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INTRO

2006 reeds halfwegl

Na een tof, moor zeer druk joorfeest zijn
de plonnen reeds in de mook voor het
volgende Íeest en dit wordt het 50ste

turnfeest van onze kring. We hopen er met
z'n allen iets moois von te moken!

De paosvokontie is pos ochter de rug en daar
spoeden we ons reeds noor de grote
vokontie. Onze reisplonnan werden reeds
gemoakt en íedereen hoopt op een

fontastísch e zomerl Er zijn ol von die
geluksvogels die er reeds gebruind bijlopen
moor onze beurt komt ook nog. Eerst nog

een blokperiode voor onze studenten en

oonsluitend succesvolle exomens zodot
iedereen kan genieten von welverdiende
rust. Hoewel, in de grote vokontie is er ook

gelegenheid voor de conditiegymers om hun

lessen verder te zetïen zools je verder in

dit boekje kan lezen.

Ons volgend turnseizoen gaat von start op

maondog 4 september'Oó en iedzreen is

notuurlijk weer van horte welkom en breng
gerust nog iemond mee e? is plaots voor
íedereenl

Verder wens ik iedereen nog een prettige
vakontie en hoop op en gezond weerzien
tijdens of na de zomerl
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sRoosïER 2005 /

KA = Kon.Atheneum Streepstroot 16 Kopellen

Sporthol = verdiep - Chr.Pallemonsstraot Kopellen

zool dog ofdeling van - tot

KA moondog 9ym Plus (l?+ vr. - L4+ mon.) 19.00 tot 20.30
Sonditiegym 19.30 tot 20.30

KA dinsdoq Aerobics 19.30 tot 20.3O

[olleybol 20.30 tot ??.OO

KA woensdog Kleuters/kids 14.00 tot 15.30

KA vri.idoq ?vm6-12meis.ies 18.0O tot 19.30
?vm6-14ionqens 18.0O tot 19.30

Conditieqym 19.30 tot 20.30
T'rompoline/ LM 19.30 tot 21.0O

sPORTHAL dinsdaq Seniorobic 50* 14.00 tot 15.3O

ruEÏ
APELLEN I Zï1lIJl\IDRT(llï I SI}lILDI
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I8 MAART 2006 49sÍE TUnTPEEST 66 JO B's "

DE PECHVOGEL

DVD MET ALLE NRS. VAN HET JAARFEEST TE KOOP nnru € 5.'ell lnÈNe
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13/05/06

VOLLEYBAL TORNOOI BIJ SPORT+

Onze volleybolploeg zo! op zoterdag 13 meí '06 deelnemen oon
het jaorlijkse volleybol tornooi op de speelvelden von Sport+ ín

de Beukendreef te Kapellen.

Alle supporters op post wont ze zullen het nodig hebben !!!

Esseakoutstraat 156/1
29§O X*pellen

Yel/fa* 03 664 §5 53
&s*x 04?§ 55 2§ 10

*498 ?O ?4 46
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l-evering aan huis, hcreca, hedrijven, evenementsfi, ,,_
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NTEUwE TURNPAKJES VooR ILOKA

Eindelíjk ís het don zo ver, de nieuwe moillots zijn
gemookt - enkele posmodellen ziln ter beschikking
in de zaal. Heï werd een creatie in velours vc.n zeer
goede kwoliteít, een strolende combinotíe von

donkerb louw en zonnegeell.

De prijs voor deze pokjes = { 55,- indien

afzonderlijk besteld

Wij goon proberen een zo groot mogelijke bestelling
te combineren en ILOKA zol een stukje bijdrogen in
de kosten.

fndien nu besteld kom dit pokje op € 40,- en indien 1e al enkele ledencheques
verzamelde kan 1e die door ook nog eens voor gebruiken.

Er is ook nog een kort broekje in donkerblouw dot ofzonderlijk kon

oongekocht worden en de prijs doorvoor ís € 15.- of eenlangerebroek voor €
20,-.

Wij goon een ruime inteken periode nemen voor deze oonkoop zodot je dit
misschien kon reserveren voor de volgende pokjesperiode.

Voor deze bestelling kon je intekenen op rekening TLOKA nr. 979-0775204-
82 mel de vermelding

+++ nOOm VOOfnOOm 96 6qgf +++

itersle dotum tO oktober 2

gunstige bestellíngl

- dqn sluiten we definitief af voor deze

info frène Huygen
03 664 93 80
0486 699233
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DORPSDAG ZONDAG
21 10Ë,/06

Op zondag 2t mei kon je ons weer vinden op de joorlijkse Dorpsdag von

Kopellen.

