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2007 

 
’t Is weeral voorbij “Nieuwjaar” en toch 

wens ik jullie allemaal nog een bijzonder 

gezond en sportief jaar toe, dat al jullie 

wensen mogen uitkomen, dat we elkaar 

dikwijls mogen ontmoeten op onze 

kringactiviteiten  en dan  in de eerste  

plaats op ons 50ste turnfeest op 10 maart 

2007. Alle afdelingen zijn hiervoor in volle 

voorbereiding en we hopen er samen iets 

mooi van de maken. 

 

Het is reeds onze 5de jaargang dus tijd voor 

een nieuw kleedje, een beetje aangepast 

aan onze verjaardag. “Sportsprokkel” werd 

kortweg “Sprokkel” maar de nood aan 

nieuws, oud of nieuw blijft steeds open. Dus 

laat maar komen! 

 

Ook nog een dankwoordje voor onze 

vrijwilligers op alle fronten zowel in de 

zalen als op bestuursposten, het is dank zij 

hen dat we ons turnaanbod nog steeds aan 

betaalbare prijzen kunnen aanbieden. Zo is 

sporten bij ILOKA ook nog vriendelijk voor 

je geldbeugel! 

 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk jullie 

eigen inzet om steeds naar de turnles te 

komen en ik weet best dat dit soms zeer 

veel inspanning vraagt. Maar maak er een 

goede gewoonte van, het is best de moeite 

waard. Nog veel turngenot! 

Irène 
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LESSENROOSTER 2006/2007 
 
 

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 Kids Dance 18.00 tot 19.00 

  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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10 maart zaterdag  TURNFEEST KTA iedereen 

     

30 april maandag 1 mei viering   

     

5 mei zaterdag Mega Gym Gent LM/Tramp. 

     

26 mei zat./zon Viering 50j.ILOKA  Bestuur/leiding 

     

03 juni zondag dorpsdag Kapellen Iedereen 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRINGKALENDER 2005  /  2006 

Herfstverlof  30/10  -  03/11 

Kerstverlof   25/12  -  05/01 

Krokusverlof  19/02  -  23/02 

Paasverlof   02/04  -  13/04 
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Sinterklaas was weer in ’t land en ILOKA mocht Sint en Piet ontvangen op 

woensdag 29 november tijdens een schitterend Sinterklaasfeest in den Biz. Voor 

alle kinderen was er natuurlijk een geschenkje van de Sint en Zwarte Piet deelde 

met gulle hand zijn snoepjes uit. 

Hierna een beeldverslag van deze namiddag. 

Alle foto’s zijn te zien op www.iloka.be  

http://www.iloka.be/
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Wafels – truffels - marsepein 

 
Dank zij onze gezamenlijke inspanningen werden er dit jaar 615 stuks van 

bovenvermeld lekkers aan mijn deur geleverd en ook weer afgehaald. 

Een dikke merci aan alle verkopers en verkoopsters voor deze prachtig geslaagde 

actie die toch een mooie opbrengst betekend voor onze kringwerking. 

Zoals vorig jaar, zullen de nodige ledencheques worden uitgedeeld aan de ijverige 

verkopers die hiermede kringkledij, lidgeld, ea. kunnen betalen. 

 

Top 3 van onze supper verkopers: 

Brigitte Schuurmans   41 stuks 

Jens en Christa Tahon   28 stuks 

Jana en Joeri Goetschalckx 23 stuks 

Nina Neuville     23 stuks 

Cindy Joosens    23 stuks 

 

Ook bij de verkoop van steunkaarten met gratis tombola kan je weerom 

ledencheques verdienen! 

 

Evenzo voor het aanbrengen van een reclameboodschap in ons clubblad. Indien je 

bij je bakker of beenhouwer of kapper of garage eens informeert, misschien is er 

dan wel iemand die langs deze weg onze club wil steunen. Dit gaat allemaal 

officieel met de nodige in te vullen bewijzen maar die kan je steeds verkrijgen via 

ons secretariaat. 

 

De prijzen voor een advertentie kan je vinden op de volgende bladzijde in het 

hokje voorzien voor een reclame. 

 

Veel succes! 
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DISCIPLINE & VEILIGHEID IN DE TURNZAAL 
 

 Geen ouders en/ of onbevoegden in de turnzaal zonder toestemming van de 

leiding. (verzekering laat dit niet toe – onbevoegde kan oorzaak zijn van 

ongeval) 

 

 Sierraden zoals oorbellen, armbandjes, ringen, horloges e.d. zijn niet 

toegestaan om een optimale veiligheid te kunnen nastreven tijdens de turnles. 

(verzekering staat dit niet toe) 

 

 Loshangende haren worden bijeengestoken of in een staartje gedaan. 

 

 Blootsvoets turnen mag en kan, maar beter is gepast schoeisel te dragen. 

 

 Brillen horen thuis op de neus of in een brillendoos.  Laat deze niet los ergens 

op een bank of vloer liggen.  Ook los in de kleedkamer is niet ideaal. 

 

 Alle gymnasten zijn steeds tijdig aanwezig bij aanvang van de lessen.  Het is 

niet altijd vanzelfsprekend, maar tracht steeds zoveel mogelijk tijdig in 

kledij op de les te zijn. 

 

 Zeer regelmatig aanwezig zijn tijdens de lesuren is ook aangewezen met het 

oog op de voorbereiding van de verschillende turnactiviteiten.  

 

 Bij een belangrijke turnactiviteit is het bij een gebeurlijke afwezigheid (voor 

de jongeren) beleefdheidshalve aangewezen om de leiding vooraf te 

verwittigen.  

 

 Kauwgom en snoep zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen. 

 

 Dranken ( liefst water) zijn wel toegestaan in de turnzaal.  Naam van zoon of 

dochter op flesje vermelden kan misverstanden voorkomen. 

 
 

Wij doen mee he ! vaneigens da !    
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Wordt ook u STEUNEND LID van  ILOKA ?? 

 
Je kan, als sympathisant van onze vereniging steunend lid  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 komen niet in aanmerking aan verminderde prijs. 
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ILOKA WORDT     50 

 
 

Wat gebeurde er in de wereld in de jaren 50?  
 
ILOKA zag het levenslicht op 25 december 1957, midden in de woelige jaren ’50. Wat er op 
wereldvlak plaatsvond in het jaar 1957 schetst een mooi beeld in welke omstandigheden de bevolking 
toen leefde.  Het lijkt ons misschien nuttig – en vooral voor hen die deze tijd niet hebben meegemaakt  
– om even een algemene indruk van de gehele jaren 50 weer te geven alvorens ons toe te spitsen op 
de gebeurtenissen die jaar per jaar plaatsvonden van 1950 tot 1959.  

 
ALGEMEEN: 
De “fifties” zoals deze periode ook wel eens genoemd wordt, wordt algemeen omschreven als het 
atoomtijdperk en staat in het teken van de naoorlogse spionage, de Koude oorlog en heksenjachten 
op communisten.  In Korea begint men met een oorlog, in Afrika en Cuba breken opstanden uit.  De 
baby’s die geboren werden in de jaren ’40 groeien op tot een nieuwe generatie die hun eigen muziek 
gaan creëren, de Rock-‘n-Roll, die sterk afwijkt van de voorkeur van hun ouders. Voornaamste 
muziekduivel uit deze periode is een jonge man uit Tupelo, Mississippi, die met zijn heupwiegende 
bewegingen de gevestigde orde tegen zich in het harnas jaagt.  Toch zullen velen zijn spoor volgen en 
de jeugd, de ‘teenager’ meeslepen in een massahysterie.  In de ruimte begint de wedloop tussen de 
USA en de USSR (Sovjet Unie) waarbij deze laatste de Spoetnik 1 en 2 in een baan om de aarde 
lanceren.  De totale wereldbevolking wordt geschat op 2.516 miljoen inwoners wat 50 jaar later zou 
uitgroeien tot het gigantische aantal van 6 miljard!!  

We overlopen eens de belangrijkste gebeurtenissen uit deze periode, jaar per jaar. 

  

1950: 

 Senator McCarthy beweert dat er communisten werken op het Amerikaanse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en ontketent daarmee een heksenjacht op alle personen die ook maar een 
beetje, meestal ongegrond, verdacht worden van communistische gedachten. 

