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INTRO 

 

 
 

2006 

 

 

Weeral de beste wensen voor weeral een 

nieuw jaar! “ Mensen wat gaat het vlug” is 

deze dagen zowat de meest gehoorde 

uitroeping! Inderdaad, we snellen opnieuw 

richtig zomer! Sinterklaas zit weeral voor 

een jaartje in Spanje of zo, en de Kerstman 

is samen met andere versieringen weer 

opgeborgen op zolder! Dan is het nu de 

hoogste tijd om aan al die goede voornemens 

te gaan werken, want wie wil er niet een 

beetje meer bewegen in het nieuw jaar, dat 

hebben we ons zelf vast wel beloofd. Dus, op 

naar de turnzaal om zeker een paar keer in 

de week alle remmen los te gooien en er eens 

lekker tegenaan te gaan zodat we ons 

wintervet onder controle krijgen! 

 

Ook voor onze kinderen en kleinkinderen is 

het een noodzaak dat ook zij de weg naar de 

turnzaal leren kennen. De computer 

generatie is moeilijk in gang te krijgen maar 

wij blijven het alvast proberen! 

 

Als club trachten wij opnieuw de lidgelden 

zo laag mogelijk te houden en dit kan enkel 

omdat wij nog steeds mogen rekenen op een 

fantastische ploeg vrijwilligers die toch 

maar steeds paraat staan om onze leden elke 

week enkele toffe uurtjes ont(in)spanning te 

bezorgen. Wij rekenen dan ook op jou 

deelname bij alle activiteiten  van onze club 

want daar doen wij het voor! 

 

Verder wens ik iedereen nog een succesvol 

2006 en blijf bewegen! 

Irène 
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mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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LESROOSTER 2005 / 2006 
 
 
 
 

zaal dag afdeling van  -  tot 

      

KA maandag Gym Plus (12+ vr. - 14+ man.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Aerobics 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30 tot 22.00 

      

KA woensdag Kleuters/kids 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Gym 6 - 12 meisjes 18.00 tot 19.30 

  Gym 6 - 14 jongens 18.00 tot 19.30 

    

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Trampoline/ LM 19.30 tot 21.00 

      

      

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      

 

 

KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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18 maart zaterdag TURNFEEST KTA IEDEREEN 

     

25 maart zaterdag Non Gym day jeugdcentrum Biz Play Back gebeuren 

     

23 april zondag Kringwedstrijd KA  

     

29 april zaterdag 1 mei viering  Biz  

     

6 en 7 mei zat.en zondag Mega-Gym Gent jongeren 

     

 21 mei zondag DORPSDAG Kapellen iedereen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRINGKALENDER 2005  /  2006 

Herfstverlof  29/10  -  06/11 

Kerstverlof   24/12  -  08/01 

Krokusverlof  24/02  -  05/03 

Paasverlof   01/04  -  17/04 
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AFSCHEID 

 

 
 
 
 
 

Op 2 december 2005 moesten wij afscheid 

nemen van een zwaar zieke Gerard Kuijpers. 

Tot vorig jaar was hij nog actief bij onze 

seniorobicers en deed tijdens dat jaarfeest 

nog zijn uiterste best om er bij te zijn. 

Dit jaar zou hij zijn medaille halen van 10jaar 

lid en daar keek hij al naar uit. 

Spijtig genoeg heeft hij dit niet meer mogen 

meemaken. 

Wij zullen Gerard blijven herinneren als een 

bijzondere sympathieke “Hollander”, steeds 

bereid voor een lach en een grap.  

Hij werd 64 jaar. 

 

Gerard had vele hobby’s waaronder ook die 

van dichter en wij nemen dan ook afscheid 

met een tekst van hemzelf! 
 
 
 
 
 
 

Echte liefde wordt ons nooit opgedrongen. 
Liefde is niet tastbaar, maar een uiting van diepe genegenheid. 

Versta mij niet verkeerd, want de essentie van de liefde is natuurlijk 
een persoonlijke aangelegenheid. 

Dus voor elk individu is de betekenis anders. 
 

Gerard 
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18 maart 2006 
49ste Turnfeest 
I.L.O.K.A. 
 

wij zoeken : 

 

helpende handen bereid om een 

handje of twee toe te steken voor, 

tijdens en/of na de voorstelling! 