Onze tenten worden weer opgeslogen op de Hoevenseboon ter hoogte von "De

Voorzorg". Wíj boten doar een INFO caf é uit woor we redereen vqn horte
begroeten vqnof 10h.

Wij hopen op een schitterende dog en voor onze stond een reuze

belangstelling. Zoals vorige joren kon je ons ook steunen vio ons lootkroom wqor

je noor hortelust je geluk kon beproeven om 1e Knuff el collectie oon ïe vullen.

Werkploeg von dienst:

tel.Willy
03 664 00 62

tel.lrène
03 664 93 80
0486 699233

8.00u. opstellen vqn de tenten en instqlleren vqn toog en

lootkroom

ons info cof é moet notuurlijk gons de dog bemond worden -
iedereen die ons híerbij wil helpen geef moor een seintje -
ervoring is níet vereistl

wij hebben ook nood qon lootjesverkopers/ters - ols je dus

een uurtje vrij hebt kom ons gerust een hondjehelpenl

afbreken en opruimen + vervoer von qlle moteriool noor de

verschillende opslogplootsen - rond de klok vqn 18.00u.
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NIEUW - NIEUW NIEUW - NIEUW -

Wordt ook u STEUNEND LID von ILOKA ??

Vonof heden wordt de mogelijk geboden oon sympqthisqnten von onze verenigíng om

steunend lid te worden von fLOKA. Niet iedereen komt groog turnen of is Íets

mínder sportÍef don de andere, moor wil wel een extro steuntje geven oon fLOKA.

Don kon diï door 5 euro (meer mog notuurlijk ook) te storten op rekeningnummer

979-0775204-82

ten nqme von turnkring ILOKA

met de vermelding

steunend lid.

Zodro uw stortíng in ons bezit is, ontvongt u een lidkoort von steunend lid die u

recht geeft op deelname oon de nevensctívíteiten von onze veremgtng aan dezelf de

voorwoorden ols een turnlid.
Uiteroord wordt u tíjdig op de hoogte gebrocht von de octiviteiten die híervoor in
oonmerkíng komen.

Let wel: turnoctiviteiten (bv. joorfeest) komen niet in oonmerkíng oon verminderde
príjs.

fndien reder vsn onze gymnosten l fomilíelid overtuigd om steunend lid te worden,
dqn nemen wij een ongelofelilke stqrt en zijn wij u uíteroord zeer donkboar.

Doen zouden wij zeggen ll

I

,ïpt,.t0 RÏI§ BANK
§olid partners, flexible solutions

ÀNTIVERPSISTEENWEG 39

2950

Tel:

KÀPBLTIN

03-330.12.20
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NON GYM DAY 2006

LA ESTËRELLA
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BEWEGEN IN DE VAKANTIE

ïÍjdens de moonden juli en ougustus kunnen we opnieuw gebruik maken vqn de
turnzool in Hoevenen dus gaon we weet onze conditie onderhoud en op

moondogovond von 19.30 tot 21.00u.

Zoals vorige joren is de ofsprook bij 30o goon we

f ietsen in ploots von turnen!

De turnzool von Vronk en Vríj is gelegen aon de H
Antwerpsesteenweg tegenover de sporthol en _
noost de chiro lokolen, richting vliegveld oan de ./
rechter kant. ,/ /

Wij storten op moondag O3/O7/06

ook de fietsrochtjes op dinSdOgmiddOg
nog steeds door ín somenwerking met 5-Sport.

Vertrek om 13.00u. oon de sporthol te Kapellen
ofsfond is ongeveer 50 km. terug rond 18.00u.

Ons níeuwe turnseizoen goot von stort op

moondog 04/09/06

9oon

en de
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KNUTsELEN VAKANTÏEBOEK MAKEN

Wot heb je nodíg:

Een plokboek of losse bloodjes.
Veel spullen von de vokontíe.
Schoar en kleurpotloden of stiften,

Een vokontieboekis een plokboek of een oontol bladen aon elkoor gebonden.

Dot kon met nietjes of met gootjes erin en dan een bond erdoorheen.

Wot kon je ollemool in zo'n vokontie boek doen. Eigenlijk olles wot met
vokontie te moken heeÍt. Het is het mokkelíjkst als je het boek iedere ovond

op vokontíezelf een stukje verder mqokt.
Plok er bonnetjes ín von ottrocties woor je bent geweest. Het bonnetje von

de supermorkt. Díngen uit de (plootselijke) kront. Allerlei folders díe te
krijgen zijn kon je gebruiken. De omschrijving von de f ietstocht die je
gemookt hebt.

