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INTRO 

 
We zijn weer vertrokken! 

 

Het is reeds eind oktober, dus de 

hoogste tijd om onze nieuwe leden van 

harte te verwelkomen in onze kring. 

We zijn dan ook reeds enkele weken 

flink aan de slag om onze conditie 

weer wat op peil te brengen. Dit is 

natuurlijk een steeds terugkerende 

noodzaak, want turnen voor de 

toekomst is er nog niet bij! We kunnen 

geen conditie opbouwen voor later, we 

zijn verplicht om die te onderhouden. 

Daarom niet getreurd, maar hou er 

wel rekening mee in je wekelijkse 

planning, want het is wel belangrijk 

voor jezelf, om daaraan te blijven 

werken. 

 

Ook de ouders van onze turnende 

kinderen zijn steeds van harte welkom 

op al onze activiteiten, je krijgt 

steeds de nodige berichtgeving langs 

de afdelingen. Heb je vragen, de 

leiding zal je steeds te woord staan in 

de zaal. Misschien kan je ergens ook 

nog een uurtje vrijmaken om aan je 

eigen conditie iets te doen. 

 

Onze kalender is ook dit jaar weer 

goed gevuld en wij hopen van harte 

iedereen op onze verschillende 

activiteiten te mogen ontmoeten. 

Dan zijn daar nog de veelgevraagde 

“helpende handen”, als je daarover 

beschikt laat het ons dan beslist 

weten, we hebben ze nodig! 

 

Verder wens ik iedereen nog een tof 

en sportief turnjaar en, how je fit!! 
Irène 
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De lessen vinden plaats: 

 in de turnzaal van het Kon.Atheneum, (KA) Streepstraat 16 

 in de sportzaal van het Kon.Technisch Atheneum, (KTA)  P. Vandenhoutstraat 8  

 in de Gemeentelijke Sporthal, 1ste verdiep 

 
 

Afdeling Dag Uur Turnzaal 

gym 6-10 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym jongens vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym 10-14 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym 14+ vrijdag 19.30 / 21.00 KA 
 

Kleuters/Kids 

vanaf 3 jaar 

woensdag 14.00 / 15.30 KTA 

 

Conditiegym ma – di - vrij 19.30 / 20.30 KA 

Seniorobic dinsdag 14.00 / 15.30 Sporthal 

Volleybal  dinsdag 20.30 / 21.30 KA 
 
 
 

specialisatieafdelingen Dag Uur Turnzaal 

SPRINGEN maandag 18.30 / 20.30 KA 

TOESTELLEN dinsdag 18.30 / 20.30 KA 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstverlof  30/10 tot 07/11 

 

Kerstverlof  25/12 tot 09/01 

 

Krokusverlof  05/02 tot 13/02 

 

Paasverlof  26/03 tot 10/04 
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03 september vrijdag start turnseizoen  voorbij 

     

26 september zondag OPENDEUR KA voorbij 

     

30 oktober zaterdag NON-GYM-DAY jeugdcentrum niet te missen 

     

20 november zaterdag KleuterDoeDag Mechelen ter info 

     

28 november zondag beker “Jos Melis” Essen we doen ons best 

     

01 december woensdag Sinterklaasfeest jeudcentrum Biz joepie 

     

30 januari zondag  nm Kleuterdag  ter info 

     

12 maart zaterdag JAARFEEST KTA Kapellen Beestig 

     

23 maart zaterdag kringkampioenschap KA zeker meedoen 

     

30 april zaterdag 1 mei viering Bruggeske we zijn op post 

     

    mei  wedstrijd Georges 

Laforge 

 voor de jumpers 

     

    mei zondag DORPSDAG Kapellen we komen allemaal 

 

 
 
 
 

KRINGKALENDER 2004  /  2005 
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OM VOOR TE LEZEN 

 

Kijk, dit is Druppeltje Drup! 

Heel lang geleden werd Druppeltje Drup geboren. 

Maar eigenlijk weet niemand precies waar en wanneer. 

Druppeltje Drup zelf ook niet 

Druppeltje Drup is dan ook al heel oud. Hij loopt al eeuwen 

op onze aarde rond. Hoe dat kan? Wel, Druppeltje Drup 

is een waterdruppeltje. En waterdruppels gaan nooit dood. 

Daarom kan Druppeltje Drup nu al duizenden jaren lang reizen. 

Hij is al overal ter wereld op bezoek geweest.  

Misschien heb jij hem wel al eens gezien. 

Als je hem herkent tenminste, want Druppeltje Drup kan zich op heel wat manieren vermommen. 

Soms is hij een regendruppel, soms een ijsklontje of een sneeuwvlokje. 

Soms zwemt hij in de zee of ligt op de top van een hoge berg. 

Soms valt hij plots, als een regendruppel uit een grote wolk naar beneden en verdwijnt in de grond. 

Hier zie je Druppeltje Drup met zijn vriendjes onder de grond.  

Daar wonen ze reeds jaren ... maar vandaag wordt het voor  

Druppeltje Drup een bijzondere dag. 

Vandaag zal Druppeltje Drup voor het eerst, sinds lang, weer het 

daglicht zien. Want vandaag reist hij naar het land van Pidpa. 