 In Engeland wordt de atoomwetenschapper dr. Klaus Fuchs veroordeeld tot 14 jaar gevangenis 
voor het leveren van atoomgeheimen aan de Russen.  Later worden zelfs nog enkele 
Amerikaanse verdachten ( ! )  geëxecuteerd op de elektrische stoel, terwijl andere diplomaten uit 
schrik overlopen naar Rusland. 

 In Amerika kijken meer dan 75 miljoen mensen naar de eerste transcontinentale televisie 
uitzending .  Amerika bezat reeds in 1946 commerciële televisie. 

 De Chinezen vallen Tibet binnen en de jonge Dalai Lama vlucht naar 
India.  

 Koning Leopold III keert terug naar België na een afwezigheid van 6 
jaar en doet troonsafstand ten voordele van zijn zoon Boudewijn. 

 In een veenmoeras bij Jutland in Denemarken wordt  ‘ de man van 
Tollund” gevonden, een lijk van tweeduizend jaar oud en zeer goed 
geconserveerd.  Waarschijnlijk is deze man die 30 tot 40 jaar oud was 
gedood door ophanging of wurging. 

 De Amerikaanse wiskundige Claude E. Shannon ontwerpt de eerste 
schaakcomputer.  

 Het eerste straalvliegtuig – een Vickers Vicount 630 -  met vier 
turboprops maakt zijn eerste vlucht van Londen naar Parijs. 

 In de VS ontstaat een nieuwe jeugdgroep, de ‘Bobbysoxers’, zogenoemd naar de kniekousen die 
ze dragen.  Het zijn bijna allen tienerfans van de crooner Frank Sinatra. 

 Plastic doet zijn intrede en wordt voor de meest uiteenlopende voorwerpen gebruikt. 
 

1951: 

 Het vredesverdrag met Japan wordt ondertekend waarmee de vijandigheden van de Tweede 
Wereldoorlog formeel ten einde zijn.  

 De voormalige Italiaanse kolonie Libië wordt onafhankelijk, en de oorlog in Indo-China duurt voort. 
 De eerste op grote schaal vervaardigde computer, de UNIVAC (Universal Automatic Coimputer ) 

slaat  informatie op magnetische tapes op. 
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 Er wordt ontdekt dat fluoride, dat in sommige soorten drinkwater van nature aanwezig is, 
tandbederf voorkomt. Men besloot om fluoride toe te voegen aan drinkwater op plaatsen waar het 
niet van nature in het water aanwezig is. 

 De Amerikaanse astronoom William Morgan bevestigt dat ons sterrenstelsel, de Melkweg, een 
spiraalvormige constructie heeft.   

 De 35e Indy 500 ( racewedstrijd op een circuit  voor raceauto’s) in Indianapolis wordt gewonnen 
door Lee Wallard in een recordtijd van  3 uur, 57 minuten  en 38 seconden.  Dit is een gemiddelde 
snelheid van 201,99 km/uur. 

 

1952: 

 Amerikaanse wetenschappers nemen proeven met een 
waterstofbom bij de Eniwetk-atol in de buurt van de 
Marshalleilanden in de Grote Oceaan. Het eilandje wordt 
volledig weggevaagd door de klap en radioactief afval stuift 
op tot 40 km hoogte en verspreidt zich over een afstand van 
126 km. 

 Evita Perón, de vrouw van president Juan Perón, overlijdt aan 
kanker. Jaren later zou blijken dat Evita zaken deed met de 
nazi’s. 

 Rock-‘n-Roll wordt steeds populairder in Amerika dank zij de Moondog R&R party van Alan Freed 
op het WJW radiostation in Cleveland, Ohio.  De muziek begint aan een opmars over de hele 
wereld en wordt in Engeland populair bij de Teddyboys, in Nederland en België bij de nozems. 

 In Japan wordt de eerste zaktransistorradio geproduceerd. Masaru Ibuka die de westerse 
technologie verbetert brengt de radio op de markt onder de naam Sony. Het opent tevens de 
markt voor een nieuwe generatie hoorapparaten. 

 De Franse duiker en marine archeoloog Jaques Cousteau doet zijn eerste archeologisch 
onderzoek naar een wrak met behulp van een scuba- duikuitrusting.  Hij ontdekt een Grieks schip 
met wijnkruiken voor de kust van Marseille.  

 Het medicijn Antabuse, dat alcolisten helpt stoppen met drinken, komt op de markt.  
 Massa’s mensen bezoeken de eerste Olympische Winterspelen in Scandinavië, in het Noorse 

Oslo.  Een recordaantal van 150.000 toeschouwers geniet van het schansspringen. 
 

1953:   

 Jozef Stalin, die bijna 30 jaar leider is geweest van Rusland, overlijdt op 
73 jarige leeftijd.Nikita Chroesjtsjov volgt hem op als leider van de 
communistische partij.  

 Einde van de oorlog in Korea na een strijd van 3 jaar.  Korea blijft wel 
verdeeld in Noord- en Zuid-Korea.  

 Milieuvervuiling eist steeds meer slachtoffers onder de dieren. Ook 
mensen worden meer en meer getroffen door het eten van vis en 
schaaldieren. Oorzaak is loodvergiftiging, een bijproduct in industriële 
processen.  

 Stormwinden en springvloed veroorzaken ernstige overstromingen in 
Nederland en België.  Hierna besluit Nederland om te beginnen met de bouw van het dertig jaar 
durende Deltaplan.  

 De Scientology-kerk wordt opgericht in Washington DC door een voormalige zeeman, Lafayette 
Ronald Hubbard. 

 Percy L. Spencer vraagt patent aan voor de magnetronoven. Aanvankelijk alleen gebruikt in 
hotelkeukens vindt deze uitvinding  veel later uitbreiding in de huishoudelijke keuken. 

 De Nieuw-Zeelander Edmund Hilary en de Tibetaanse sherpa Tenzing Norgay beklimmen als 
eerste mensen de hoogste berg ter wereld, de 8840 meter hoge Mount Everest. 

 De Amerikaanse chirurg John H. Gibbon ontwikkelt een hart-longmachine om patiënten in leven te 
houden tijdens een hartoperatie.  

 De Bic, een wegwerpbalpen, en bedacht door baron Bich, wordt voor het eerst verkocht in Parijs. 
 

1954: 

 De eerste onderzeeër ter wereld die wordt aangedreven door kernenergie, wordt door de 
Amerikaanse marine in dienst genomen.   

 De Hoge Raad in Amerika oordeelt dat rassenscheiding op scholen ongrondwettelijk is hetgeen 
tot spanningen leidt tussen de rassen in alle zuidelijke staten. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 15 

 De VS testen hun tweede waterstofbom op de Bikini-atol bij de Marshall eilanden met een bom die 
500 maal krachtiger is dan deze op Hiroshima. Deze test baart de wereld zorgen vermits er 
Japanse vissers die zich in de buurt bevonden brandwonden opliepen en ziek werden. 

 Bouw van de eerste kerncentrale nabij Moskou.  De centrale kan 5 megawatt elektriciteit leveren, 
genoeg voor een kleine stad.  

 Bill Haley and his comets brengen hun nieuwste paalt uit. Rock around 
the clock  verkoopt in een mum van tijd 1 miljoen exemplaren. Het 
nieuwe geluid van rock-‘n-roll is hiermee gevestigd binnen de 
muziekwereld en in Memphis, Tennessie, neemt Elvis Presley zijn 
debuutsingle That’s all right mama op.  Vanaf nu is R&R niet meer te 
stoppen. 

 De Koreaanse evangelist Sun Myung Moon richt de Moonsekte op en 
noemt zijn volgelingen de ‘moonies’. Is vooral bekend door de massale 
huwelijksvoltrekkingen tussen leden van de kerk die elkaar tot de 
trouwdag niet kennen.  

 De Engelse atleet Roger Bannister loopt de mijl in minder dan 4 
minuten en doorbreekt daarbij de magische grens op de atletiekbaan 
van Oxford. 

 Het eerste orale anticonceptiemiddel is een pil voor vrouwen en bevat een synthetisch hormoon. 
De pil werd ontwikkeld door de Amerikaanse fysuioloog Gregory Pincus en wordt een jaar later 
getest in Puerto Rico.  