En olles woor je geen plaatie von hebt door teken je zelf wot bíj. En

notuurlijk schríjf je wot dingen op wot je die dog gedoon hebt en wat er
gebeurd is ofwot je gezien hebt. En notuurlíjk kon je ook nog plekjes open

laten woar lelater wat foto's kon opplokken.

Dqt kqn best eenheelleuke herinnering oqn de vokontÍeworden.

Tip:
Je kon een vokontie boek ook met de hele
bijvoorbeeld een groot stuk behong nemen

de vokontie een stuk erop loten zeïtenl

fomilie moken. En don

en iedereen steeds in

Turnkring f.L.O.K.A. vzw 19



WISTJE DAT...

o Nodine en Tim trouwden op 17 februori 0ó!

o fndro hoor knie brok, net voor het joorfeest!

o Ludo qchter den toog verjoorde tijdens het joorfeest!

o Amy Pittilion (ofd.kleuters) een zusie kreeg en ze noemt Mocy!

o er weer een volleybql tornooi is bij Sport+ op 13/05/06 woar
onze ploeg dekleuren vqn ILOKA zal verdedigen en dqt wij door
supporters nodig hebben I

o het weerol DORPSD AG is op 2t/05/O6

o de DVD met de jaarfeestoefeningen te koop is oon 5€!

o de tombolo koorten reeds in omloop zijn en Je weeral
ledencheques kqn v er di enenl

o dit weerol het loqtsteboekje is vóór de zomer vokqntie!

o wij dringend op zoek zijn noor teksten om het volgende boekje
te vullen!

o wij iedereen een prettige vokqntie wensen met veel zon, veel

vrienden en veel toff e dagen!

o de loqtste turndog vqn dit seizoen op vrijdog 30/6/06 is en nqor
goede gewoonte go ik dqn nieï turnen mqor wel een stukje eten
en ol wíe mee wil is welkom!

o "ik go eten, wíe goot er mee?"|
o geef mao? een seintje 03 664 93 80 of 0486 699233

o wij íedereen terug verwochten in september '06 voor ons nieuw

turnseizoen - stqrt moondog 04/09/06
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ABA

De truc in deze "wereldtool" is eigenlÍjk gewoon om een hele zin te herleiden tot
1 woord:

Het is nu jullie beurt Tizonnolle
Ik heb Je er nog voor gewaorschuwd ----- Kemmetoenogzoegezei

Hij kon er niets oon doen Akosterniondoeng
Zeheeft het niet goed verwerkt --------- Zissernichoef on

Hil zei het immers ook Azeigeïoemmesoek

Dat hod jeniet gedocht he? ------- Dododdenichedochtei
Zehebben u in de maling genomen Zemmenoeligge

Ze wos het moe Zewíeretbeu
Híj neemt olles mee Aschoordollesmej

Het is er echt aan te zien ------ Geziegeterbegoton
Hij proot nonsens Azeiwerriswa
Hij kon er niet opkomen Akwommerniejoep

Dot is zeer goedkoop ------- Dosbekoonstverniet
Híj heeft het in de gaten-- Ajergeteur
Een kloploper--------- Nenopsjoar
Je moest eens weten ---------- Gemoestetbegotisweete
Het is hoor dogje niet ------- Zeigetnogolíssitte
Een ruitjeshemd Eukarowem

Kon ik u e?gens meevon dienst zijn? ----- Kannekoewellepe?
Heb jehet door? Eddetindemot?
Wot hod je zoal g?aog gehad ? ----------- Wqmo etemme ?

Wat heeÍt hij gezegd ? ---------- Wosseitem 2

Wot doet hij nu weer? Waïoetemnawer ?

Wot sto je door nu te kijkenZ Oestodderno 2

23ïurnkring T.L.O.K.A. vzw



KRINGKAPIOENSCHAP 23.^104106
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Een dikke profíciot oon olle deelnemers oon ons kríngkompioenschop

Voor mee? foto's kíjk moor eens op www"ilqhq"be

Turnkri ng T.L.O.K. A. vzw 25
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GEZOND ETEN

TIRAMISU MET AARDBEIEN voor 8 Personen

NOD16:
500 g moscorpone
5009. oordbeien
4 eieren
100 g suiker
2OO g lange vingers
enkele bloodjes verse munt

BEREIDIN6:
--> eigeel mengen meï de suíker - doe al roerend de moscorpone bíj
+ eiwit zeer stijf kloppen en voorzichtig mengen met het moscorpone

mengsel
-+ snij deaardbeien in stukjes (bewoor enkele voor de ofwerking)
--> bedek de bodem von de vorm met de koekjes en giet doarop een laag

von het mengsel danweer koekjes en herhool tot de vorm gevuld is en

eindig met een loog von het mengsel
-+ zet de schotel min. 4 uur ín de koelkost
--> decoree? voor het opdíenen met enkele muntblood Jes en oordbeien.