In het land van Pidpa beginnen de grote pompen te werken en  

Druppeltje Drup en zijn maatjes beginnen hun lange reis. Daar zijn 

ze heel blij om, want in de grond zitten immers stoffen die de 

druppeltjes vuil maken. De mensen in het land van Pidpa weten dat.  

Daarom willen ze de vuile druppeltjes weer helemaal zuiver maken. Hoe doen ze dat? Wel, eerst 

worden Druppeltje Drup en zijn maatjes naar boven gezogen. 

Dan komen ze eindelijk, na het lange wachten, weer in contact met de frisse lucht. Druppeltje 

Drup zuigt dan ook gretig zijn longen vol met zuurstof. Hij ademt zelfs zo diep in, dat zijn 

wangen er bol van gaan staan. 

En omdat Druppeltje Drup eindelijk weer eens zuurstof inademt, verdwijnen er meteen enkele 

ongewenste gassen uit zijn lichaam. Die gassen had Druppeltje Drup ingeademd toen hij nog 

onder de grond zat. 

Nu deze gassen uit zijn lichaam zijn, voelt Druppeltje Drup zich al heel wat beter. Maar helemaal 

in orde is hij natuurlijk nog niet. In de grond zit immers ook veel ijzer. Daardoor leek Druppeltje 

Drup wel te roesten. Het is dan ook hoog tijd ... 
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... voor een bad. In het land van Pidpa noemen ze zo een bad: een 

decantor. Maar het is dan ook niet zomaar een bad, zoals de 

mensen dat kennen. Nee, een decantor is een heel speciaal bad voor 

druppeltjes. 

Maar druppeltjes gebruiken geen badschuim in hun bad, zoals de 

mensen. 

Nee, zij wassen zich in een bad gevuld met gebluste kalk. Dat is 

een speciaal soort zeep voor druppeltjes.  

Terwijl Druppeltje Drup zich wast, valt het vuil van zijn lichaam 

naar beneden. 

Dat vuile goedje noemen we het slib. Dat vuile slib blijft natuurlijk niet altijd onderaan in de 

badkuip. 

De mensen in het land van Pidpa maken de badkuip regelmatig schoon.  

Het vuile goedje, dat de druppeltjes hebben achtergelaten op de bodem, scheppen ze in grote 

vrachtwagens. Dat wordt dan elders gebruikt. 

Ondertussen is Druppeltje Drup al helemaal naar boven gezwommen.  

Hij is nu bijna helemaal zuiver. 

Bijna, want druppeltjes durven wel eens slordig zijn.  

Ze vergeten zich soms achter de oren te wassen. 

In het land van Pidpa weten ze dat ook. 

Om zeker te zijn dat Druppeltje Drup wel helemaal zuiver is, wordt hij nog eens extra gewassen 

in een speciaal soort ... zand. 

Dat klinkt vreemd, maar je mag niet vergeten dat Druppeltje Drup geen mens is. 

Mensen wassen zich met water, maar Druppeltje Drup is zelf water, daarom moet hij zich wassen  

met zuiver zand. 

Daarna is Druppeltje Drup weer helemaal zuiver en gezond. Hij mag nu de 

reinwaterkelder in.  

Een reinwaterkelder is een hele grote wachtzaal voor druppeltjes.  

In de reinwaterkelder wachten de druppeltjes tot de mens hen nodig heeft.  

Mensen kunnen immers niet zonder de druppeltjes leven. 

Maar voor Druppeltje Drup de mens moet helpen om zijn dorst te lessen of 

zichzelf te wassen, mag hij eerst nog wat rusten en genieten van het leven in het land van Pidpa. 

Nu zwemt Druppeltje Drup naar een grote tunnel toe. Een tunnel van vele kilometers lang.  

Zo lang dat het te vermoeiend zou zijn voor Druppeltje Drup om zo ver te zwemmen. 
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Speciaal om Druppeltje Drup te helpen, staan er in het land van Pidpa 

hele grote pompen.  

Die pompen zorgen ervoor dat Druppeltje Drup vooruit gestuwd wordt. 

Door de holle buizen stroomt Druppeltje Drup te samen met zijn 

vriendjes om uiteindelijk terecht te komen ... 

... helemaal boven in de kuip van één van de waterkastelen van Pidpa.  

Druppeltje Drup zit nu zo hoog boven de huizen dat hij razend snel bij 

de mensen kan zijn.  

Hij valt immers helemaal van de watertoren, langs een buis, naar de 

kraan. 

Ben is net op weg naar de kraan. Hij weet het zelf nog niet,  

maar zo meteen zal Druppeltje Drup uit zijn kraan te voorschijn komen. 

"Wat een prachtige druppel", zegt Ben en trots toont hij  

Druppeltje Drup aan zijn vader. 

De vader van Ben vond de druppel zo mooi, dat hij Druppeltje Drup 

meenam naar zijn werk.  

Het gekke is dat Bens vader werkt in het land van Pidpa. 

Alle mensen in het land van Pidpa vonden Druppeltje Drup heel mooi. 

Zo mooi zelfs dat ze wilden dat Druppeltje Drup bij hen bleef. 

