervlakte van 200 ha. 

 Het atomium werd 102 m hoog en weegt 2400 ton. 

 De arbeiders die de wereldtentoonstelling bouwden presteerden 60 miljoen werkuren en 

verplaatsten meer dan 1 miljoen m³ aarde. 

 Meer dan 20.000 arbeiders werkten aan de constructie van de gebouwen.  Duizenden anderen 

hielpen bij de voorbereiding. 
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Het Atomium: 

 De bouw van het Atomium duurde 2 jaar en stelt een 

ijzerkristal voor, 165 miljard keer vergroot. 

 Dit bouwwerk werd volledig opgetrokken in ijzer, voor 

de bollen werd geopteerd voor aluminium. 

 De uitvoering van dit “imposante bouwwerk” is een 

staaltje van menselijk kunnen en technisch vernuft. 

 Deze vergrootte ijzerkristal diende na het einde van 

de wereldtentoonstelling te worden afgebroken.  Er 

werd echter besloten om het nog 10 jaar te laten 

staan voor de bezoekers.  Heden ten dage prijkt het 

nog in (bijna) volle glorie en is nog steeds toegankelijk.   

 De turbolift die door de centrale buis zoeft heeft een 

snelheid van 5 m/sec. (valsnelheid=9,81 m/sec.) 

 Op 23 seconden bereikt men de bovenste bol en 

bevindt men zich 92 meter boven Brussel.  

 Bij een flinke wind kan de bovenste bol tot 40 cm. 

Heen en weer bewegen. 

 Zes van de negen bollen zijn voor het publiek 

toegankelijk.  Elk hebben ze een diameter van 18 meter en een oppervlakte van 240 m². 

 

De Expo:  

 Op 17 april 1958 opende Expo ’58 haar deuren en gedurende 6 maanden werd Brussel het centrum 

van de wereld.  De opening geschiedde door wijlen koning Boudewijn 

 In het Russisch paviljoen was een replica van de vermaarde spoetnik ( eerste ruimtevaartuig ) te 

bewonderen. 

 De waarde van de paleizen, met  de binneninrichting samen, bedroeg zo’n 8 miljard frank 

(200miljoen euro) 

 Op 1 dag kon men niet alle paviljoenen en bezienswaardigheden bezichtigen. 

 Een “economisch” bezoek voor een gezin met 4 personen kostte gemiddeld 2.260 frank ( 56,5 

euro) waarvan 120 frank (3 euro) aan inkomtickets.  Dit was zeker niet goedkoop in 1958. 

 De kabelbaan was 1 van de 

voltreffers en succesrijkste 

attractie.  

 Een andere geliefde bezigheid was 

de “pousse-pousse”.  Dit was een 

brommertje op 3 wielen.  Twee 

passagiers voorin, chauffeur 

achterop .  het besturen bleek niet 

eenvoudig en meerdere passagiers 

beten in het zand bij te hoge 

snelheid in de bochten.  Als boete 

voor “roekeloos” rijden riskeerden 

de bestuurders hun dagloon. 

 In het Amerikaans paviljoen was de 

Amerikaanse sandwich te proeven.  

Niet het gekende langwerpig 

broodje, maar een dikke boterham belegd met kalkoen en groenten. Kip aan’t spit  was eveneens 

een Amerikaanse nieuwigheid.  

 Verschillende muzieksterren deden een optreden tijdens het Amerikaans jazzfestival. Benny 

Goodman, Sarah Vaugh, Louis Armstrong en Harry Belafonte klinken nog wel bekend in de oren. 

 De filmindustrie pronkte met superster Sophia Loren en musicalster Mitzi Gaynor. 
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 De Expo werd op 19 oktober 1958 afgesloten met een gigantisch vuurwerk. Nieuw was dat ze 

elektronisch werd afgestoken. 

 Na het inrichten van een wereldtentoonstelling mocht het betreffende land geen gastheer meer 

zijn voor een periode van 15 jaar. 

 

 

Tot zover een samenvatting van de Expo’ 58.  Wist u trouwens dat er ter gelegenheid van deze 

wereldtentoonstelling een speciaal brood gebakken werd en verkrijgbaar in het hele land ?  Jaren na 

deze tentoonstelling kon men nog steeds het “Expo-brood” verkrijgen.  Met de bijgaande punten op de 

broodzak kon men sparen voor koffielepeltjes met afbeeldingen van de Expo . 

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, of geworden zijn, heb ik nog enkele persberichten gevonden uit 

het jaar 1958.  Hieruit blijkt dat er niets nieuw onder de zon is. 