Een heerliJk nogerecht voor kleín en groot, dot veel frisser ís don de klossíeke
Tiromisu. U kunt de oqrdbeÍen ook vetvangen door qnonos oÍ ander exotisch fruit.
Om het líchter te mqken kon je dehelft von de moscorponeve?vangen door kwork
of andere plotte koos en in ploots von suiker een zoelstof gebruiken. Op die
monier bevot het nagerecht mínder calorieën don het klossieke recept. Je kon ook
I Íght mosc a?pone gebruiken.
Kies je voor exotisch fruit vervong dqn de helft von de mqscqrpone door ricotto.

Smokelijk I

Turnkring T.L.O.K.A. vzw 26



Lucy's DEENSE TAART

Benodigdh eden :

. Toortvorm von 24 cm doorsnede

Bloderdeeg von :

. 2OO grom bloem

. 100 grom hordeboter

. Ca. I dl woter

. Een snuífje zout

. 30 grom bloemsuiker

Benodigdheden vulling :

t liter kersen of noordkrieken of perziken
t25 gram vetstof
100 grom griessuíker
100 grom gemalen omondelen + wqt omondelschilfers
t koffielepel bloem
2 eieren

Bereídingswijze :

1. Doe de bloem in een grote bolkom (of rechtstreeks op de tofel) somen met een

snuifje zout.
2. Verdeel de boter in klontjes over de bloem.

3. Voeg de bloemsuiker toe en meng met de toppen von de vingers olles vlug met
elkoor.

4. Voeg een klein beetj e woter toe en kneed het deeg snel. Voeg indÍen nodig nog

wqt woter toe tot het deeg de gewenste structuur heeft.5 minuten doorkneden.
5. Loot het deeg t uur opstijven in de koelkost.
6. Mqk intussen de vulling. Loot de krieken uitlekken. Roer in een bolkom de vetstof

glad. Voeg de griessuiker en de omqndelen toe en meng alles goed door elkoor.
7. Voegt voor I deeierentoeen doorno tkoffielepel bloem.

B. Klop het beslag luchtig op.

9. Rol het deeg uit en bekleed er een ingevette springvorm mee. Prik met een vork
gootjes ín de boden en de rqnd.

10. Strooi op de bodem L eetlepel suíker ent eetlepel bloem
tL. Leghier de uitgelektekrieken op en doorop het beslog.
12. Ploots in de voorverwormde oven en bok op 180o gedurende 1 uur.
13. Hool uit de oven, doe uit de vorm en lqot ofkoelen op een draodrooster.
14. Rooster de omondelschilfers in een pon op het vuur en bestroor er de toort mee.

Turnkring f .L.O.K.A. vzw 27
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HIP HIP HOERA VOOR ALLE JARIGEN

DE BoCK OoNl KLEUTERS 27-O4-O1

Maanl EVELINE KLEUTERS I O-O4-O r

VAN DoRsT Enanaa GYM MEISJES o4-o4-99
LEEMANS KELLY GYM + za-o4-93
SMEETS SHANA HLPLD. o5-o4-aa
MOMMEN INDRA LEIDING 23-O4-75

HUYSMANS CHRISTEL CONDITIEGYM 17-O4-64

VAN GERWEN ANNICK GONDITIEGYM o8-o4-65

$
VAN HEES SANDRIEN GYM MEISJES r 9-05-94

VAN LAER EMMA GYM MEISJES r a.o5'94
MATTHEESSENS LEENE CONDITIEGYM 29-O5-63

DUA CHANTAL CONGYM.HLPLD.. 23-O5-57

HUYGEN lnÈNE LEIDING 29-O5-44

KoNINGS HILDA SENIOROBIC 3o,-o5,47

DEGUELDRE EDDY CONDITIEGYM I O-O5-45

VAN DER KAAU PIET CONDITIEGYM 3r.05.29

LIoN Tnorraes KLEUTERS 28-O6-02
RUELENS NILs KLEUTERS I t-06-0r
SwUNEN MICHAEL LEIDING 09-06-84
DE LOGHT AGNES CONDITIEGYM 09-06-64
CRAUWELS CHANELLE CoNDITIEGYM 20,-o6.-47