En inderdaad, Druppeltje Drup is nu nog altijd in het land van Pidpa.  

Hij werkt nu als fotomodel voor Pidpa. 

Vandaag kom je Druppeltje Drup overal tegen. 

Als je hem nog eens ziet, vergeet je dan niet terug te wuiven? 
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NEDERLANDS IS NIET GEMAKKELIJK !! 
 
 

VERVOEGING VAN NEDERLANDSE WERKWOORDEN 

 

De verleden tijd van eten is: ik at. 

Zo zeggen we ook voor vergeten: ik vergat. 

Voor dezelfde logica wordt meten: ik mat, 

Maar zeggen we dan voor weten: ik wat? 

 

Nee toch! Ik wist is’t verleden van weten. 

Dus ik zwist komt van het werkwoord zweten? 

Weerom nee! Want zweten wordt ik zweette 

En heten wordt ik heette. 

 

Het werkwoord, laten, heeft een vorm: zij lieten. 

Zeg echter nooit: de schapen die blieten. 

Vervoeg haten niet als: wij hieten 

En zeg helemáál niet wij praten, wij prieten. 

 

De verleden tijd van gieten is: het goot 

Maar zeg toch maar liever: ik niette en niet ik noot. 

Denk ook niet de noemvorm is spieten, want het is: ik spoot. 

En tieten, dat zijn borsten, zeg dus niet: ik toot! 

 

Wij moesten, is verleden tijd voor moeten. 

Daarentegen komt, wij hoesten niet van hoeten. 

En ook boesten is geen vorm van boeten, 

Net zo min als zoesten zou komen van zoeten. 

 

Staan heeft als verleden tijd: wij stonden, 

Maar gaan wordt in ’t verleden niet: wij gonden. 

Bestaan wordt dan weer: wij bestonden 

Maar verslaan wordt toch niet: wij verslonden. 

 

Verslonden is immers een vorm van verslinden. 

Evenzo komt: wij bonden - van: wij binden. 

Maar hoort verzonden dan bij verzinden? 

En komt wij konden van het werkwoord kinden? 

 

Andermaal nee: wij konden komt van kunnen. 

Maar wij zonden niet van zunnen. 

Wij ronden ook niet van runnen, 

Net zo min als vonden zou komen van vunnen! 

 

Wij zonden hoort immers bij zenden, 

Maar wij vonden dan weer niet bij venden. 

Wij wonden komt ook niet van wenden. 

Besluit: vervoegen is één hoop ellende!!! 
gelezen in de Frut 
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AAN ALLE GEWELDIGE VROUWEN 
 
 

Wist je dat...  

 als de etalagepoppen echte vrouwen waren, hun heupen te smal zouden zijn om 

kinderen te krijgen!  

 

 er over de hele wereld 3 miljard vrouwen bestaan die niet lijken op de 

supertopmodellen en slechts 8 vrouwen supertopmodel zijn!  

 

 Marylin Monroe maat 42 had, wat nu gelijk staat aan maat 44 

 

 als Barbie een echte vrouw was, ze alleen op handen en  voeten zou kunnen 

lopen, want met haar proporties zou ze niet rechtop kunnen staan!  

 

 de Gemiddelde Vrouw 66 kilo weegt.  

 

 een enquête van 1995 laat zien dat 70% van de vrouwen zich schuldig voelen 

na 3 minuten in een vrouwenblad gebladerd te hebben.  

 

 20 jaar geleden de top modellen 8% minder wogen dan de gemiddelde vrouw. 

Nu wegen ze 23% minder!  

 

 Dus mannen: stop met dromen!  

 

 Een leraar Engels schreef eens op het bord deze zin:  

 

"woman without her man is nothing" en vroeg aan zijn leerlingen om de 

komma te plaatsen.  

 

 De jongens schreven: "woman, without her man, is nothing".  

 

 De meisjes schreven: "woman, without her, man is nothing".  

 

 Wees er trots op om een vrouw te zijn! 

 

 

 

gekregen van een goede vriend!! 
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SPORTEN TIJDENS DE VAKANTIE 
Tijdens de maanden juli en augustus werd er weer dapper gesport. 

De eerste week van de zomervakantie gingen we met 6 met de bus van Lauwers naar Passau en 

verder op de fiets naar WENEN! Een prachtige trip en veel mooi weer! 

 

Verder werd er op maandagavond geturnd en dinsdagmiddag gefietst. 

Ook op de 2 hete maandagavonden die deze zomer telde gingen we fietsen, zo’n 20 km. 

 

fietstochtjes van dinsdag: 

13/06/04 naar Essen langs het spoor – terug langs de 

verbindingsweg en de Heide ca 45 km 
 

   

20/06/04 regen 

 
   

27/06/04 Uitlegger – Inslag – Park De Mick – langs knooppunten 

naar St.Job en terug langs  Schotenvaart – door het 

Peerdsbos terug naar Kapellen  ca 40 km 
 

   

03/08/04 Brasschaat – Schoten – Albertkanaal – Antitankkanaal – 

Schotenvaart en terug langs Brasschaat naar Kapellen ca 

55 km 
 

   

10/08/04 regen 

 
   

17/08/04 Knooppunten – Kalmthout – Brasschaat – Gooreind – 

Wuustwezel – Overbroek – Maria ter Heide – Kapellen  ca 

50 km 
 

   

24/08/04 Stabroek – Berendrecht – Zandvliet – Putte – Heide – 

Brasschaat – Maria ter Heide – Kapellen ca 50 km  
   

31/08/04 Grensparkroute – ca 40 km 

 
 

2x hadden we pech – toen regende het reeds bij het vertrek en werd er niet gestart. 
 