 De Amerikaanse chirurgen J. Hartwell Harrison en Joseph Murray verrichten de eerste geslaagde 
niertransplantatie.  De donor is de eeneiige tweelingbroer van de patiënt.  

 Contactlenzen, al bekend vanaf 1887, zijn vanaf nu verkrijgbaar in plastic, waardoor ze lichter en 
comfortabeler zijn. 

 
1955: 
 In Kenia maakt een amnestieregeling met de Britse regering een einde aan de opstand door de 

Mau-Mau tegen de Britse overheersing. De Mau-Mau die streden tegen de Britse bezetter werden 
verslagen en telde meer dan 11.000 doden in hun rangen.  

 In Montgomery, Alabama, wordt de zwarte Rosa Parks gearresteerd omdat ze in een bus plaats 
had genomen op een plaats die was voorbehouden voor blanken.  Haar arrestatie leidt tot een 
massale boycot van alle bussen in Montgomery.  Aanvoerder van de demonstanten was Martin 
Luther King. 

 De Griekse Cyprioten beginnen een guerrillaoorlog voor onafhankelijkheid van de Britten.  Hun 
doel is de hereniging met Griekenland. Een van de leiders is aartsbisschop Makarios.  

 De Amerikaanse arts en microbioloog Jonas Salk nam reeds gedurende lange tijd proeven met 
een vaccin tegen poliomeylitis. Het pas ontwikkelde te injecteren vaccin zal bescherming bieden 
tegen dood en blijvende invaliditeit als gevolg van kinderverlamming.  Ook de Amerikaanse 
viroloog Albert Sabin heeft een vaccin tegen polio ontwikkeld.  Het is een oraal vaccin dat 
ingenomen kan worden op een suikerklontje.  

 Albert Einstein, waarschijnlijk de belangrijkste wetenschapper van de vorige eeuw, overlijdt. Zijn 
werk over de relativiteitstheorie gaf een verklaring voor problemen die 
sinds Newton onopgelost waren en leverde hem in 1921 de Nobelprijs 
op.   

 De jonge Amerikaanse acteur James Dean komt om het leven bij een 
auto ongeval met zijn Porche.  Dean was het prototype van de rebelse 
jeugd in de jaren 50 wat in zijn 3 films dan ook tot uiting komt. 
Bekendste film: Rebel without a cause.  

 Walt Disney, schepper van de wereldberoemde Mickey Mouse, heeft in 
Anaheim in Californië een gigantisch pretpark geopend: Disneyland.  

 
1956: 

 Fidel Castro en zijn volgelingen, waaronder Che Guevarra, beginnen een guerrillastrijd om de 
dictatoriale  regering van president Batista omver te werpen. Vele vrijwilligers sluiten zich aan in 
de bergen van de Sierra Maestra.  

 Marokko wordt onafhankelijk van Frankrijk, evenals Tunesië.  
 De liedjes uit de musical My Fair Lady kennen een ongelooflijk succes, dit in schil contrast met de 

nog steeds oprukkende Rock-‘n-Roll muziek. 
 De eerste transatlantische telefoonkabel, de TAT 1, wordt in de Atlantische Oceaan gelegd van 

Schotland naar Newfoundland. Over een afstand van 3620 km zijn 51 versterkers geplaatst om de 
signalen te versterken. 
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 De Californische firma Ampex maakt de eerste videoapparaten voor commercieel gebruik. De 
gebruikte banden zijn 5 cm breed. 

 Geleerden ontdekken dat de oppervlaktetemperatuur van de planeet Venus ver boven het 
kookpunt ligt. (tijdens een test in de ruimte in 1962 wordt 500° C gemeten) 

 Er wordt ontdekt dat borstvoeding extra bescherming geeft tegen ziekten bij baby’s.  
 In augustus vindt er in België, in de mijn Bois du Casier nabij Marcinelles een ontploffing plaats 

gevolgd door een brand.  Er komen 262 mijnarbeiders om het leven. 
 De bevolking van Hongarije komt in opstand tegen de Sovjetoverheersing. In de straten van 

Budapest wordt hevig gevochten en er vallen 12.000 Hongaarse slachtoffers.  Rusland stuurde bij 
de invasie 2.500 tanks en pantserwagens, gevolgd door 200.000 soldaten.  

 
1957: 
 Nederland, België, Frankrijk, West- Duitsland, Luxemburg en Italië tekenen het verdrag van 

Rome. Hiermede is de oprichting van de Europese economische Gemeenschap een feit.  
Tegelijkertijd wordt de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) opgericht.  

 De Sovjet-Unie lanceert met succes Spoetnik 1.  Eén maand later lanceert men de Spoetnik 2 met 
aan boord het hondje Laika. Rusland neemt hiermee een voorsprong op de VS in het 
ruimteprogramma.  

 De Zwitserse uitvinder Georges de Mestral Krijgt patent  op een klittenbandsluiting, die gebaseerd 
is op het principe van de klit. Het heeft hem 17 jaar gekost om de uitvinding te perfectioneren.  

 Een radiotelescoop met een beweegbare schotel van 76 meter doorsnee wordt in Jodrell Bank in 
het Engelse Cheshire in gebruik genomen. 

 De Amerikaanse arts Clarence Lillehei ontwerpt een pacemaker die zo klein is dat hij in het 
lichaam van de patiënt geplaatst kan worden.  

 Bij twee kernonderzoeken ontsnapt radioactiviteit in de atmosfeer. Het ene vindt plaats bij de 
Windscale kernenergiefabriek in Groot-Brittannië, het andere in een Russische opslagplaats voor 
kernafval in de Oeral.   

 Er wordt een verband gelegd tussen voedsel dat rijk is aan dierlijke vetten en hartziekten. 
 De Franse modeontwerper Christian Dior, die in 1947 de ‘new look’ introduceerde overlijdt . 
 Sir John Wolfenden, hoofd van de universiteit van Reading, dient een rapport in om voortaan “ 

homoseksuele handelingen tussen volwasenen met wederzijds goedvinden in een privé omgeving 
niet meer strafbaar te stellen”.  Het rapport wordt gesteund door.. de Anglicaanse Kerk. 

 Op 25 december wordt turnkring ILOKA opgericht te Kapellen. 
 
1958: 
 België, Nederland en Luxemburg tekenen in Den Haag het Brits Unieverdrag 

waardoor vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen tussen de drie 
landen mogelijk wordt. 

 In Frankrijk wordt Charles de Gaulle president na de val van de Franse regering naar aanleiding 
van problemen in Algerije. 

 Tieners ontwikkelen zich verder in hun eigen muziekstijl, en de hoela -hoep dot zijn intrede. 
 In Brussel wordt ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling het 

Atomium onthuld. Het werk is een 102 meter hoge vergroting van een 
ijzerkristal.  

 Amerika stuurt zijn eerste kunstmatige satelliet de ruimte in. De 
lanceerraket werd ontwikkeld door Werner von Braum, voormalig 
hoofd van het Duitse V2-programma tijdens WO2.  

 De Amerikaanse atoomonderzeeër, de Nautilus, vaart onder de ijskap 
van de Noordelijke ijszee zonder 1 maal boven te komen.  

 De pil, het eerste orale anticonceptiemiddel voor vrouwen, wordt in de VS op de markt gebracht 
en begint aan een flinke opmars.  

 In Amerika wordt de pop Barbie geproduceerd door Mattel. Barbie speelt in 
op de huidige trend en krijgt daarom de look van een tienermodel. Een 
complete moderne garderobe wordt voor de presentatie die in 1959 zal 
plaatsvinden speciaal hiervoor ontworpen.  

 In de VS wordt het eerste skateboard ontworpen door Bill en Mark Richards. 
 Platenmaatschappijen in de VS en GB brengen de eerste 

stereogrammofoonplaten op de markt. 
 Acht leden van het jonge elftal van Manchester United komen om het leven 

als hun vliegtuig neerstort tijdens de terugreis na een wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. 
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1959: 
 Charles Hardin, beter bekend als Buddy Holly, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk.  Buddy 

werd vooral bekend door zijn speciale sound tijdens zijn optredens. Bekendste plaat: Peggy Sue 
 Fidel Castro neemt de macht in Cuba over, nadat Batista gevlucht is naar 

de Dominicaanse Republiek.  
 Er breekt een burgeroorlog uit in Rwanda, dat onlangs zelfbestuur kreeg 

van België, de koloniale heerser. Het wordt een strijd tussen Hutu’s en 
Tutsi’s (bijna 50 jaar later is er nog geen verschil !) waarbij vele Tutsi’s 
worden vermoord uit wraak.  