 

Persberichten uit 1958:  

 De heer Leburton (minister) heeft op 11 januari verklaard dat begonnen zal worden met de 

kosteloze inenting tegen kinderverlamming van 500.000 belgische kinderen. 

 Volgens radio Moskou hebben Russische geleerden een nieuw middel gevonden tegen griep.  Het 

nieuw middel zal op de aanstaande wereldtentoonstelling van Brussel worden gedemonstreerd ( 

???? ) 

 Van Doorne’s automobielfabriek heeft een nieuwe 

volautomatische vierpersoonswagen gebouwd.  De eerste 

wagens zullen in september of oktober worden geleverd. De 

DAF 600 heeft een maximum snelheid van 90 km/u en een 

benzineverbruik van 1 liter op 17 km. (Noot: deze Daf werd 

bekender onder de naam variomatic en kon even snel 

achteruit rijden als vooruit ) 

 De kamer keurde een wetsvoorstel goed dat verbiedt om 

op zon- en feestdagen winkels open te houden.  De 

stemming was 94 voor, 85 tegen. 

 Het bekende Britse medische blad “The Lancet” maakt bekend dat enkel het gebruik van 

kernenergie in de industrie een einde kan maken aan de ernstige verontreiniging van de lucht boven 

Engeland.  

 Paus Pius XII overleed op 9 oktober in zijn zomerverblijf te Castel Gandolfo.  Hij bereikte de 

leeftijd van 82 jaar en was 19 jaar in functie. 

 De Belgische dagbladen hebben met ingang van 16 november hun zondagedities laten vallen.  Het 

besluit is genomen na een regeringsverordening die verspreiding van kranten op zondag door de 

posterijen verbiedt en een besluit van krantenverkopers om op zondag niet te werken. 

 De eerste maanraket die op 17 augustus door de USA werd gelanceerd is 77 seconden na de start 

op de hoogte van 20.000 meter geëxplodeerd.  

 De congregatie der religieuzen heeft, aldus de volkskrant, bepaald dat op katholieke scholen 

jongens en meisjes zoveel mogelijk dienen te worden gescheiden.  Sport en gymnastiek mogen door 

jongens en meisjes niet samen worden beoefend.  Het best is afzonderlijke deuren te voorzien om 

de school te verlaten zodat meisjes  en jongens elkaar niet ontmoeten. 

Ook moeten jongens en meisjes afzonderlijke lessen in biologie en psychologie krijgen. 

 In Hollywood zijn op 26 maart de oscars van de Motion Picture Academy uitgereikt meldt Reuters.  

De prijs van de beste film ging naar “De brug over de rivier Kwai” .  De Italiaanse film “ De 

nachten van Calinia” van Frederico Fellini werd bekroond als beste buitenlandse film. 

 Het Nederlands voetbalelftal heeft op 13 april de 86ste derby der lage landen gewonnen met  

7 – 2 . 

 In de US mogen bedrijven soms uit prestigeoverwegingen een computer aanschaffen.  In Europa 

gebruikt men de computer alleen als het economisch verantwoord is.  Eind 1957 waren in Europa 

160 van deze apparaten in bedrijf.  Fabrikanten van computers raden hun cliënten sterk aan om 
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het werken met een dergelijke machine te laten voorafgaan door een periode waarin men zich 

gewent aan het gebruik van ponskaarten.  Aldus The Times. 

 

 

Tot hier enkele nieuwsberichten uit de kranten van 1958. Voor de nog meer geïnteresseerden van 

deze nostalgische tijd zijn  er ook nog de top hits van 1958 beschikbaar. Volgt u mee ? 

 

 

De sound van 1958: 

 CHUCK BERRY : “rock and Roll music” 

Eén van de “Kings of Rock ‘n’ Roll” die zorgde voor een reeks 

klassiekers, maar nog altijd herkenbaar aan het gitaargeluid en aan 

de ijzersterke teksten. 

 

 TAB HUNTER : “ Young love” 

Deze blonde “All american boy” moest het vooral hebben van de vrouwelijke fans en 

verwende hen met zeemzoete ballades, die erin gingen als zoete koek. 

 

 BUDDY HOLLY: “ Rave On” 

Een gebrilde jongeman met een snik in zijn stem veroverde de hitlijsten en 

was op weg één van de allergrootsten te worden toen hij in 1959 omkwam in 

een vliegtuigongeval. 