 
 
 
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! 
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UIT DE OUDE DOOS 
 
 
 
 

Wie herkent hier nog iemand op deze foto van de vorige eeuw? 

 

Jaar:   1982 

Plaats:   Hoevenen 

Gelegenheid:  Gewestelijk Turnfeest net vóór het uitregende! 
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VOORBIJ 06/06/04 DORPSDAG 
 
 

Op 6juni  was het weer zover  :  Dorpsdag in 

Kapellen. 

De weergoden waren ons dit jaar gunstig 

gezind.  Vanaf  ’s ochtends vroeg staken 

enkele Iloka-leden, - bestuur en bevriende 

helpers de handen uit de mouwen om alles 

tijdig klaar te zetten, tegen de opening van 

de dorpsdag.  Dit jaar was het een 

uitgedunde werkploeg.  Irène en haar zoon 

Tom waren op bezoek in Amerika bij onze 

buitenlandse reporter Nadine, Steven (onze 

penningmeester) was nog op vakantie, en een 

aantal medewerkers moesten studeren voor 

hun examen. Gelukkig kregen we ons café en 

lootkraam tijdig in orde. 

Ondanks het mooie weer kwam de dorpsdag 

dit jaar traag op gang.  Pas tegen de middag 

zat ons terrasje vol.  Heel wat vrienden en 

bekenden passeerden om iets te drinken en 

te eten of hun geluk te proberen aan het 

lootkraam. Het werd dan ook erg druk in ons 

cafeetje. Gelukkig kwam Steven (net thuis 

van vakantie) nog een handje toesteken. 

Maria was weer op haar best aan het 

lootkraam.  Ze kon weer heel wat kinderen 

blij maken met een pluche beertje/beestje.  

Voor de anderen was de grabbelton dan weer 

een uitdaging.  De pakjes werden vlot 

weggegrabbeld en tegen het einde van de 

dag was de ton dan ook bijna leeg. 

Vanaf een uur of zes konden we beginnen 

opruimen, rond 8 uur zat deze dorpsdag er 

weer op. 

Het was een toffe, vermoeiende dag 

geweest en zoals steeds ‘de afwezigen 

hadden ongelijk’. 

 

Hopelijk tot volgend jaar op een nieuwe 

dorpsdag, met weer nieuwe mooie prijzen. 

 

Erna 

Dorpsdag vorige eeuw  - 1990 

 

 

 

 

 

Welke 

mysterieuze 

verschijning 

verkocht hier 

lootjes samen 

met deze knappe 

turner!! 
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VOORBIJ OPENDEUR 26 SEPTEMBER 2004-09-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 samen op de balk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da’s ook leuk springen maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoger dan gedacht 
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‘k ga hier ook eens proberen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oma’s aan de top 

 

 sportieve mama’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pechvogel van de maand 
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aan tafel met Ludo, Steven, Willy, Walter, Walter zijn broer en Erik 

op de achtergrond zien we de meisjes van de toog in volle aktie 

 

 

 

Ook dit jaar was het weer een drukke opendeurdag. Leider Erik had voor een Air Track 

gezorgd en dat was voor vele toch een toffe uitdaging om daar eens op te “turnen”. Ook 

de vriendjes en vriendinnetjes die mee mochten, hebben zich reuze geamuseerd. Er was 

ook grote belangstelling vanwege de Sport Plussers die er wel zin in hadden om bij Iloka 

te kunnen turnen. Ondertussen zijn er al een aantal aangesloten en we wensen hen langs 

deze weg van hart welkom bij onze verschillende afdelingen. 

 

Onze mobiele toog was ook aanwezig zodat we tussendoor een pintje konden drinken en 

een “klapke” doen. 

 

Aan alle helpende handen een dikke “merci” en tot de volgende keer! 

 

Irène 

 
  
 

 

 

 

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. 

 

FIJN VOOR HET MILIEU!!  

GOED VOOR ONZE KAS!! 
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niet te missen NON-GYM-DAY 30/10/04 
 
 
Het gaat er toch nog van komen, dit jaar hebben we er extra lang op moeten wachten, onze 

NON-GYM-DAY! Een dagje zonder turnen maar wel gezellig samen. 

 

Je zal ondertussen al wel een uitnodiging met inschrijvingsstrook gekregen hebben, zo niet dan 

ben je schandelijk vergeten en kunnen we dit nog herstellen als je ons vlug een seintje geeft 

(naar secretariaat of mezelf) en dan  brengen we dit direct voor je in orde. 

 

Wat gaan we allemaal doen? 