 De Lunar 3, een Russisch onbemand ruimteschip fotografeert voor de 
eerste maal de achterkant van de maan.  

 In de Olduvai-kloof in Tanzania worden de fossiele resten ontdekt van de 
vroegste menselijke soort, die 2 miljoen jaar geleden leefde. Ze noemen hem Homo habilis (de 
klusjesman) en de stenen werktuigen die op de vindplaats werden aangetroffen zijn de oudste die 
ooit gevonden zijn.   

 Op 2 juli treedt de broer van Koning Boudewijn, prins Albert in het huwelijk met Paola Rouffa di 
Calabria.  

 
 
Tot hier een overzicht van de roemrijke jaren 50.  De lezer zal merken dat vele toestanden die 
beschreven zijn, heden ten dage nog actueel of herkenbaar zijn. Het is er inderdaad niet zoveel beter 
op geworden maar de volgende decennia, de jaren 60 zouden daar voor eventjes verandering 
inbrengen. 
In de jaren ’60 vindt er een ware uitbarsting van cultuur plaats.  In de VS wordt Kennedy president en 
laat een nieuwe wind door het Witte Huis waaien, hetgeen hem in 1963 het leven zal kosten.  Niet alle 
kopstukken in zijn gevolg  waren het met zijn zachtere aanpak  eens. 
Het is ook een decennium waarin de  jeugd op zoek gaat naar vrede, liefde en wederzijds begrip. De 
Beatles zorgen voor een ander soort muziek en minirokken en Black Power doen hun intrede en de 
Flower Power beweging scoort hoge toppen, dit alles in het teken van Peace en Power to the People.  
Maar er is ook nog veel geweld: revoluties, moorden, rellen, protesten en demonstraties zijn aan de 
orde van de dag.  Aan het eind van het decennium zet een Amerikaan als eerste een voet op de maan 
en  ……..  

 
Hopelijk wordt  binnen tien jaar deze tekst vervolledigd en verschijnt 
deze bij de viering van 60 jaar ILOKA ook in dit ledenboekje. 

Willy 
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WIST JE DAT … 
 

 

 

 

 we reeds op weg zijn naar 2008 ! 

 

 we ons 50ste jaarfeest vieren op 10 maart 2007 ! 

 

 de 4 broertjes Lenders eindelijk een zusje kregen “Esmée”! 

 

 Amy, voormalige hulp-leiding Kleuters en nog steeds van dienst als 

schminkster, naar Putte ging verhuizen  

veel succes Amy en Frank in jullie nieuwe woning ! 

 

 Nancy de volledige cursus initiator afwerkte en slaagde in alle 

proeven ! 

 

 onze kleuterafdeling begint te groeien ! 

 

 dat Indra haar knie opnieuw brak maar het goede nieuws is dat ze 

vanaf januari toch weer terugkeert naar haar Dance Kids ! 

 

 onze gymnasten op wedstrijd gaan op 5 Mei 2007 ! 

 

 dat “onzen Tom” voorzitter werd bij SPa Kapellen ! 

 

 we steeds op zoek zijn naar nieuwtjes of weetjes allerhande ! 

 

 we nog steeds inktpatronen verzamelen ! 

 

 dat onze volleybalploeg dringend op zoek is naar nieuwe aanvoer,  

mannen en vrouwen ! 
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VEILIG KLUSSEN, NIET VANZELFSPREKEND 

 
 
 

Een klusje opknappen in huis, of gezellig een feestje voorbereiden.  Het zou allemaal 
van een leien dakje moeten lopen, maar de praktijk ziet er enigszins anders uit.  
Jaarlijks vallen er zo’n 28.000 gewonden omdat er iets mis gaat tijdens een klein 
werkje in huis of bij het aansteken van een simpele kaars.  Gemiddeld overlijden er 18 
personen als gevolg van een ongeval bij het doe-het-zelven. Van deze slachtoffers zijn 
er 12 het gevolg van een valpartij.  Van de dodelijke slachtoffers is 95% van het 
mannelijke geslacht.  

 
Wat gaat er zoal verkeerd? 
 
 Jaarlijks raken 870 mensen gewond na een val van het dak.  Drie mensen overlijden tengevolge 

van die val.  Ook hier is 9 van de 10 slachtoffers een man. 
 Een van de favoriete foutjes zijn de snijwonden. Jaarlijks dienen 13.000 personen die zich hebben 

gesneden te worden verzorgd in het hospitaal. De grootste boosdoener  is hier het hobbymes.  
Kleine snijwondjes die zelf kunnen worden verzorgd zijn hier niet inbegrepen.  

 Een elektrische apparaat dat niet goed wordt bediend maakt jaarlijks 4900 slachtoffers.  De 
boormachine prijkt boven aan de lijst. 

 Kwetsuren aan het oog, met splinters en lasvonken vooraan, zijn goed voor 2800 verzorgingen. 
 De haag snoeien met de snoeischaar zorgt jaarlijks voor 500 verwondingen. Werken met de 

elektrische heggenschaar maakt 230 mensen ongelukkig en maaien van het grasperk met een 
aangedreven machine is jaarlijks goed voor 190 slachtoffers. 

 Werken in de tuin zorgt ervoor dat  130 mensen jaarlijks gewond worden door confrontatie met 
een boom, struik en zelfs planten. Bij het tuinieren komen er ook nog eens 1400 mensen ten val 
en vallen er zo’n 250 personen van een ladder of trap in de tuin. 

 Ook het versieren van de kerstboom is niet ongevaarlijk. Elk jaar dienen 230 mensen zich te laten 
behandelen nadat ze zich aan een tak hebben geprikt of aan een kerstbal hebben gesneden.  
Geen dodelijke slachtoffers, wel dienen 20 kerstversierders te worden opgenomen in een 
ziekenhuis.  Gemiddeld raken ook nog eens 380 mensen gewond bij het verwijderen met een mes 
van kaarsvet, of verbranden zich aan de feestkaars.  Tien van hen dienen zich te laten verzorgen 
in een hospitaal. 

 Ongelooflijk maar waar.  Ongelukkige valpartijen in badkamer of wc eisen jaarlijks 99 levens.  
Ongeveer 550 mensen dienen de eerste hulp te raadplegen en 270 personen dienen te worden 
gehospitaliseerd.  

 Koolmonoxide eist elk jaar 10 mensenlevens en 340 dienen zich te laten behandelen in het 
hospitaal.  Onvolledige verbranding leidt tot het ontstaan van het zeer giftige, reukloze 
koolmonoxidegas.  Een slecht onderhouden gasbrander of –kachel is hier meestal de oorzaak. 

 Het missen van een traptree zorgt ervoor dat 37.000 mensen jaarlijks de spoedafdeling dienen op 
te zoeken, 4900 dienen daar langere tijd te verblijven. 

 Bij het bakken van overheerlijke frieten vallen er jaarlijks 70 ernstige slachtoffers bij contact met 
het hete vet.  In 13% van deze gevallen ontstaat er een keukenbrand. 

 Denk niet dat slapen in je bedje veilig is.  Per jaar vallen er 890 mensen uit hun bed in die mate 
dat ze dienen te worden opgenomen in een ziekenhuis.  En 4500 personen dienen zich te laten 
verzorgen na een of ander ongelukje in de slaapkamer. 

 
Nu kun je met een gerust gemoed de straat op, waarschijnlijk is het hier minder gevaarlijk. Toch maar 
voorzichtig blijven is de boodschap ! 

Willy 
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 DE MOEILIJKE NEDERLANDSE TAAL. 
 

 

Het meervoud van slot is sloten, 

 maar toch is het meervoud van pot geen poten. 

 Evenzo zegt men altijd: een vat en twee vaten, 

 maar zal men zeggen een kat en twee katen? 

 Wie gisteren ging vliegen, zegt heden: ik vloog, 

 dus zegt u, misschien, van wiegen: ik woog. 