 

verhuis materiaal en opstellen  

decor / belichting / muziek 

vrijdagavond 17/3 

zaterdagmorgen 18/3 

 

algemene herhaling 

zaterdagmiddag 13.30 h. 

 

VOORSTELLING 

19.30 
 

opruimen na de voorstelling 

tot alles weg is!!! 
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OPGELET !  DATAWIJZIGING  OPGELET ! 

 
Wegens omstandigheden, buiten onze wil, zijn wij genoodzaakt om enkele in 

de kringkalender gepubliceerde data te wijzigen.  De reden hiervoor is de 

onbeschikbaarheid van de nodige accommodatie op de door ons geplande 

data. Het betreft volgende evenementen: 

 

 Non-gym day : zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart  
( in plaats van 4 februari) 

 Kringkampioenschap:  zal plaatsvinden op zondag 23 april  
( in plaats van 22 april) 

 

Gelieve deze data aan te passen in uw agenda.  

Onze leden zullen  hierover tijdig de nodige informatie ontvangen.  

 

 
 
 

ZAKDOEK VERSIEREN voor Vader- of Moederdag 
 
 

Wat heb je nodig: 

Witte zakdoek. 
Textielstiften. 
Kaartje. 

Touwtje. 

 

Neem de witte zakdoek en teken er met textielstiften iets op 

wat je vader (moeder) heel leuk zal vinden. Als het klaar is 
goed laten drogen en dan met een touwtje een kaartje 
eraan hangen. Op het kaartje schrijf je dan: 

 "Van je kleine snotneus"  
 

 
 
Tip: 

Als de zakdoek niet te dik is kan je er een plaatje onder leggen en 
dat plaatje dan overtekenen met de stiften. 
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JONG BEGONNEN = VEEL GEWONNEN 

 

 

In de media verschijnen regelmatig berichten dat onze hedendaagse jeugd minder 

actief wordt en er meer gevallen van obesitas worden vastgesteld op jonge leeftijd. 

Sporten is de ideale manier om dit af te remmen, en gezond sporten kan zelfs 

diabetes op jonge leeftijd voorkomen.  

 

Hoe jonger men met sporten begint, hoe beter luiheid en zwaarlijvigheid worden 

tegengegaan. In alle sportverenigingen wordt de laatste tijd meer en meer 

vastgesteld dat er een achteruitgang in het ledenaantal op te merken valt bij de 

jongeren. Vooral de zeer jongeren, de kleuters, nemen het minst deel aan sportieve 

activiteiten. 

 

Ook in onze kleuterafdeling valt deze terugloop te merken. Daarom via dit ledenblad 

een oproep aan al onze leden en hun familie:  

zo kan het alle dagen! 

maar zo kan het op woensdag middag !!! 
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 Hebt u nog kleuters die niet aan sport doen, of zijn er 

nog kleuters in uw familie of kennissenkring die niet 

aan sport doen, laat hen eens deelnemen aan onze 

lessen kleuterturnen.  

 

 Ook al doen ze dit niet zo graag in het begin, met een 

beetje stimulatie van de ouders zal een kleuter na 

enige lessen graag deelnemen aan deze vorm van 

gezond sporten. U bewijst hen er, zeker op lange 

termijn een goede dienst mee. 

 

 
 

 

 

 

 

Onze afdeling kleuters & kids oefenen op woensdag van 14 tot 15.30 uur in de 

turnzaal van het Koninklijk Atheneum, Streepstraat 16 en zij zijn welkom vanaf 

de leeftijd van 3 jaar.  

 

De eerste les is volledig gratis! Wenst u meer informatie, dan kan dit via de 

hoofdleidster op telefoonnummer 03 664 93 80. Niet wachten, zeker doen  !!!! 
 

 

Gooien, rennen, zwieren, heel hard  

in het rond draaien. 

Dansen, zingen, alles aan de kant, 

kleuterturnen, heel plezant. 
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NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW  
 

Wordt ook u STEUNEND LID van  ILOKA ?? 

 

 

 
 
 

Vanaf heden wordt de mogelijk geboden aan sympathisanten van onze vereniging om 

steunend lid te worden van ILOKA.  Niet iedereen komt graag turnen of is iets 

minder sportief dan de andere , maar wil wel een extra steuntje geven aan ILOKA.  