Alle leden vanaf 10 jaar (voor de kleintjes hebben we een Sinterklaasfeest) kunnen op 

kosten van ILOKA deze dag een “cinemake doen”. Dit is een namiddagvertoning naar uw 

keuze. Ga je graag met je vrienden naar de film dan kan dit ook maar die moeten dan wel 

6,-€ betalen voor een ticket, of ze kunnen natuurlijk ook lid worden van onze turnkring 

voor 50,-€ en dan mogen ze nog een gans jaar komen turnen ook! 

Je hebt natuurlijk de vrije keuze om al of niet deel te nemen 

Deelnemers van 10 tot 16 jaar liefst vergezeld van een verantwoordelijk persoon. 

 

 

En dan:  

omdat de meeste mensen honger hebben na de cinema richten wij een koud buffet aan in 

het jeugdcentrum “Den Biz” aan het Marktplein. Daar kan je terecht vanaf 18 uur om aan 

je aperitiefje te beginnen en als iedereen present is kunnen we aan tafel. Ook de mensen 

die niet naar de cinema gaan zijn hier natuurlijk van harte welkom. Dit gaat je wel iets 

kosten nl. 10,-€ drank niet inbegrepen! 

 

Vervolgens: 

stil zitten is onze regel niet en daarom hebben we super 

DJ”El Toro” om je meegebrachte muziek te draaien, zodat 

niemand moet klagen dat de muziek niet goed was, want 

daar heb je zelf voor gezorgd! Dansen, kijken naar het 

dansen of lekker zitten kletsen, het kan allemaal! We hopen 

dan ook dat jong en minder jong zich reuze amuseert deze 

avond.  

 

 

Aan zij die het kennen, tot dan! 

Aan zij die het niet kennen, laat deze unieke gelegenheid niet voorbijgaan!!!! 

 

 

Irène 
nog bellen? 03 664 93 80 

 of 03 664 00 62 
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BEKER “JOS MELIS”  28/11/04 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 november 2004 is het dan weer zo ver voor de toestelgymers: 

Beker “Jos Melis” te Essen 

 

Een interclubwedstrijd tussen de turnverenigingen van Polder en Hei nl. Essen, 

Hoevenen, Kalmthout, Kapellen, Luchtbal, Schoten Wijnegem en Wommelgem. 

 

Onze specialisatie gymers gaan hier zeker deelnemen en wij wensen hen alvast 

veel succes bij hun wedstrijden. 

 

Toestelwedstrijden voor  balk(v) 

ongelijke brug (v) 

brug (m) 

lange mat 

toestelsprong 

rek(m) 

 

Inkom € 4,00 

Inturnen vanaf 11.00u 

Aanvang wedstrijden 14.00u. 

Vertrek naar Essen: na afspraak met leiding 

 

 

 

 info: Indra Mommen  

 0478 422487 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN 
 
 

We gaan weer lekker smullen – of we geven een lekker cadeau – je 

kiest het maar!! 

 

Ten voordele van onze materiaalkas gaan we nog eens een beroep 

doen op alle superverkopers om een gigantische hoeveelheid van al 

dit lekkers aan de man/vrouw te brengen. Je kent beslist wel 

iemand die dat van jou wil kopen voor het goede doel! 

 

Je kan deze lekkernijen makkelijk bewaren voor de Kersttijd – dan 

heb je toch altijd van die prutsen nodig want dan komt er 

misschien wel eens bezoek of je eet het lekker zelf op! Na Nieuwjaar gaan we toch weer 

op dieet! 

 

De nodige bestelformulieren werden reeds rondgedeeld. Enkel het groene formulier 

moet je aan ons terug bezorgen – de witte verkoop briefjes hou je zelf. 

 

 

 

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 (200gr.) -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 12 november 

☺ afhalen op donderdag 25 november vanaf 14 uur Iependreef 31 

☺ levering in de zalen vanaf vrijdag 26 november 

 

 

info: 03 664 93 80 
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SINTERKLAASFEEST  WOENSDAG 1/12/04 
 

 

 

 

Op woensdag 1 december 2004 is 

het dan weer zover 

 

SINT EN PIET KOMEN 

NAAR ILOKA 
 

Wij gaan feesten in het 

jeugdcentrum Den Biz aan het 

marktplein, naast den Aldi, en alle 

kleuters en gymers tot 10 jaar die 

lid zijn van Iloka worden daar dan 

verwacht. 

 

Je zal ook nog een uitnodiging krijgen want de Sint moet wel  weten wie er allemaal op zijn 

feestje zal komen opdagen. Je mag natuurlijk je mama, papa, oma, opa of de buurvrouw 

meebrengen want die kunnen dan ook genieten van een prachtig optreden van” Vivi met Sloeber 

de sprekende pop” en terwijl een pintje drinken (of koffie). 

INSCHRIJVEN TOT 20/11/04 !!! 

 

We gaan dan ook weer zingen en onze mooiste 

tekening of kleurplaat meebrengen om aan 

Sinterklaas te geven. Dus begin er maar 

alvast aan! Je kan al oefenen op bijgaande 

kleurplaten. 

 

Al onze niet meer zo jonge leden zijn ook van 

harte welkom op ons Sinterklaasgebeuren. 