 

 
 PEREZ PRADO: “ Patricia “ 

De koning van de mambo.  Op Cuba geboren vocht Perez Prado in 1958 een swingend 

instrumentaal achterhoedegevecht uit tegen de oprukkende rockers. 

 BO DIDDLEY: “ I’m a man “ 

Een  echte ‘guitar man’.  Bo Diddley haalde akkoorden uit zijn vierkante gitaar die nog 

altijd worden geïmiteerd - maar nooit geëvenaard.  

 PAUL ANKA: “ Crazy Love “ 

Omdat er niet altijd gerockt kon worden, zorgde Paul Anka voor fraaie slepers, die de 

achtergrond vormden van talloze romances. 

 LLOYD PRICE: “ Stagger Lee “ 

Ook deze artiest hielp de Rithm & Blues populair maken bij een groot, vooral blank, 

publiek.  Met nummers zoals dit bepaalde ook hij de sound van ’58. 

 

 PERRY COMO: “ Catch a falling star “ 

Een crooner uit de traditionele school zorgde ervoor dat de ook iets 

ouderen nog wat hadden om te luisteren terwijl het jonge muzikale 

geweld oprukte. 

 

 DUANE EDDY: “ Rebel Rouser “ 

De grote gitaargoden kwamen later, maar hoe rauw de geluiden waren 

die je in 1958 al uit een gitaar kon halen, bewees niemand minder dan 

Douane Eddy. ( Noot: deze melodie wordt nu nog gebruikt als 

openingstune van “de prehistorie “) 

 MUDDY WATERS: “ Got my mojo working “ 

De blues was één van de bronnen van de nieuwe muziek.  Muddy Waters was 1 van zijn 

giganten en zijn mojo werkt in deze tijd nog steeds. 
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 DON GIBSON:  “ Oh lonesome me “ 

Zelfbeklag op zijn mooist.  Met zijn warme countrystem vertelt Don hoe eenzaam het 

aanvoelt als je niemand hebt om op een zomeravond mee uit te gaan. 

 DALE HAWKINS: “ Suzie Q “ 

Een klassieker om mee af te ronden. Een zanger die met deze 

ene, swingende en rockende plaat zijn plaats kreeg in de 

muzikale geschiedenisboeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy 

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 om voor te lezen        

Ollie, de dikke olifant  

Stampend loopt Ollie de olifant door zijn huis. Hij zit na 

te denken:"Was ik maar zo slank als een slang, en zo mooi 

als een pauw! Dan zou iedereen tegen me praten en op 

m'n verjaardagsfeestje komen!" Vorig jaar was er 

niemand op Ollie's feestje gekomen. Hij had een hele 

grote taart gebakken. Maar niemand kwam het opeten. 

Hij kreeg ook geen cadeautjes. Van verdriet at hij de 

hele taart alleen op. Toen was hij zo dik geworden dat hij 

z'n deur bijna niet meer uitkon.  

Nu wilde hij afvallen. Hij wist alleen niet hoe. Verdrietig 

hoorde Ollie een plof op de deurmat. Het was een folder. Ollie ging op éen van zijn ijzersterke 

stoelen zitten en begon in het foldertje te bladeren. Opeens zag hij het, DE oplossing! Ollie zag 

namelijk een band die je om je buik heen kon doen. En als je op een knopje drukte begon het 

bandje te bewegen. Als je hem een uurtje ophield viel je wel 3 kilo af! Dan moest Ollie het wel 

een hele week omhouden, maar dat deed er niet toe. Meteen bestelde Ollie het middelgrote 

bandje. Hij kreeg het na 2 dagen al opgestuurd. Ollie rekte het bandje helemaal uit, maar nog 

paste het niet om zijn buik. Hij rekte nog verder, en nog verder en nog verder! Maar toen knapte 

het bandje. Huilend vulde Ollie het formulier nog eens in. Maar nu met de grootste maat die ze 

hadden. Na heel veel gerek en getrek paste het bandje om Ollie's buik. Als hij diep adem haalde 

knapte het bandje dus Ollie hield zijn adem in. Hij drukte op het knopje en het bandje begon te 

bewegen. Het kriebelde heel erg en rollend van het lachen viel Ollie van zijn stoel. Door de klap 

knapte het bandje weer en Ollie had geen geld meer om een nieuwe te kopen.  