Dan kan dit door 5 euro (meer mag natuurlijk ook) te storten op rekeningnummer  

979-0775204-82 

ten name van turnkring ILOKA  

met de vermelding 

steunend lid. 

 

Zodra uw storting in ons bezit is, ontvangt u een lidkaart van steunend lid die u 

recht geeft op deelname aan de nevenactiviteiten van onze vereniging aan dezelfde 

voorwaarden als een turnlid. 

Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die hiervoor in 

aanmerking komen. 

 

Let wel: 

 turnactiviteiten (bv. jaarfeest) komen niet in aanmerking  aan verminderde prijs. 

 

Indien ieder van onze gymnasten 1 familielid overtuigd om steunend lid te worden, 

dan nemen wij een ongelofelijke start en zijn wij u uiteraard  zeer dankbaar. 

Doen  zouden wij  zeggen  !! 
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Wafels – truffels – marsepein 
 

 

Aan alle super verkopers van harte dank! 

 
 

Dank zij jullie werden er bijna 500 stuks van al dit lekkers aan mijn voordeur afgeleverd. 

Na het nodige puzzelwerk konden de verschillende verkopers op hun beurt hun goederen aan de 

man of vrouw brengen. 

 

Dit is toch telkens weer een prachtige bijdrage in de werkingskosten van onze kring waarvoor 

nogmaals onze beste dank. 

 

Top 3 van de verkopers:   Brigitte Schuurmans 29 stuks 

Fam Billen   17 stuks 

Fam. Goetschalcks  16 stuks 

 

Dit jaar zal ook voor de eerste maal een percentage teruggaan naar de verkopers in de vorm 

van een ledencheque. Onze penningmeester heeft ondertussen reeds alles uitgeknobbeld en de 

lijst opgemaakt. Zij die in aanmerking komen zullen hun cheque ondertussen al wel gekregen 

hebben. 

Ook bij de verkoop van steunkaarten met gratis tombola kunnen er weer euro’s bijverdiend 

worden, alsook voor het aanbrengen van een reclameboodschap in onze clubblad. Dit bedrag kan 

dan worden besteed bij aankoop van kringkledij, lidgeld ea. 

 

Tot de volgende verkoop!! 

 

 

uit de oude doos  

afdeling “huismoeders” 1977   

 Waar zit je oma? 
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ERGENS  GELEZEN 
 

In de tijd dat de dieren nog konden spreken, woonden er in een klein 

dorpje ergens in Frankrijk vele arme mensen die alle dagen hard moesten 

werken om in hun behoeften te kunnen voorzien.  Aan de rand van het dorp 

woonden de allerarmste bevolking. 

 

Op zekere avond kwamen twee vreemdelingen aan in het dorp en vroegen 

om onderdak voor de nacht en een boterham.  Overal werden zij wandelen 

gestuurd tot ze bij een oud vrouwtje  aanklopten die hun vriendelijk 

ontving en hen zelfs een bescheiden maaltijd voorschotelde.  Nadien bood 

ze beide heren haar beste kamer aan om de nacht door te kunnen brengen.  

Toen ze s’ morgens opstonden werden ze zelfs vergast op een stukje brood 

en een glas water. 

 

Na het nuttigen van het karig ontbijt namen de twee heren vriendelijk 

afscheid van het vriendelijke oude vrouwtje, dankten haar hartelijk voor 

de aangeboden diensten en besloten met de volgende woorden : 

 “ Moedertje, u bezit zelf niets en toch hebt u uw bezittingen met ons 

gedeeld en ons niet in de koude buitenlucht laten overnachten.  Omdat u zo 

gulhartig bent geweest, willen wij u belonen.  Wat ge vandaag als eerste 

werk doet zult ge de hele dag blijven doen”.  Hierop vervolgden ze hun weg 

en waren spoedig uit het zicht verdwenen. 

 

Het vrouwtje schonk aan deze uitspraak niet verder haar aandacht, en 

besloot om de weinige centjes die haar nog restten te gaan tellen om 

enkele broodnodige inkopen te gaan doen op de plaatselijke markt.  Toen ze 

haar geld begon te tellen bleef ze echter maar tellen en tellen tot in de 

late avond.  Om twaalf uur s’ nachts was geheel haar huisje gevuld met 

geldstukken.   

Dit feit bleef niet onopgemerkt in het dorp en al spoedig verspreidde het 

nieuws zich en werd ze overal vol afgunst bekeken om haar plotse rijkdom.  