Kom gerust een pintje pakken in Den Biz – wij 

zijn open van 13.30h tot 17 u. 

 

 

Groetjes van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Sinterklaasfoon 03 664 93 80 
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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 

een sportieve Sint ! 

 

maak zelf ook een 

tekening van een 

sportieve Sint of Piet 

of 

maak een rijmpje over 

de Sint op de fiets 

 

zeker meebrengen naar 

het Sinterklaasfeest! 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 26 

 

verjaardagskalender   hip hip hoera voor al onze jarigen!! 
 
 

Sempels Sofie 6+//Kids 05-09-99 

Van de Poel Stefanie 6+ 20-09-97 

Billen Magali 6+ 23-09-96 

Bral Leander Kids 19-09-96 

Leppens  Thomas jongens 23-09-95 

Sempels Nathalie 10+ 28-09-94 

Noens Gwen hlpld. 23-09-87 

Van de Sande Gilles volleybal 04-09-81 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

De Bie Myriam conditiegym 30-09-55 

Demeyer Joseph (Jef) conditiegym 18-09-46 

 

Palinckx Valerie 6+ 18-10-98 

Leppens Lies 6+ 03-10-97 

Goetschalckx Jana 6+ 24-10-96 

Maari Gabriëlle 6+ 16-10-96 

Sempels Ilona 6+//Kids 08-10-96 

Wouters Carmen 14+ / hlpld. 27-10-87 

Pauwels Pieter volleybal 28-10-72 

 

Nasjarek Mark kleuters 19-11-98 

Sempels Coralie 6+//Kids 21-11-96 

Roelans Evy 6+//Kids 28-11-95 

Van Laer Quinten 6+ 28-11-93 

Boeye Aster 10+ 07-11-93 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Smits Lucy  conditiegym 04-11-53 

Joosens Walter congym.best. 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

 

Sempels Jolien 6+//Kids 20-12-97 

Dedeyne Kimberley 6+ 03-12-97 

Van Engeland Silke 6+ 19-12-96 

Davies Tine 6+ 13-12-96 

Magerman Rik Kids 20-12-95 

Magerman Lara Kids 21-12-94 

Naumann Melissa 10+ 12-12-91 

Van der Kraan Harold  24-12-79 

Van der Zande Martine conditiegym 28-12-57 

Neiman Gerda seniorobic/best 22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur 06-12-47 

Wuyts Ann  conditiegym 02-12-47 
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DE  ZEVEN WERELDWONDEREN 
 

Over welke nu juist de 7 wereldwonderen blijken te zijn, schijnt nogal eens een misverstand te 

bestaan. 

Zo beweren sommige reisagentschappen dat de scheve toren van Pisa of de Chinese muur enkele 

van de deze wereldwonderen zijn. Niets is minder waar, de zeven wereldwonderen vinden allemaal 

hun oorsprong in de verre oudheid, en er bestaat slechts nog één wereldwonder dan nu nog kan 

bewonderd worden. 

Wie of waarom deze  wereldbouwwerken tot de 7 wereldwonderen werden verklaard zal altijd 

wel een raadsel blijven.  Zeker is dat het om de markantste en grootste kunstwerken gaat die 

ooit door mensenhanden werden gemaakt, zeker als men bedenkt in welke periode ze werden 

gerealiseerd.  

Latere culturen bleven natuurlijk niet achter en leverden eveneens topprestaties wat het 

neerplanten van gebouwen betreft.  Zo kun je de Eifeltoren te Parijs, de langste brug of het 

hoogste gebouw  ter wereld eveneens beschouwen als een staaltje van vakmanschap, maar toch 

bestaat er slechts één lijst met 7 wereldwonderen uit de oudheid, zoals: 

 

1 – De Kolos van Rhodos: 

Aan de haveningang van het Griekse eiland Rhodos werd 

een beeld gebouwd van een menselijke reus uit brons dat 

bijna 13 ton zwaar was.  De bouw duurde 12 jaar en werd 

voltooid in het jaar 280 vc.  Er bestaan 2 versies over de 

stand van het beeld.  Een eerste beschrijving vermeldt dat 

het met gesloten benen en gestrekte arm richting zee 

wijst.  Een tweede versie zegt weer dat het beeld 

wijdbeens in de havengeul stond, zodat de schepen tussen 

de benen van deze kolos moesten varen. 

Het beeld stortte volledig in bij een aardbeving in 224 vc 

en op de fundamenten verrezen nieuwe havengebouwen.  Een afbeelding van de kolos van Rhodos 

zou nog te bewonderen zijn op een mozaïek op het plafond in een grafkapel onder het vaticaan? 

 

 

2 - het Mausoleum: 

Voor de overleden Mausolos werd in 354 vc een wit 

marmeren grafmonument gebouwd.  Het waren niet 

specifiek de afmetingen  (ongeveer 132 m bij 42 m) die dit 

gebouw aantrekkelijk maakte, maar wel de meer dan 100 

figuren die het interieur van de tempel sierden.  Allen 

handgemaakt tot in het fijnste detail, met als uitschieter 

het kunstwerk van een marmeren strijdwagen  getrokken 

door vier paarden. 