 Nee, pardon, want ik woog is afkomstig van wegen, 

 maar is nu ik voog een vervoeging van vegen? 

 En dan, het woord zoeken vervoegt men: ik zocht, 

 en dus hoort bij vloeken misschien ook ik vlocht. 

 Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten, 

 maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten. 

 Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen niet sniep. 

 Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.  

 En evenmin hoort bij slopen: ik sliep. 

 Want dit is afkomstig van het schone slapen, 

 maar zeg nu weer niet: ik riep bij rapen. 

 Want dit komt van roepen en u ziet het terstond; 

 zo draaien wij vrolijk in het kringetje rond. 

 Van raden komt ried, maar van baden geen bied. 

 Dit komt weer van bieden, ik hoop dat u het ziet. 

 Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood. 

 U ziet: de verwarring is akelig groot. 

    Nog talloze voorbeelden kan ik u geven, 

 want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven. 

 Men spreekt van drinken; wij hebben gedronken, 

 maar niet van hinken, wij hebben gehonken. 

 T Is: ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat, 

 maar schrijft u niet vergeten, vergist, dat is een vergissing, ja moeilijk is dat. 

 Het volgende geval is bijna te bont. 

 Bij slag hoort: ik sloeg, niet ik sling of ik slond. 

 En noemt u een mannetjes rat soms rater? 

 Dat gaat wel op bij een kat en een kater! 

 

Piet 
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Nog meer taalweetjes 

 

LES 1: FRANS 
 
Dat is om zijn kas op te fretten……………….Ça c'est pour bouffer son armoire. 
De auto's snorren door de straten……………Les auto's moustachent dans les rues.  
Echtgenoot……………………………………...Vraiment profité. 
Een doodlopende straat……………………….Une rue coulant mort.  
Het ligt aan mij………………………………….Cela couche à moi.  
Iemand om zeep brengen……………………..Porter quelqu'un de savon. 
Ik hang de gek uit………………………………Je pends l'imbécile dehors.  
Ik heb er geen zin meer in…………………….Je n'ai plus de phrase.  
Kamerjas………………………………………..Chambre manteau. 
Rond half acht………………………………….Autour demi huit.  
Ondergoed……………………………………..Sous bien.  
't Is om zeep……………………………………C'est pour savon. 
Uurwerk…………………………………………Travail heure.  
Verschrikkelijk………………………………….Loin de peur cadavre.  
We gaan ne gang……………………………...Nous allons un corridor. 
 
 
 

LES 2: ENGELS 
 
He had a careful mother……………………….Hij had een kar vol modder.  
The bad man made his breakfast…………….De badman maakte zijn broek vast. 
The play is not fair……………………………..De plee is niet ver. 
 
 
 

LES 3: NEDERLANDS  

 
Combinatie………………………………………Land met veel politievoertuigen. 
Beschutten………………………………………Dialect voor droge koeken. 
Gifgas…………………………………………….Als het licht op groen springt.  
Minnekozen……………………………………..West-Vlaams voor mijn neef. 
Onderscheid…………………………………….Toeristenziekte. 
Rijkdom…………………………………………..Financieel sterk blondje.  
Verzuipen………………………………………...Drinken in het buitenland. 
 
 

LES 4: CHINEES 
 
 
Stupid Man.....................................................Dum Gai. 
Small Horse....................................................Tai Ni Po Ni. 
I think you need a facelift................................Chin Tu Fat. 
I am not guilty..................................................Wai Hang Mi. 
We have a problem?.......................................Sum Ting Wong? 

 

Ronny 
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Verjaardagskalender 

 
hip hip hoera voor alle jarigen ! 

 

 
 

Tops Zsofi kleuters 20-01-04 

Weyers Andy kleuters 24-01-02 

Hekkelman Esther kleuters 18-04-01 

Geers Ypke kleuters 20-01-01 

Warzée Indra gym meisjes 20-01-97 

Van Hees Martijn gym jongens 24-01-95 

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

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

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 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Antoinetta bestuur/ vzw 11-01-30 

 
 

Lenders Simon kleuters 13-02-02 

Lenders Tobias gym jongens / kids 16-02-00 

Leys Chelsea gym meisjes 08-02-99 

Van Nueten Jolien gym meisjes 28-02-97 

Davies  Nicolaas gym jongens 08-02-95 

Tahon Christa gym meisjes +/hlpld 05-02-95 

Debie Ellen gym meisjes +/hlpld 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 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw 20-02-31 

 
 

Maari Anne-Leen kleuters 30-03-04 

Van Hasselt Thomas gym jongens / kids 04-03-98 

Van de Poel Sofie gym meisjes 03-03-96 

Dauphin  Christina gym meisjes 21-03-94 

Van Aerde  Sofie gym meisjes + 17-03-94 

Valckenborgh  Kim  LM/Tramp. 14-03-91 

Doms Sara leiding 21-03-77 

Meier Nicole conditiegym 16-03-73 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

Tanner Wini conditiegym 11-03-50 

De Leeuw Ludo Toog / vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 
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50ste TURNFEEST  10 MAART 2007 
 

 

 

 

 

Wij zoeken: 

  

 mama’s of oma’s die ons willen helpen bij het maken van de 

geschikte kledij voor onze jongerenafdelingen – neem contact op met 

de leiding! 

 

 witte lakens die we mogen gebruiken en nadien terugbezorgen! 

 

 papa’s of opa’s die ons willen helpen tijdens dit turnfeest en dit vooral 

voor en na om het nodige aan te brengen en nadien ook weer af te 

breken – neem contact op met de hoofdleiding! 

 

 vrienden of vriendinnen die ons een handje kunnen helpen in de 

cafetaria tijdens de pauze en/of na de voorstelling – neem contact op 

met de hoofdleiding! 

 

 heel veel mensen die ons komen aanmoedigen tijden onze voorstelling!!! 

 

 

Voor alle leden : hou alvast 10 maart vrij voor ILOKA want wij houden ook een 

algemene herhaling om 13.30h. in de sporthal van het KTA. Dit is zeer belangrijk 

om je plaats te weten tijdens de voorstelling. Niet voor de kleuterafdeling. 

 

Alle verdere info krijg bij je leiding in de zaal. 

 

Wij hopen alvast op een spetterende viering van 50 jaar ILOKA. 

 

Irène 
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ILOKA      50   

 

NIEUWS uit de krant van 1957 

 
De redactie van “Sprokkel” was benieuwd wat er zoal plaatsgevonden heeft in het stichtingsjaar van 
onze vereniging en daarom doken wij met volle overgave in de archieven van onze krantenwinkel. 
Daar bleek al snel dat het quasi onmogelijk zou worden om alle nieuwsitems van 1957 te  kunnen 
publiceren in 1 jaaruitgave in een ledenblad dat drie maal zal verschijnen in 2007. Besloten werd om 
dan maar de zeer belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden niet te publiceren ( die 
berichten vinden we terug in een of andere encyclopedie, sommigen worden nu en dan nog wel eens 
vermeld naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis) en het te houden bij berichten die geen mens 
zich nog zal herinneren, incluis onze oudere leden . Voor onze jongere leden dachten wij dat dit 
misschien informatie kan zijn waar ze ouders of grootouders mee kunnen confronteren.  Hier volgt 
alvast deel 1 van de bloemlezing uit het krantennieuws  van het jaar 1957.  
 
JANUARI – FEBRUARI – MAART: 
 

Eden neemt ontslag 

De Britse eerste minister, Anthony Eden, opvolger van Winston Churchill, dient op 9 januari 
zijn ontslag in bij koningin Elisabeth II omdat hij met ernstige gezondheidsproblemen kampt.  
Eden was voordien al drie weken buiten strijd geweest door zijn wankele gezondheid, ging 
toen voor een herstelverlof naar Jamaica, maar stelt bij zijn terugkeer vast dat hij onvoldoende 
fit is om de zware taak die dit ambt met zich mee brengt, naar behoren te vervullen.  De 
opvolger van Sir Anthony zal waarschijnlijk de huidige kanselier van de schatkist worden, 
Harold Mc Millan. 