 

Enkele maanden later arriveerden de twee vreemdelingen opnieuw in het 

dorp om logies voor de nacht te vragen en natuurlijk was nu iedereen 

bereid om de heren te ontvangen.  Een gierige oude vrouw liet hen 

overnachten in een oud vervallen stalletje en bood hen een paar oude 

boterhammen aan.  Niettegenstaande  werd de vrouw s’ morgens bedankt 

en namen de twee heren afscheid met de woorden: “ Wat ge vandaag als 

eerste werk doet, zult ge blijven doen.” 

 

Hierop had de oude gierige vrouw gewacht en dacht “Eerst mijn voorzorgen 

nemen zodat ik de hele dag ononderbroken mijn geld kan tellen.” En ze ging 

… plassen. 
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Maar zoals voorspeld bleef ze plassen, de hele dag door tot in de late 

avond.  

 

De twee vreemdelingen werden nooit meer in het dorp gezien, en volgens de 

inwoners van het nu nog bestaande dorpje is zo de Schelde ontstaan.   

 

 
Willy 

 

  

Schelde bron 
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VERLOREN  MAANDAG 

 
In onze streken wordt verloren maandag gevierd op de 

eerste maandag na het feest van drie Koningen, dat 

telkens plaatsvindt op 6 januari.  Dit jaar stond verloren 

maandag genoteerd op maandag 9 januari. 

De meeste onder ons linken deze dag automatisch aan het 

eten van worstenbrood of appelbollen.  Waar zou echter 

de naam verloren maandag zijn oorsprong vinden?  

 

Zeker is men het hierover niet, maar in Nederland bestaat wel reeds lang de 

benaming “kopper maandag “ of “kopperkesdag”. Op deze dag werd er geld 

opgehaald en naar aloud gebruik ontvangen in een “coppe” (schaal). 

Een andere verklaring verwijst naar een “raadsdag”, eveneens afkomstig uit 

Nederland en meer bepaald Arnhem, waar op een maandag  de vrouwen van de 

leden van de gemeenteraad een feestmaal aangeboden werd. Sommigen noemden 

deze dag “raadsmaandag”, en viel eveneens op de eerste maandag na het feest van 

drie Koningen.  Een afleiding hiervan is de benaming “raasdag”, zo genoemd naar 

het razen (roepen) en tieren ( kabaal maken) dat algemeen beoefend werd tijdens 

dit feest door de gewone bevolking die zich te buiten ging aan volksspelen en 

drank. 

 

Volgens een oud manuscript zou in Vlaanderen zowel als in Brabant de 

oorspronkelijke naam van verloren maandag te vinden zijn als “versworene 

maendaghe”.  Van uit deze beschrijving is gemakkelijk de naam “verloren maandag” 

terug te vinden.   

Van de 13e eeuw tot de 16e eeuw dienden vooraanstaande edelen die een eed 

dienden af te leggen dit te doen  -“op de eerste maandag volgend op de dag van het 

bezoek van de drie Koningen aan de stal van Bethlehem”. Dit was ook de dag dat de 

gilden vergaderden om hun akten te laten goedkeuren. Omdat deze personen die 

dag niet werkten sprak men van een verloren maandag. Deze gildenbroeders boden 

die dag ook een feest aan dat vooral bijgewoond werd door ambachtslieden en 

werklui.   

Later in de 18e en 19e eeuw werd die dag jaarlijks voornamelijk gevierd door de 

werklieden in de steden en trok de adel zich terug om in hun  eigen kring te 

feesten.  De arbeiders haalden die dag fooien rond bij hun werkgevers wat direct 

terug werd verbrast in de plaatselijke herbergen.  Uiteindelijk zou niet werken en 

geld verbrassen de term “verloren maandag” opleveren. Het hoeft zeker niet 

vermeld dat deze dag uitmondde in een orgie van braspartijen, straatlawaai en 

ruzies.  Vele zatlappen eindigden dat ook voor een nacht in de gevangenis waar ze 

hun roes konden uitslapen hetgeen voor sommigen zelfs een verloren dinsdag 

opleverde.  
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Vanaf de late middeleeuwen  tot in de 20e eeuw werd verloren maandag uitbundig 

gevierd door voornamelijk handwerkers terwijl de gilden zich distantieerden van 

het ordinaire volk en deze dag uitriepen tot hun “teerdag”.  Deze benaming werd 

tot laat in de 20e eeuw gebruikt door verenigingen die hun jaarlijkse bijeenkomst 

afsloten met een feestmaal dat de benaming “teerfeest” meekreeg.  Omdat iedere 

vereniging zijn eigen teerfeest zou kunnen inrichten werd er niet meer gekeken 

naar de datum en vonden deze feesten plaats  vanaf november tot maart. 