In het jaar 1522 werd het monument door rovers 

verwoest.  In de Turkse havenstad Bodrum vindt men nog 

enkele brokstukken van dit gebouw terug, en in 1975 werd er nog een verborgen trap 

teruggevonden met een tunnel naar een grafkelder. 
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3 – Het Beeld van Zeus: 

Pheidias maakte in 435 vc een 13 meter hoog beeld 

van de Griekse god Zeus en gebruikte hiervoor 1000 

kg goud en 1000 kg ivoor.  Het beeld werd geplaatst 

in een uitzonderlijke tempel en was daardoor 

waarschijnlijk het grootste en duurste heiligenbeeld 

dat ooit in een overdekte ruimte werd geplaatst. Het 

beeld bevond zich enkele eeuwen in Olympia in 

Griekenland, en werd daarna geplunderd (goud en 

ivoor) om nadien volledig te verdwijnen in de 6e eeuw 

door een aardbeving. 

 

 

4 – De Pharos van Alexandrië: 

Deze grote vuurtoren met een hoogte van 135 meter werd 

in 300 vc gebouwd voor de havenstad Alexandrië.  Het 

licht zou 80 km ver zichtbaar zijn geweest en was een 

belangrijk herkenningspunt voor zeelieden die de woelige 

kust van Egypte vreesden.  

Volgens sommigen is dit het meest nuttige van de 7 

wereldwonderen maar niemand heeft enig vermoeden welke 

soort brandstof werd gebruikt om een vlam die zover 

zichtbaar was aan het branden te houden.  In 1375 werd 

deze vuurtoren door een aardbeving vernietigd en op haar 

grondvesten staat nu Fort Kait Bey. 

 

 

5 – De tempel van Artemis: 

Een godshuis gebouwd te Ephere in 225 vc en bestond uit 

127 zuilen van 18 meter hoog, bevatte enorm veel 

muurschilderijen en beelden.  De tempel was 128 meter 

lang en 68 meter breed.  De resten van dit wereldwonder 

werden in 1863 ontdekt maar meer dan stenen en een 

enkele zuil valt in de Turkse stad Ephere niet meer te 

vinden. 

 

 

 

6 – De hangende tuinen van Babylon: 

Babylon bevond zich dichtbij Bagdad in Irak en er zijn gen 

restanten meer te vinden van deze uitzonderlijke 

tuinconstructie. In het paleis van Pataliputra werden terrassen 

aangelegd met een zijde van 120 meter in verschillende 

verdiepingen die steunden op uit zand gevulde zuilen en 

beschikte over een ingenieus bevloeiingssysteem, zodat de 

bomen er altijd groen bleven en het precies leek of al deze 

tuinen in de lucht groeiden.  Dit alles werd gerealiseerd in de 

3e eeuw vc.  
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7 – de piramiden in Egypte: 

Het enige wereldwonder dat de tand des tijd heeft 

doorstaan en jaarlijks nog duizenden bezoekers 

trekt.  De mooiste piramide bevindt zich in Gizek. 

Meer dan 3000 jaar oud, soms 150 meter hoog en 

meer dan 80 in aantal worden zij nog steeds door 

iedereen beschouwd als een wonder van bouwkunst en 

precisie. 

De piramiden zijn de oudste, grootste en meest 

volmaakte van de 7 wereldwonderen.  Hoe de stenen 

graftomben (vol symboliek) destijds werden gebouwd zorgt vandaag de dag nog steeds voor 

speculaties en ontzag voor de bouwers. 

Waarschijnlijk werden er nooit meer voorwerpen ontvreemd, waar ook ter wereld, dat uit de 

schatkamers van deze piramides.  De vloek van de mummie kon dit zelfs niet verhinderen. 

 

 

 

 

Willy 

 

 

 

Niet om te lachen! 
 

☺ Moeder, de kindjes die komen van de ooievaar nietwaar? 

☺ Ja Jantje 

 

☺ En Sinterklaas, die brengt het speelgoed hé? 

☺ Zeker manneke… 

 

☺ Het dagelijks brood dat krijgen wij van Onze-Lieve-Heer? 

☺ Inderdaad Jantje 

 

☺ Dan vraag ik mij af wat ons vader, buiten duivenmelken, hier eigenlijk doet… 
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NATUURLIJK 

 
 

Salie 
 

In het latijn heet salie SALVIA wat verwijst 

naar het latijnse woord voor redding. 

Dat zegt wel genoeg, geloof ik. De plant is 

afkomstig van de zuidelijke balkan. Je ziet 

hem daar op zonnige plaatsen groeien tussen 

de kalkrotsen. Het is een stevige plant die 

gemakkelijk een meter hoog wordt. Zijn 

stengel is vierkantig en onderaan houtachtig. 

De eivormige bladeren zijn stevig, dik en 

voelen fluweelachtig aan. Ze hebben een 

grijsgroene kleur en vertonen een zeer 

sterk reliëf, veroorzaakt door de nerven die 

aan de bovenkant diepe groeven vormen en 

aan de onderkant erg dik liggen. 

 

In Albanië wordt de Salie veelvuldig 

gekweekt en in Griekenland, kan je in de 

cafeetjes en op de terrasjes de 

verfrissende thee drinken van Salietoppen. 