 

Bye bye “Bogey” 

Op 14 januari overleed Humphrey Bogart op de leeftijd van 57 jaar aan de gevolgen van 
kanker. Humphrey Deforest Bogart, geboren in 1899, was voorbestemd om dokter te worden, 
maar zocht het avontuur bij de Amerikaanse marine tijdens de Eerste  Wereldoorlog: hij houdt 
er zijn littekens en zijn deels verlamde bovenlip aan over, waarmee hij later zijn beroemde 
lispelaccent zou produceren.  Bogart vindt nadien zijn weg in Hollywood en krijgt voor zijn 
acteurprestatie in “ The African Queen “ (1951) een Oscar.  Films als “The Maltese Falcon” 
(1941), “Casablanca” (1943), “The Big Sleep” (1946) en “Key Largo” (1948) bezorgen hem 
eeuwige roem. Bogey was gehuwd met de actrice Lauren Bacall en tijdens de 
begrafenisplechtigheid reageerde zijn zoon Stephen zeer emotioneel aan de zijde van zijn 
moeder. 

 

Dirigeerstokje afgegeven 

De wereldberoemde dirigent Arturo Toscanini overleed op 16 januari te Riverdale, New York, 
op de leeftijd van 89 jaar.  Arturo stierf in zijn slaap, na een periode waarin hij – sedert de 
beroerte die hem op 1 januari had getroffen – met een weinig hoopgevende 
gezondheidstoestand af te rekenen had.  Toscanini dirigeerde zowel in de Scala te Milaan als 
in de Metropolitan te New York en serveerde samen met de tenor Caruso hoogdagen over de 
hele wereld.  Arturo beschikte over een fenomenaal muzikaal geheugen en dirigeerde omwille 
van een bijzonder slecht gezichtsvermogen altijd zonder partituur. 

 

Modeontwerper Dior overleden 

De Franse modeontwerper Christian Dior, geboren in 1905 overleed op 21 januari. 
Dior, die in 1947 de ‘new look’ op de catwalk van Parijs Toonde introduceerde ook de A-lijn,  
hoeden, schoenen, lingerie en diverse beroemde parfums waaronder de bekende Miss Dior. 
Voorlopig zal de leiding van het modehuis worden overgenomen door de jonge Yves Saint-
Laurent. 
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De gekke bommenwerper 

George Metesky stond in zijn woonplaats Waterburg bekend als een eerzame vrijgezel.  Bijna 
niemand wilde dan ook aanvankelijk geloven, dat hij de man was, die 16 jaar de schrik van 
New-York is geweest.  In de loop van die tijd pleegde hij 47 aanslagen voornamelijk in 
theaters, hotels en stations van de ondergrondse.  Toen hij, overmoedig geworden, ertoe 
overging zijn aanslagen vooraf per brief mee te delen aan een krant, liep hij tegen de lamp.  
Bij zijn arrestatie op 22 januari bleek zijn goede humeur niet aangetast en liet hij zich gewillig 
en breed lachend wegleiden. 

 

Dochter voor Grace en Rainier 

Monaco gaat uit zijn dak wanneer prinses Grace op 23 januari  in het Grimaldi-paleis het leven 
schenkt aan een dochter die Caroline wordt genoemd.  De geboorte werd officieel 
aangekondigd met een salvo van 21 kanonschoten zodat de bevolking weet dat de boreling 
een meisje is (voor een jongen zijn dit 22 schoten).  De doopplechtigheid zal plaatsvinden in 
de kathedraal van Monaco op 3 maart aanstaande.  Meter wordt Margaret Davis, een nicht 
van Grace en peter is prins George Festetics.   

 

De beentjes van de vloer 

Door de opzwepende after-beat van de Rock ‘n’ Roll muziek raakte ook de Nederlandse jeugd 
door het dolle heen op de dansvloer.  Tijdens de finale van het kampioenschap Rock ‘n’ Roll 
dansen, door sommigen ook wel  ‘’ een kronkelende tak van de sport ‘’  genoemd werd op 5 
februari in het Amsterdamse hotel ‘ Krasnapolsky’ de kampioenstitel weggekaapt door Rita 
Van Braak en Wim booker.  Alhoewel in ons land de opmars van R&R muziek veel langzamer 
verloopt menen sommige insiders dat ook weldra in Brussel of Antwerpen zulke wedstrijden 
zullen plaatsvinden.  

 

Goudkust onafhankelijk 

De Britse kolonie Goudkust wordt het eerste zwarte Afrikaanse land dat onafhankelijk wordt 
van Europees bestuur, en dit vanaf 6 februari.  De nieuwe naam is Ghana en de leider is de in 
1909 geboren Kwame Nkrumah  

 

Jos Planckaert gelooft niet in de nieuwe kampioenenmode 

Telkens men de renner Jos Planckaert voorstelt blijft men even stil staan bij de natuurlijke 
eenvoud van deze typische Westvlaming.  Deze leerling van Marcel Kint gelooft niet in de 
nieuwe trend die zijn collega’s nastreven, namelijk zich schikken naar een zorgvuldig 
uitgewerkt programma.  Allemaal larie voor Jos, die slechts gelooft in één wet: deze van de 
natuur, die hem er zeker niet van weerhoudt om ’s middags wanneer hij van een lange 
oefening thuiskomt, aan te zitten bij een bord in een torentje opgediend met aardappelen, 
spruiten en een lang stuk dikke worst.  Planckaert laat zich alles welgevallen wat moeder in de 
omvangrijke kommen van het groot gezin voorbereidt en zal nooit verzoeken om voor hem iets 
speciaals op te dienen.  Volgens Jos, en een goede gezonde Vlaamse traditie, dient   men 
een renner in de eerste plaats te beschouwen als een arbeider die goed en stevig eten 
verdient na een slopende werkdag. 
Hij gelooft in goed en stevig eten om alzo sterk gewapend zijn weg te kunnen banen in de 
meedogenloze harde wielersport. Waarom zou men na jaren dezelfde gewoonten te hebben 
behouden er nu plotseling mee ophouden en het vlees per gram gaan afwegen vertelt Jos. 
Vroeger verliepen de wedstrijden niet minder dan nu en als men de ouderen hun 
herinneringen over de “Flandriens” hoort ophalen krijgt men voorbeelden bij de vleet te horen 
van kampioenen die zich te goed deden aan een dikke beefstuk. Verder dient een renner 
goed voor de dag te komen om te kunnen trainen en wedstrijden te rijden in de zwaarste 
weersomstandigheden.  Mijn programma is zeer eenvoudig gaat de Westvlaming verder:  Bij 
dageraad vroeg uit de veren , zo snel mogelijk klaarmaken en reeds om half acht de weg op.  
De ochtendmaaltijd neemt niet veel tijd in beslag: enkele goed gesmeerde boterhammen, een 
paar glazen melk en , (geloof het of niet) … een pekelharing. Volgens Jos het ideale middel 
om het zout terug aan het lichaam te geven dat men verliest tijdens het zweten !  
Een rit winnen in een grote wedstrijd is de eenvoudige droom van deze volksjongen, voor 
zover een nederige mens over grote successen dromen kan .  
( artikel ingekort vanwege de redactie “Sprokkels”)       
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Lijk van meisje uit Halle in waterput gevonden 

Zaterdag 9 maart werd te Halle het lijkje teruggevonden van de 12 jarige Marie-Francine 
Londes. Het meisje was reeds spoorloos vanaf 11 februari toen zij ’s avonds na het doen van 
boodschappen niet meer terugkeerde.  Het lijkje werd drijvend aangetroffen in een waterput, 
gelegen in de tuin van woning nummer 6 in dezelfde straat. Alles wijst erop, dat  het een 
gruwelijke misdaad betreft.  Zware vermoedens wegen op de 31 jarige achterneef van vader 
Londes die tot voor 10 dagen in woning nummer 6 verbleef. Intussen werd deze neef 
aangehouden en in verdenking gesteld. De verdachte bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn: 
poging tot verkrachting, herhaaldelijke aanhoudingen voor  verschillende misdrijven en 
oudermishandeling.  Verdachte bleek ook bekend te staan in de streek als ruziezoeker. De 
achterneef werd tot drie maal toe onderhoord door de bijzondere opsporingsbrigade, maar tot 
heden zonder gunstig resultaat.  Vader Londes zegt nog: “ van een zo kwaadaardig man mag 
men alles verwachten”. Toen de kist met het stoffelijk overschot werd buitengedragen viel er 
een ijzige stilte bij de aanwezige menigte. 