 

Waarom er op verloren maandag worstenbrood wordt gegeten bestaat 

geen pasklaar antwoord.  Misschien ligt de oorsprong in het feit dat 

vele herbergiers hun klanten, die hun opgehaalde geld toch in de cafés  

kwamen verbrassen, op verloren maandag een goedkope versnapering 

aanboden zodat hun honger iets werd gestild en ze 

konden blijven tot al hun geld in de waard zijn zak was 

verdwenen.  

Een worstenbrood was  immers een goedkoop alternatief om de buik 

te vullen.  Men gebruikte hiervoor goedkoop en vet vlees (worst), in 

deeg verpakt en gebakken.  Het kon zelfs koud of warm worden gegeten.  

 

Het rondgaan en ophalen van geld is nu zogoed als onbestaande.  Worstenbrood 

eten blijft natuurlijk een lekkernij en de traditie blijft behouden.  Voor hen die 

geen worstenbrood lusten krijgen  appelbollen voorgeschoteld. Waarom deze 

combinatie is nog een groter raadsel. 

 

 
 

 

 

In het noorden van Antwerpen, met name in de polderdorpen Zandvliet en 

Berendrecht werd tot laat in de jaren 70 van de vorige eeuw verloren maandag 

gevierd door de iets oudere jeugd die ‘s avonds er op uit trok om geld te gaan 

ophalen terwijl ze met hun 

“hanske knap” een lied zongen. 

 

Hiervoor  vormde men het liefst 

een groepje van drie personen die 

hun gezichten zwart maakten met 

houtskool of roet van de 

kolenkachel en op hun hoofd een 

jutezak droegen die geplooid was 

als een kapmantel. (ook de 

vroegere havenarbeiders droegen 
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voor het lossen van bepaalde goederen dit soort zak).  Rond het middel werd deze 

bijeen gehouden door een dik koord en de personen onderling werden verbonden 

met een (lichte) ketting die tijdens het stappen voor het nodige geklingel zorgde. 

Eén persoon diende over een “hans “ te beschikken die werd gebruikt als 

begeleidingsinstrument voor hun gezang.  Deze “hans” werd gemaakt uit een oude 

klomp (houten schoen) die door de arme bevolking werd gedragen tijdens hun 

dagelijkse bezigheden. (bekendste klompendraagster is het melkmeisje uit 

Nederland voor kaasreclame).  Van deze klomp werd het voorste gedeelte van de 

voetzool afgezaagd en terug bevestigd met lederen riempjes.  Van binnenuit werd 

deze voorzien van een dunne koord zodat men deze voetzool kon laten klepperen.  

Het geheel werd omhuld door de pels van een konijn die dezer dagen massaal 

werden geslacht en zo voorzagen in het dagelijkse rantsoen. Meestal werden deze 

pelsen niet gelooid, zodat er wel eens een luchtje aan zat hetgeen men trachtte te 

vermijden door het konijn te slachten op  verloren maandag zelve.   

 

Deze “hans”, het geluid van de rammelende kettingen en de bijbehorende kledij 

diende er voor te zorgen dat de boze geesten werden verjaagd.  De bewoner van 

het huis waar men zijn lied zong was maar al te blij (of deed alsof) dat de boze 

geesten uit zijn omgeving verjaagd werden en beloonde deze “hanske knappers “ 

met een centje.  Ook dit gebruik is inmiddels zo goed als verdwenen en wordt nu 

enkel nog gebruikt als een jaarlijks terugkerend ritueel door een vier à vijf 

personen die dit in ere houden en 

de raadszitting van de 

districtraad bezoeken, waar deze 

zangers getrakteerd worden op 

een jenevertje !  Ook de originele 

kledij heeft aan waarde ingeboet, 

en men draagt nu een gewone 

blauwe boerenkiel met een rood 

witte bolletjeszakdoek om de nek 

en houten klompen.   