Maar ook in onze tuinen groeit Salie 

gemakkelijk. Als je in april, mei onder glas 

zaait, zie je de eerste fluwelige blaadjes 

drie weken later kun aanwezigheid tonen. Als 

je ze wat later gaat uitplanten, zet je ze 

best zo ongeveer 40 cm van elkaar. In de 

winter kan de plant blijven staan. Hij blijft 

groen, maar hij vraagt wel een 

bodembedekking rond zich. Het volgende 

jaar bloeien en geuren de blauw-violette 

lipbloemen van mei tot juli. Als je de 

bladeren wilt drogen, pluk je ze in mei of 

juni en hang je ze in kleine busseltjes in een 

luchtige plaats. Niet in de zon, want dan gaat 

het aroma verloren. Laat ze best tot einde 

september drogen vooraleer je ze in potjes 

zou doen. Ondertussen pluk je telkens de 

blaadjes af als je ze nodig hebt. Ook van 

verse blaadjes kan je thee zetten. 

 

Salie bevordert de spijsvertering. Jonge 

scheuten of een blaadje salie bij een slaatje 

is erg geschikt. Je kan het ook gebruiken in 

wildsaus, bij eend, kip, kalkoen…  Ook in 

vissaus en vissoep, bij gebakken vis en bij 

paling in ’t groen is salie onontbeerlijk (salie 

wordt ook wel palingkruid genoemd). In elke 

soep, pizza, rijst of deegwaren vormt salie 

een goede combinatie. 

 

 

 
 

 

Je kan salie ook kweken in een pot op je 

aanrecht, je hebt er echt geen grote tuin 

voor nodig. 

 

Irène 
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DE kaastaart  (iedereen kan ze maken) 
 
nodig voor 6 personen 

 

 200 gr speculaaskoekjes 

 75 gr boter 

 1 kuipje van 200 gr. verse kaas 

 1 dl.water 

 1 citroen 

 2 pakjes vanillesuiker 

 8 eetlepels suiker 

 ¼ l verse room 

 5 blaadjes gelatine van 2 gr. 

 Voor de versiering: een blik ingelegde kriekjes of mandarijntjes of kiwi… 

 

zo doen we dat: 

 

Verpulver de koekjes en vermeng met de boter zodat je een plakkerige massa 

krijgt die je met een lepel op de bodem van een springvorm van 20 cm. aanbrengt. 

Je doet best eerst een aluminiumfolie of bakpapier in de springvorm en ook tegen 

de randen. 

 

Laat de gelatineblaadjes weken in 1 dl. koud water. Nadat deze wat gerimpeld 

zijn smelt je ze met het water op een zacht vuurtje (dus de gelatine niet 

uitknijpen zoals gebruikelijk) tot ze helemaal opgelost zijn. 

Opgelet, het water mag niet koken !!! 

Voeg er dan de suiker bij en roer even. 

Laat dit vocht een beetje koelen. 

 

Klop intussen de kaas los met het sap van een citroen en de vanillesuiker. Voeg er 

de afgekoelde gelatine bij en roer goed. 

 

Voeg dan de opgeklopte room voorzichtig bij deze massa. 

 

Doe het beslag in de springvormen laat dit gedurende 24 u. in de koelkast 

opstijven. 

 

Ontvorm en versier, naar eigen keuze, voor het opdienen met fruit en evt. 

slagroom voor de niet dieëters onder ons! 

 

Smakelijk! 
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OM TE KLEUREN 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een nieuwe hobby. 

 

Wegens groot gebrek aan vakantie, 

hebben we een nieuwe hobby gezocht: 

zeilen.  Zalig ronddobberen op de San 

Fransico Bay in de Californische zon – 

een beter alternatief voor vakantie is er 

hier niet te vinden.  Vorig najaar zijn we 

aan onze eerste cursus begonnen en 

tijdens de zomer hebben we geregeld de 

zeiltjes opgezet.  We zijn klein 

begonnen op bootjes met een 

buitenboord motor.  Nu zijn we weer aan 

een cursus begonnen om  met grotere 

boten met binnenboord motor te mogen 

zeilen.  Maar zoals iedereen wel weet – 

sommige vrouwen en techniek gaan echt 

niet samen.  Ik ben dus echt wel een van 

die sommige, dus moet er nog flink wat 

gestudeerd worden voor de praktische 

en theoretisch test.  Examen kan je het 

echt niet noemen, want we trekken er 

een weekend op uit en worden dan 

beoordeeld op onze stuurmanskunsten.  

We moeten dan ook nog ergens ons 

anker uitgooien en dan kunnen we aan 

boord de theoretische proef doen.   Als 

we daarin slagen, dan kunnen we het iets 

ruimere sop kiezen en zeilen tot het 

schuimende water over de mast spat – 

of net iets minder.   

 

Groetjes van uit het altijd zonnige 

California, 

Nadine 
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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 ‘05 
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Socialistische Mutualiteit
van de provincie Antwerpen

tel. 

fax

03 285 44 44

 03 218 67 03

Belgiëlei 22 - 24

2018 Antwerpen

www.socmut.be

De VoorZorg
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