Een beetje snikkend begon Ollie te rennen. Heel lang en heel hard. Maar na een tijd zakte de 

grond in, en stond Ollie's huisje op het gras. Toen was Ollie heel wanhopig. Vooral toen hij op de 

weegschaal ging staan. Want die brak doormidden. Voorzichtig stapte Ollie zijn half kapotte 

huisje uit. Hij vroeg om hulp aan de slang. Maar die zei alleen maar: "Zo mooi als mij zal je toch 

niet worden, ik blijf slank van het kruipen en kronkelen." Ollie wist wel dat hij nooit zo mooi zou 

worden als de slang, maar toch probeerde hij te kruipen en te kronkelen. Maar het had geen nut. 

Alleen de aap vond het leuk. Want dankzij dat gekronkel viel er een banaan uit de boom. Ollie 

rende weg. Hij kwam een leeuw tegen. Hij zei dat hij gewoon slank bleef. Wat hij ook at. 

Misschien moest Ollie maar gewoon niks meer eten. Zei de leeuw. Maar dat vond Ollie 

belachelijk. Een olifant moet wel gezond blijven! Zei hij. Maar hij begon wel wat minder te eten.  

Nadat Ollie een kilo was afgevallen kwam hij een pauw tegen. Van hem mocht Ollie wel een veer 

hebben. Dat vond Ollie heel leuk. Hij stak de veer in zijn kuifje en liep trots verder. Zonder op 

te letten trapte Ollie op een mol. "Ik ben dan wel blind, maar ik weet zeker dat er net een heel 

dikke olifant op mij heeft getrapt!" riep de mol woedend. Sorry... snikte Ollie en hij ging terug 

naar zijn huisje. Daar kwam hij niet meer uit. Hij dronk alleen nog een beetje water en at één 

appel per dag. Daardoor viel Ollie wel 10 kilo af. Trots kwam Ollie z'n huisje weer uit. Hij botste 

tegen de postbode aan. Die viel meteen om. Zo'n postduifje was dan ook wel heel licht. Au! riep 

hij. Weer zei Ollie sorry en pakte z'n post aan. In de krant stond een mooi, mollig meisjes-

olifantje. Ze zocht een lieve, mollige man! Blij belde Ollie het meisje, Olla genaamd, op. Ze kwam 

meteen de volgende dag bij Ollie op bezoek. De twee olifantjes werden meteen verliefd en ze 

kregen twee hele lieve, mollige baby-olifantjes. Olloe was het jongetje en Ollei het meisje. Met 

z'n viertjes leven ze nu nog steeds heel gelukkig!!! 
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BENEFIET VOOR SACHA// 

 WAFELS – TRUFFELS - MARSEPEIN 
 

 

 

 

BEDANKT  BEDANKT   BEDANKT !!! 

 

De benefiet - wafelverkoop kende ook dit jaar een 

enorm succes. Dank zij de inspanning van onze leden 

werden er meer dan 600 wafels e.a. verkocht ten 

voordele van een lid van onze turnkring, Sacha 

Decleer, die na een zwaar verkeersongeval aan een 

revalidatie bezig is. 

 

Dank zij uw inzet kon onze turnkring een substantieel bedrag overmaken, 

zodat de geneeskundige zorgen voor Sacha een beetje lichter zijn om 

dragen voor de ouders. 

 

De ouders van Sacha, onze turnkring en Sacha zelf danken alle            

verkopers en kopers voor hun enorme inzet die dit mogelijk heeft gemaakt.   

alle kopers en 

verkopers van 

harte bedankt !! 
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BEKER JOS MELIS ZONDAG    23/11/03 
 
 

Op zondag 23 november 2003 heeft ILOKA deelgenomen aan de wedstrijd 'Beker Jos Melis' 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 heeft deelgenomen aan deze wedstrijd met één seniorenploeg in 

volledige wedstrijd. 

Cindy, Michael, Zoë, Kelly en Melissa hebben hun beste beentje voor gezet en behaalde 

behoorlijke resultaten.  

Op de lange mat behaalden ze een score van 71,097 op een maximum van 80 punten. Voor de 

barre en score van 67, 885, voor de balk en paard met bogen 69, 731 en voor de sprong 8,932. 

In totaal betekent dit maar liefst 277,645 op een totaal van 320 punten. 

Deze resultaten bezorgden hen een vierde plaats in deze gevorderde wedstrijd 

Proficiat aan alle deelnemers! 

Ook niet vergeten, dank aan onze supporters Lia, Aster en Carmen en ons jurylid Iréne. 