 

Na deze generatie zal dit oud volksgebruik waarschijnlijk volledig verdwenen zijn 

en zullen we het hanskeknap lied niet meer horen schallen. Tenzij enkele jongeren 

dit willen overnemen.  Hierna volgt alvast het lied van “Hanske Knap” zodat dit al 

kan ingestudeerd worden. 

 

 
Hanske knap boven alle stuiverkes 

 

Om Hanskes baardje af te doen 
’t is in geen zes, zeven jaar meer afgedaan 

how Hans, how Hans 
Steekt een duitje in den Hans 

How hans. 
 

Willy 
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LIDGELD BETALEN MET JACOBUSCHEQUES: 

 

Jaarlijks ontvangt iedere inwoner van Kapellen een aantal 

Jacobuscheques ter waarde van 10,50 euro die kunnen worden 

gebruikt voor allerhande activiteiten ingericht door het 

gemeentebestuur.  

 

Deze cheques kunnen ook gebruikt worden om lidgeld te betalen bij ILOKA. 

 

Laat ze dit jaar eens niet in de schuif liggen maar reserveer ze alvast voor je 

volgende lidgeld bij je favoriete club! 

 

 
 

 

LIDGELD BETALEN MET de SPORT en CULTUURCHEQUES van SODEXHO: 

 

Steeds meer en meer werkgevers bieden hun werknemers, naast 

maaltijdcheques, ook de sport- en cultuurcheques aan  met een maximum bedrag 

van 250 euro per jaar. De Senaat keurde deze invoering goed begin juli 2004, en 

het bedrag is vrijgesteld van RSZ en personenbelasting.  

 

De bedoeling van de bevoegde minister is dat meer werknemers aan sport 

zouden doen, en dat dit op deze manier aantrekkelijker wordt gemaakt.   

 

Ook hier ondertekende onze vereniging een contract met Sodexho, om onze 

leden in staat te stellen ook op deze manier hun lidgeld te kunnen betalen. 

 

LET WEL: Leden die met dit soort cheques betalen dienen 5 euro extra te 

betalen (dus het verschuldigde lidgeld plus 5 euro).  De reden hiervoor is dat bij 

de afrekening van deze sport- en cultuurcheques, Sodexho een financiële 

deelname van 3% inhoudt, eventueel vermeerderd met portkosten.   

 

Toch denken wij dat deze vorm van betaling ook hier kan bijdragen om de eerste 

stap naar de vereniging te zetten.  Breng ook uw collegae mee indien zij 

eveneens van deze cheques genieten. 
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Sinterklaas was weer in’t land! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle foto’s te zien op www.iloka.be 

 

http://www.iloka.be/
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Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 25 

PAP’s SPECIAL 

Gehakt ovenschotel 

 

 
 
Bereidingstijd 25 min.  

Oventijd 30 min. 

 

Energie totaal  per persoon  

288 Kcal. 

19 gr. eiwit 

20 gr. vet 

07 gr. koolhydraten 

 

Ingrediënten:   

1 aubergine 

1 courgette 

3 paprika's 

1 grote ui 

4 knoflookteentjes 

zout - versgemalen peper 

500 gram rundergehakt 

1 el. paprikapoeder 

1 blik (ca. 400 gram) tomatenblokjes 

2 eieren 

1/8 liter (demi) room 

50 gram. geraspte kaas 

3 el. eventueel gesnipperde peterselie 

 

Bereiding: 

 

Maak de groenten schoon:snijd de aubergine in blokjes van ca. 1½ cm. en de paprika's in stukjes. 

Snipper de ui en de knoflookteentjes. 

Verhit 2 el. olie in een wok, voeg de groenten toe en roerbak het geheel ca. 6 minuten 

Breng de groenten op smaak met zout en peper en schep ze in een lage ovenschaal. 

Verhit de rest van de olie in dezelfde pan en roerbak het gehakt rul. 

Bestrooi het gehakt met de paprikapoeder. 

Voeg zout en peper naar smaak toe en roer de tomatenblokjes met het vocht erdoor. 

Schep het gehaktmengsel over de groenten in de ovenschaal. 

Klop de eieren los en meng de room en de helft van de kaas erdoor. 

Lepel het ei- room mengsel over het gehakt en strooi de rest van de kaas erover. 

Verwarm de oven voor op 180c. 