 

Franse en Brits schepen mogen door Suezkanaal wanneer ze Egypte betalen 

Het Egyptische blad “Al Ahram” maakte zaterdag 9 maart gewag van een bericht van zijn 
medewerker te New Delhi als zou Nasser eerste-minister Nehroe ervan in kennis hebben 
gesteld dat hij zich niet tegen de doorvaart van Franse en Brits schepen door het Suez-kanaal 
zou verzetten op voorwaarde dat beide landen er in toe stemmen de tolrechten met Egypte te 
regelen en dat zij de Egyptische wetten binnen de zone van het kanaal eerbiedigen. Het blad 
verklaart nader, dat de voorwaarden door de Indiase minister aan de UNO secretaris generaal 
Hammerskjold werden medegedeeld.  Verder heeft Nasser om de mening verzocht van de 
Indiase eerste-minister voor wat betreft de toelating voor de doorvaart van Israëlische 
schepen.  

 

Poolvlieger overleden 

Richard Evelyn Byrd, de Amerikaanse admiraal en poolvorser die deelnam aan twee 
expedities naar de Noordpool en vijf naar het Zuidpoolgebied en die de eerste mens was die 
zowel over de Noord- als over de Zuidpool vloog stierf op 11 maart op 68 jarige leeftijd.  Hij zat 
midden in de voorbereidingen voor een nieuwe expeditie naar Antarctica in het kader van het 
Internationaal Geofysisch jaar 1957 – ’58.   

 

Lekker snel 

Op 15 maart besluit onze regering om elke snelheidsbeperking van het autoverkeer met 
ingang van 16 maart op te heffen.  Daarmee behoort de toegelaten maximumsnelheid van 80 
kilometer per uur tot het verleden. 

 

Dienstplicht 

De regering besluit de dienstplicht terug te brengen van 18 tot 15 maanden. Aangezien deze 
vermindering de positie van het Belgisch leger in het Atlantisch Pact niet mag verzwakken, zal 
worden overgegaan tot de aanwerving van beroepsvrijwilligers, wat een forse verhoging van 
de begroting voor defensie tot gevolg heeft.  De juiste datum wanneer deze maatregel van 
kracht wordt zal weldra worden bekendgemaakt. 

 

Spaak aan hoofd van de NAVO 

Paul-Henri Spaak, minister van buitenlandse zaken, vertegenwoordigt ons land bij de 
ondertekening van de zogenaamde Verdragen van Rome, op 25 maart. Krachtens die 
verdragen worden de Europese Economische gemeenschap en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie opgericht.  Op 9 mei zal Spaak officieel afscheid nemen van de Belgische 
politiek, om secretaris-generaal te worden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.  
Hiermede verliest België één van zijn grootste staatsmannen ooit. 

 

 

Deel 2 verschijnt in 

volgende uitgave 
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Retro: Proefrit met de Humber Hawk uit 1957 

 
 

Onder de rubriek ‘Auto- en motorleven’ uit de krant van donderdag 14 november 1957 verscheen 

volgend artikel over een testrit met de toen nieuw op de markt verschenen Humber Hawk. De lezer 
hoeft geen autofreak te zijn om de grote verschillen met de hedendaagse automobiel te herkennen.  
Pure nostalgie voor onze oudere lezers, een bron van informatie voor de autoliefhebber en  goed om 
weten voor onze jonge chauffeurs. Wij wilden u dan ook dit artikel niet onthouden, alhoewel de 
meeste van onze lezers nog nooit van dit model zullen hebben gehoord vermoeden wij. 

 

door 

Jan HERDIES 

 

In de smaak van de dag 
   Met de nieuwe Humber 
Hawk bezit Rootes thans 
een wagen waarmede op              
zowel op de buitenlandse 
markten als in Engeland een 
kliëntele zal kunnen bereikt 
worden, die zich tot hiertoe 
meestal wendde tot 
Amerikaanse of Europese 
wagens.  Zoals de Humber 
er in zijn nieuwe versie 
uitziet is het een wagen, die 
de liefhebber van de 
goedkoopste Amerikaanse 
modellen of van sommige 
Duitse comfortwagens kan 
doen twijfelen. 

   Van uitzicht beantwoordt 
hij door zijn panoramisch 
windscherm en zijn grote 
achterruit evenals zijn 
algemene lijn aan de smaak 
van de dag. 
 

Motor en versnellingsbak 
   Het nieuw produkt van 
Rootes is in de eerste plaats 
een model dat dank zij de 
ervaring opgedaan tijdens 
de laatste jaren met de 
wagens van dezelfde naam 
en gebruik makend van de 
nieuwigheden in de  
autonijverheid veel meer het 
eindpunt van een evolutie 
dan wel een nieuw 
experiment. 

   De motor, vier cilinder, 
2.200 cc met kopkleppen 
van de Hawk werd jaar in 
jaar uit verbeterd en moet 
nu op punt zijn.  De 
zuigerdruk werd tot 7,5:1 

gebracht en de carburator is 
nu een Zenith.  Dit heeft 
voor gevolg gehad dat het 
vermogen thans 78 rem pK 
bereikt bij 4.400 omw./m. 

   De motor blijft soepel in de 
meeste omstandigheden en 
zelden verliest hij zijn 
geruisloosheid.  Aangezien 
het een viercilinder betreft 
en het gewicht van de 
wagen niet te onderschatten 
is dienen de vier 
versnellingen goed gebruikt 
om er het maximum kracht 
uit te halen.  Nochtans is het 
mogelijk op geen te 
moeilijke weg en in geen te 
lastig verkeer zich te 
beperken tot de vierde 
versnelling en de overdrive.  

   De overdrive schenkt aan 
de wagen een bijzonder 
prettige besturing.  Op de 
grote weg hoort men de 
motor niet meer draaien en 
loopt hij uiterst gemakkelijk.  
Zijn uitschakeling in brede 
bochten en bij het 
voorbijsteken geeft aan de 
wagen dan weer zijn volle 
krachten en 
zenuwachtigheid en komt er 
feitelijk op neer door een 
zeer eenvoudige beweging 
van snelheid te veranderen.   

   Wat de versnellingen 
betreft was het op de 
beproefde wegen zelden 
mogelijk de eerste zonder 
herhaalde ontkoppelingen in 
te schakelen.  Het was ook 
moeilijk boven de 80 km/uur 
volledig geruisloos van 
derde naar vierde over te 

schakelen zonder dubbele 
ontkoppeling. In andere 
opzichten stelde de 
behandeling van de 
versnellingsbak geen 
problemen.  

 

Onberispelijke wegvastheid 
   Zoals we het reeds 
aanstipten in  een bijdrage 
over de proefritten met de 
nieuwe Britse wagens op de 
Omloop van Goodwood lijkt 
ons de Humber Hawk thans 
in de Rootes-produkten de 
wagen met de beste 
wegvastheid.  Op dit gebied 
schijnt hij werkelijk geen 
zwakheden te vertonen.  Het 
gewicht van de wagen en de 
ietwat stroeve besturing 
maken het noodzakelijk de 
wagen goed te leren kennen 
wil men al zijn 
mogelijkheden kunnen 
aanspreken.  De hardheid 
van de schokbrekers is 
zeker niet vreemd aan zijn 
goede wegligging.  Wie hier 
echter een soepeler vering 
wenst hoeft alleen de 
schokbrekers te laten 
regelen, hetgeen niet 
noodzakelijkerwijze een 
minder goede wegligging 
meebrengt. 

  

Verbruik en verrichtingen 
   In de tabel met de 
technische bijzonderheden 
vermelden we onder de 
rubriek “verbruik” het zeer 
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abnormaal cijfer van 25 liter 
voor 100 km.  Zeggen we 
onmiddellijk dat dit cijfer in 
zeer abnormale 
omstandigheden werd 
bereikt.  Tijdens de 190 km 
die we besteedden aan de 
testen op de autosnelweg 
werd de gaspedaal meestal 
volledig ingedrukt.  
   Het verschil tussen de 25 
liter bereikt op de autostrade 
en de 14,8 liter betreffende 
de rest van de proefrit is 
zeker te groot om anders 
dan door een slechte 
regeling van de carburateur 
te worden verklaard. 
   De topsnelheid van 145 
km opgegeven door de 
bouwer stemt overeen met 
de maximum 
snelheidswijzer. 
   Met de ontleende wagen 
bereikte de naald 147 km, 
hetgeen overeenstemde met 
een werkelijke snelheid van 
138,461 km.  In vierde 
versnelling ligt de 
maximumsnelheid amper 
vier km lager hetgeen dus 
wel beswijst dat de 
overdrive Laycock de 
Normanville in de eerste 
plaats de zuinigheid en de 
minder goede sleet van de 
motor voor ogen heeft. 