 

De Leiding 

Indra & Eric 
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VOORBIJ SINTERKLAASFEEST   WOENSDAG 26/11/03 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

In de ban van clown POPI 

 
 

 
Eindelijk kwamen de Sint en Pieten en 

hadden voor alle brave kinderen een 

geschenkje bij ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De schminkmoeders hebben ook fraai werk geleverd! 
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OM TE KLEUREN 
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GOED VOOR DE LIJN 

   

 prei met weight watchers kookham en kaassaus 

 Ingrediënten 

8 dunne sneetjes Weight Watchers Ham, 

ongeveer 200 g  

8 steeltjes preiwit 

80 g maïszetmeel 

1 liter magere melk 

150 g light smeerkaas 

peper en zout 

nootmuskaat 

verse tijm  

 
Bereiding 

Verwarm de oven voor op 175°C. 

Kook de prei in licht gezouten water en laat uitlekken. Rol 

rond elk preistronkje een sneetje gekookte ham. Los het 

maïszetmeel op in 100 ml magere melk. Breng de rest van de 

melk aan de kook en bind met het opgeloste maïszetmeel. 

Voeg de kaas toe en roer met de klopper tot een gladde 

saus. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. 

Neem 4 vuurvaste schoteltjes, leg in ieder schoteltje 2 

rolletjes en overgiet met 250 ml kaassaus. Strooi er wat 

verse tijm over. Plaats 20 tot 30 minuten in de 

voorverwarmde oven.  
   

  
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 MINI KWIS  
 

1. De Verenigde Staten worden denkbeeldig verdeeld in het Noorden en het Zuiden door 

een “lijn” 

Hoe heet deze lijn ? 

 

2. De man van een koe is een stier, een mannetjeshond is een reu, maar  

wat is de naam van een mannetjeseend ? 

 

3. Het heelal bestaat uit verschillende planeten. 

Welke is de kleinste planeet van ons zonnestelsel ? 

 

4. Hoe noemt men dieren die zich uitsluitend met planten voeden ? 

 

5. Een voetbalploeg bestaat uit 11 personen. 

Uit hoeveel personen bestaat een rugbyploeg ? 

 

6. Vele sporten hebben een eigen terminologie.  Boksen wordt bijvoorbeeld onderverdeeld in 

gewichtscategorieën . 

Weegt een weltergewicht zwaarder of lichter dan een lichtgewicht? 

 

7. Uit hoeveel kleuren bestaat een regenboog? 

Het zijn er minder dan 10. 

 

8. Walt Disney creëerde Micky Mouse, maar hoe heette deze muis in het allerbegin? 

a) Walt 

b) Willie 

c) Mortimer 

 

9. “ IN DESE ZIN STAAN DRIE VOUTEN” .  Is dit waar of niet? 

  

10. Hoeveel stukken behoren tot een schaakspel? 

 

Oplossingen op blz.6 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holidays in de USofA 
 
 

De feestdagen beginnen in Amerika eind November: Thanksgiving is hier de 

kickoff van het feestseizoen en dat duurt tot eind December. 

Thanksgiving was oorspronkelijk een oogstfeest, maar nu is het voornamelijk 

een familiefeest.  Het typische gerecht is gevulde kalkoen.  “Turducken” is 

kalkoen gevuld met eend, gevuld met kip (om zeker genoeg te hebben). 

Vanaf eind November wordt dan ook “happy holidays’’ steevast als einde van 

een gesprek gezegd.  Niet dat het leven dan stilvalt voor een maand, maar toch 

gaat het er iets rustiger aan toe (voor sommigen althans). 

Sinterklaas komt hier echter niet langs, wegens “political incorrect”. 

Sfeerverlichting is ook alom tegenwoordigd in vier categorieën: groot, groter, 

grootst en enorm en blijft ook vaak het ganse jaar hangen. 

 

Mijn kerstperiode speelde zich vooral af op het werk en eigenlijk vond ik dat  

niet zo erg.  Kerstmis zonder familie en vrienden (de meeste locale vrienden 

waren terug naar Europa) is ook maar niks.  Dus heb ik nog wat vakantie 

opgespaard voor het nieuwe jaar.  Kerstbomen zijn hier vanaf oktober te koop, 

maar vliegen 2 januari onverbiddelijk buiten.  Het boompje achteraf in de tuin 

zetten zit er ook niet echt in (wij hebben genen tuin), want eentje vinden met 

wortels is een groot probleem in deze wegwerpmaatschappij.  

Kerst weg en hop naar Valentijn – de marketing machine draait al op volle 

toeren!  

Maar eerst nog de beste wensen voor een gezond en sportief 2004! 
 

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 31 maart ‘04 

 

 

 

 



 28 

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

 

 