Laat het gerecht in het midden van de oven en in ca. 30 min. goudbruin en gaar worden. 

Bestrooi de schotel eventueel met peterselie. 

Erg lekker met Turks brood. 

Smakelijk! 
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Weyers Andy kleuters 24-01-02 

Pittillion  Amy kleuters 03-01-01 

Warzée Indra gym meisjes 20-01-97 

Van Hees Martijn jongens 24-01-95 

De Ridder Robin aerobics 01-01-88 

De Buysscher  Kathia conditiegym 21-01-77 

Hamackers Nancy congym.hlpld.. 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/best. 31-01-72 

Bergs Tom volleybal 29-01-72 

De Bie Nicole conditiegym 16-01-62 

Plompen Erna congym.best. /vzw 23-01-59 

Le Roy Lia  conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid conditiegym/ae 24-01-56 

Bourdiaudhy Lucie conditiegym 31-01-45 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

 
 

Lenders Simon kleuters 13-02-02 

Lenders Tobias kleuters 16-02-00 

Leys Chelsea gym meisjes 08-02-99 

Louviaux  Jelle jongens 03-02-97 

Louviaux  Niels jongens 03-02-97 

Davies  Nicolaas jongens 
08-02-95 

Tahon Christa gym meisjes + 05-02-95 

Debie Ellen gym meisjes + 02-02-94 

Van Den Daele Cindy conditiegym/ae 07-02-79 

De Leeuw Nadine leiding 16-02-74 

De Breuck Ronny volleybal/best. 23-02-68 

Steinen Rina conditiegym 13-02-66 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur vzw 20-02-31 

 
 

Wauters Jennifer gym meisjes 20-03-97 

Van de Poel Sofie gym meisjes 03-03-96 

Meier Nicole conditiegym 16-03-73 

De Leeuw Ludo vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

Van Meel Elisa seniorobic 03-03-32 

 

Aan alle jarigen van 

harte proficiat 
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Romantisch dessertje voor Valentijn 
 

 

IJshart voor twee 
 
  

nodig: 
 500 ml bosvruchtensorbetijs 
 cake (in dunne plakken) 250 gr 
 100 gr frambozen 
 hartvormpje (ca. 10 cm – maar andere vormen mogen ook) 

 
Bereiden : 

 Sorbetijs uit vriezer nemen en 5 min. laten staan, zodat ijs wat 
zachter wordt. Hartvorm met cake vullen, plakjes bijsnijden om 
hartvorm geheel te vullen. 

 Cake in hartvorm met sorbetijs bedekken. Hartvorm voorzichtig van 
bord nemen en bord tot gebruik in vriezer bewaren. Op dezelfde wijze 
nog een ijshart maken. 

 Ijsharten uit de diepvries nemen, met frambozen garneren en direct 
serveren. 

 
Tip. : Heb je geen verse frambozen, gebruik er dan uit de diepvries. 
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PROFIEL 

Wie zijn ze , wat drijft hen & wat doen ze na ILOKA  

 

Naam : Plompen 

Voornaam : Erna 

Leeftijd : 47j. 

Beroep: secretaresse 

E-mailadres : 

erna.plompen@pandora.be 

Telefoonnummer :  03/664.50.54 

 

Aantal jaar lid : 9j. 

 

Functie in turnkring : bestuurslid 

 

Hobby’s en interessen : 

-conditiegym bij Iloka 

-fietsen en wandelen 

-lezen als ik tijd heb 

 

Iets over jezelf :  

Mijn kinderen (Michael en Amy Swijnen) brachten veel tijd door bij Iloka.  Na de 

deelname aan de Gymnacopia in Estland in 1996 heb ik de bestuursleden en 

leiding beter leren kennen, sindsdien ben ik bij de ploeg gekomen. 

 

Lievelingsdingen :  

Chocolade, lekker eten en een goed flesje wijn delen met vrienden. 

 

Waarom help ik bij Iloka :  

Met het jaarfeest, dorpsdag en andere gebeurtenissen zijn er altijd handen 

tekort.  Ook in het bestuur moeten er beslissingen genomen worden om de 

kring draaiende te houden.  Ik help dan ook graag waar ik kan om met deze 

toffe ploeg de kinderen een gezonde ontspanning te geven.  
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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 april ‘06 

 

 

 
 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 31 

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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