JANSSEN RIA CONDITIEGYM r7-06-55
AENDENBooM RITA CONDITIEGYM oa-o6-55
ScHUYBRoEK MARIETÍA SENIOROBIC o9-o6-49
VERLINDEN STEVEN BESTUUR VZW 20-o6-44
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Ma.eRl Er'ar.aaNuËl KLEUTERS 17-O7-O2

VERSwUVELEN Tre KLEUTERS 12-O7-OO

BRAL ARNE JONGENS r4-07-99
BoGAERTS KARENZÀ GYM MEISJES 22-07-96
BILLEN JULIE GYM MEISJES 26-07-95
VANGRIEKEN TrruR CONDITIEGYM 14-07-77

DE MEYER WENDY CONDITIEGYM 29-07-70
BAcKELJAU INGE AEROBICS 05'07-66
Cleus MARUKE CONDITIEGYM o4-o7-64
VaTv DEN CoRPUT RINA CONDITIEGYM 27-O7-48

ScHEFFERS LUCIA SENIOROBIC 22-07-39
JENNES LYDIA SENIOROBIC t3-07-36
DE HOON IRMA SENIOROBIC t9-07-33

fi
DE BoCK KEELA KLEUTERS 23-OA-O2

GoETscHÀLCKx JORDY JONGENS 30-oa-99
VAN DER GoTEN AMBER GYM MEISJES o3-oa-94
Tnnorq JENs JONGENS t4-08-97
CALLUY Clruoy HLPLD. o7-oa-45
VeN Opligr'4 JoHAN GYM + t 9.oa.a4
STEENAcKER KIM CONDITIEGYM 25-OA-77

BERGEN REsI CONDITIEGYM o7.oa-63
BERGEN FRnrucrruE CONDITIEGYM 24.OA.5a

ScHooNVLIET ANNY CoNDITIEGYM o9-o8-47
DE MAN CLoTHILDE SENIOROBIC ra-o4.20

ffircHwwffiffiVmffiLruË
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PROFIEL
wtE ztJN zE, wAT DRTJFT ZE vtIAT DOEN ZE NA ILOKA

Naom: Von Dorst

Voornoom : Willy

Leeftijd: 58 j.

Beroep: elektricíen

E-moilodres : willyvondorst@tiscoli.be

ïelefoonnummer : 03 664 0O 62

Aontoljoor lid : 23

Functie in turnkring :

voorzitter / secretarÍs turnkringTLOKA - secretaris rood von bestuur

Hobby's en interessen: turnkring ILOKA

verzamelen memorobilio en oude LP's Elvis

lezen (ÍndÍen er tíjd overblíjft)

knutselen en tekenen met mijn kleindochter

Tets over jezelÍ : Vio mijn vrouw die reeds líd wos von ILOKA ben ik bij de turnkring

terechtgekomen ols bestuurslíd. Nq enkele maanden nom ik de

functie von secretoris over en no het overlíjden von voorzitter Guy

Vonderbeke werd ik eveneens voorzitter

Lievelingsdingen: Versloofd oon chocolade en een gezellíge babbel met vrienden bij

een frisse pint.

Woorom help je bij Iloko : Om de jeugd een zinvolle tijdverdrijving tebezorgen, en

een beetje gezonder te loten leven. Als je dít don mog

doen met een'foff e ploeg medewerkers die zích volledig

belangeloos inzetten, don vind ik dit een voo?recht om bíj

ILOKA te mogen helpen.

ïurnkring f.L.O.K.A. vzw 32



PROFIEL

Noom : Swíjnen

Voornoom: Michoel

Leeftíjd : 2t

Beroep,' Dokwerker

E-moilodres : michoelswíjnen@pondoro.be

Telefoonnummer : O47 4 / 385918

Aontol joor líd : 15

Functie in turnkring: leiding

Geett les oon : 6ym plus

Trompoline en longe mot

Jongens

Hobby's en interessen: Turnen , voetbol , volleybol en polÍtÍek

fk luister veel naar muziek voorol rock

fets over jezelf :fk ben 2l jaar en werk zoals iedere mens hord voor mijn centjes

moor ik ben voorol bezig met de turnkring longs de ene kont en met

Animo ( jong socíolísten ) longs de ondere. Als je iets wil weten

von me of jehebt etgens hulp bij nodig mog je het oltijd vrogen.

LÍevelingsdingen: Goed en lekker eten

Veel gaan sporten

Les geven oon mijn trompoline ploeg

Wqorom geef je les bíj floko: De turnkring is mijn tweedeleven, ik ben er groot

geworden en kon mijn leven níet meer indenken zonder. Als ik 1dog

niet in de zaol kon zijn voel ík me niet goed .Ík geef graag les met

deze leuke g?oep lesgevers en notuurlijk de leuke gymnosten .
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