 

Plaats voor zes personen 
   Over het comfort van de 
Humber is veel goed te 
zeggen. 

   De wagen biedt plaats 
voor zes personen.  De twee 
banken zijn voorzien van 
zeer brede neerklapbare 
armleuningen terwijl elke 
deur met een vaste 
armleuning is uitgerust.  
Rechts in het dashbord 
bevindt zich een ruime en 
diepe handschoenkoffer en 
in de twee voorste portieren 
werden twee openingen 
aangebracht waarin ook 
talrijke voorwerpen kunnen 
gestopt worden. 
   Het stuurbord is zeer 
volledig en goed afgewerkt.  
Een kleine opmerking 
nochtans hier omtrent.  De 
naald van de 
snelheidsmeter belet dikwijls 
een gemakkelijke lectuur 
van de dagelijkse en totale 
kilometertellers. 
   Voor de snelheidsmeter 
gaat onze persoonlijke 
voorkeur nog steeds naar de 
horizontale bewegende rode 
streep, die misschien niet zo 
precies is als de naald maar 

zeer leesbaar is en weinig 
plaats vergt. 
   Het stuurbord is volledig 
afgezet met een dikke 
plostering uit schuimrubber, 
die mogelijke schokken 
gemakkelijk kan opvangen.  
Windscherm en achterruit 
zijn panoramisch en 
verzekeren een uitstekende 
zichtbaarheid.  
   Voor de passagiers van de 
voorste bank werden twee 
grote zonneschermen 
voorzien waarvan deze van 
rechts aangevuld werd met 
een spiegel aan de 
achterzijde.  De 
dakbekleding is wasbaar 
plastiek.  
 

Besluit 
   In zijn huidige vorm is de 
Humber een wagen die 
volledig beantwoordt aan de 
eisen van het ogenblik en 
geen enkel specifiek gebrek 
van de Engelse wagen meer 
vertoont.  Hij is elegant van 
lijn, verzorgd van afwerking, 
sterk van bouw en knap van 
mechaniek.  

   Rootes zal er ongetwijfeld 
een uitgestrekte markt mee 
kunnen bereiken
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  Technische Bijzonderheden van de  

Humber Hawk 

  
Wagen ter beschikking gesteld door Rootes S.A. (België), Cantersteen te  

Brussel   -    Proefrit over 1100 km. 
Weergesteldheid: vochtig bij het chronometreren; afgewisseld droog, regen en hevige wind.  
 
 
 1   -   MOTOR     stangenvierhoek; achteraan: halfeliptische 
bladveren.       Schokbrekers: telescopische 
Armstrong.  Antirol- 
Aantal cilinders: 4      stang vooraan. 
Boring en slag: 81 mm x 110 mm 
Cilinderinhoud: 2267 cc 
Max. vermogen: 78 rem pK bij 4.400 omw./min.                     4   -   AFMETINGEN 
Max. koppel: 16,6 kgm bij 2.300 omw./min.    
Drukverhouding: 7,5 :1 
Distributie: kopkleppen met tuimelaars en    Wielbasis:  2,79 m 

    dubbele veren     Lengte:  4,69 m 
Carburator: Zenith volstroomtype    Breedte:  1,76 m 
Koeling: pomp, ventilator en automatische   Hoogte:  1,54 m 
              thermostaat.     Banden:  600 x 15 
Batterij:  12 V; 51 amp./u.     Gewicht (leeg ): 1.349 kg 
       Benzinetank:  52 liter 
   2   -   OVERBRENGING   Oliecarter:  6 liter 
       Draaicirkel:  11,89 m 
aan de achterwielen           
Koppeling en versnellingsbak:   
   Enkelvoudige droge plaat hydraulisch bekrachtigd      5   -   VERRICHTINGEN 
   ( Borg and Bech): vier versnellingen waarvan de     Max Snelheid:   
   hoogste drie gesynchroniseerd; handel aan stuur-     overdrive : 138 km/u 
   kolom.          4de   : 135 
          3de       : 105  
 3   -   CHASSIS        2de  :   50 
          1ste      :   27 
 
Remmen: Lookheed met twee primaire remschoenen;  Verbruik: 
   Remoppervlak: 1.168 cm²; mechanische handrem.     1: tijdens de 190 km besteed aan de testen 
op de  
Vering  -  Vooraan:  onafhankelijk met spiraalveren en         autosnelweg Brussel -Oostende:   25 
liter  
          2: tijdens de rest van de proefrit:  14,8 liter 
 
 

6   -   PRIJS 
 

Standard: 146.000 fr.     ( 3.619,23 euro) 
              Overdrive:  8.700 fr.     (    215,66 euro) 

         Automatische transmissie Borg Warner:             18.700 fr.     (    463,55 euro) 
                                Afzonderlijke voorzetels:   6.200 fr.     (    153,69 euro)    
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Quiche met ricotta en zalm 
 
 

500 g bladerdeeg 

120 g gerookte zalm, in reepjes 

120 g ricotta 

15 cl room 

1 eierdooier 

2 el gehakte verse dille 

1 koffielepel gemalen koreanderzaadjes 

Zwarte peper van de molen en zout 

 

Doe de zalm in een schaal met dille en koreander. 

Kruid met flink wat peper uit de molen. 

Zet 1 uur afgedekt in de koelkast 

Steek 6 plakjes uit het deeg, iets groter dan de bakvormpjes. 

Leg het deeg erin en prik de bodempjes in met een vork. 

Laat ze wachten in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 180°. 

Klop de ricotta op met de room en de eierdooier, een snuifje peper en zout. 

Voeg er 2/3 van de zalm aan toe. 

Verdeel over de vormpjes,leg er de rest van de zalmreepjes bovenop. 

Bak de quiches 12 minuten in het midden van de oven. 

 

 

Ham-preihapjes 
kleine pasteitjes als voorgerecht 

 

Voor ongeveer 8 stuks: 

 

Vermeng 100g roomkaas met 2 el melk en 100g gestoofde preisnippers. 

Verdeel het mengsel over 8 vierkantjes bladerdeeg. Buig de hoeken wat 

naar boven, zodat er een kuipje ontstaat. 

Leg er hamsnippers op. 

Bestrijk de ham zowel als het deeg lichtjes met (olijf)olie. 

Zet ze 15 tot 20 minuten in de oven op 220° 

 

Smakelijk 

Lucy 
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OM TE KLEUREN 
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OM TE KLEUREN 
 
 
 
 
 

 

 

KIJK EENS IN JE SWEATER! 

Wie heeft er “per abuis” een blauwe sweater van ILOKA meegenomen 

dit is reeds vorig seizoen gebeurd   -   een maatje  S  in plaats van  M ! 

Je denkt misschien dat je opeens niet meer in je sweater past maar dat is dus de 

rede. Er kan gewisseld worden bij Irène in de turnzaal want voor Ann van de 

conditiegym is de Medium echt veel te groot!  
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Wij verzamelen nog steeds inkt patonen van printers, copiers en 

faxtoestellen 

 

Breng de lege cassettes mee naar de zaal en wij bezorgen ze aan 

een gespecialiseerde firma voor recyclage.  

 

Je steunt de kring en beschermt het milieu!! 

Nuttig telefoonnummers: 

 

Secretariaat - Willy 03 664 00 62  

Hoofdleiding - Irène 03 664 93 80  0486 699233 

Walter 03 664 75 64  

Ronny 03 321 73 59  

Erna 03664 50 54 0495 883823 

Steven 03 295 42 94 0474 331116 

Tom  0476 903565 

Nadine  0473 551914 

Inge  0485 540693 

Kelly  0478 479408 

Indra  0494 517244 

Michael  0474 385918 

Nancy  0476 779992 
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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 07 
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