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INTRO 
 

 
Reeds halfweg 

 

en nog steeds nieuwe gezichtjes in de 

lessen, zodat we ook deze nieuwelingen 

van harte verwelkomen in onze gym club. 

Ons 50ste turnfeest zit er op en dat 

zullen we geweten hebben. Het was een 

prachtig feest, met zeer veel oude 

getrouwen maar ook veel nieuwe mensen 

en zo moet dat, want anders blijft dat 

niet duren. De aflossing moet op alle 

fronten gebeuren zodat er weer aan een 

volgend decennium  kan gewerkt worden.  

 

De paasvakantie is ook reeds voorbij en 

onze gymnasten maken zich klaar voor 

de wedstrijden op 5 mei – we wensen ze 

alvast veel succes in Gent! 

 

Dan zijn daar nog de examens voor de 

studenten onder ons en daarvoor wensen 

we natuurlijk veel sterkte, ook voor de 

thuisbasis! 

 

Wanneer dit allemaal achter de rug is 

dan zit ons turnseizoen er ook bijna op 

en kunnen we allemaal van een 

welverdiende vakantie genieten. 

Ons speciaal vakantie aanbod krijg je 

verder in dit boekje! 

 

Het nieuwe turnseizoen gaat van start 

op maandag 3 september 2007 en ik zie 

jullie beslist allemaal terug na een fijne 

vakantie! 

 

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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KRINGKALENDER  
 

 

 

 

     

10 maart 07 zaterdag  TURNFEEST KTA iedereen 

     

1 mei 07 dinsdag Familie feest Den Biz iedereen 

     

5 mei 07 zaterdag Mega Gym Gent LM/Tramp. 

     

26 mei 07  zat./zon Viering 50j.ILOKA  Bestuur/leiding 

     

03 juni 07 zondag dorpsdag Kapellen Iedereen 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstverlof  30/10  -  03/11 

Kerstverlof   25/12  -  05/01 

Krokusverlof  19/02  -  23/02 

Paasverlof   02/04  -  13/04 
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TURNFEEST 50 JAAR ILOKA 
10 maart 2007 
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foto’s ook op www.iloka.be 

trouwe leden 

OOOH 

http://www.iloka.be/
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Steunkaarten met gratis tombola 

 
Ja ja ze zijn d’r weer onze beroemde steunkaarten met gratis 

tombola en zoals steeds zijn er prachtige prijzen te winnen en 

je kan weer ledencheques verdienen, dit is natuurlijk voor de 

ijverige verkopers. 

Heb je nog geen kaarten gekregen, dan moet je 

beslist eens aan mijn jas trekken want dan zitten 

ze zeker nog in mijn zak en je mag er natuurlijk 

ook steeds bij vragen, hoe meer hoe liever! 

 

Ons speciaal trek-team komt bijeen op woensdag 

16 mei 2007 om alle prijzen op een eerlijke en 

deskundige manier te verdelen. 

 

Jou afrekening van de kaarten dient dus te gebeuren ten ALLERLAATSTE 

OP WOENSDAG NAMIDDAG 16 MEI 2007 liefst vroeger want er moet 

administratief ook nog het een en ander geregeld worden. 

 

Alle verdere info kreeg je reeds mee op het begeleidend schrijven bij de 

kaarten. Wij wensen iedereen een prijs en veel succes bij de verkoop. 
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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. 
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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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Hoe duur ( of goedkoop) waren  ‘The fifties’ ? 
 

Tijdens opzoekingen van feiten en gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden in ons 
stichtingsjaar, 1957, vonden wij in verschillende tijdschriften prijzen van artikels of waren die in 
de jaren 50 toegepast werden.  Het leek ons een leuk idee om onze leden eveneens te laten 
kennismaken met de nostalgische prijzen uit de ‘Fifties’.  Als therapie kunt u misschien eens de 
vergelijking maken met de huidige gangbare prijzen. 

 
Algemeen dient er eerst vermeld te worden dat eind jaren ’50 België zo’n 180.000 werklozen 
telde op een bevolking van ongeveer 9 miljoen!  Het betrof vooral mannelijke personen, vermits 
er in die tijd de meeste vrouwen voor de opvoeding van hun ( meestal talrijke) kroost diende te 
zorgen. 

Een arbeider verdiende in de ‘ fifties’ gemiddeld zo’n 3.000 frank ( 74,37 euro) per maand, een 
bediende was goed voor 5.000 frank ( 123,95 euro) en een leraar verdiende amper ( ! ) 10.000 
frank ( 250 euro).  En nu vergelijken maar, er zit maar  50 jaar verschil tussen.  

 
 JUNIOR baby poeder, verpakt in een ovaal blikken doosje is onontbeerlijk voor vrouwen en 

zwaarlijvige mensen.  Het is een onovertrefbaar middel om de ontsteking en het splijten der 
moederborst te voorkomen.  Is ene specialiteit voor kleine kindertjes om de door zweet 
veroorzaakte prikkeling, uitslag en jeuk te verhinderen.  Het behoedt de huid voor 
ontsteking en springen.  Verplichte verkoopprijs: 4 frank ( 0,10 euro)  

 

 JUMBO spelen zijn enig. Elektro…. Een zeldzaam boeiend, zéér leerzaam JUMBO-spel! 

Elektro stelt vragen op alle gebied – en alleen als het juiste antwoord wordt gegeven gaat 
het lampje branden! Echte intelligentietest, spannend en (ongemerkt) een zeer 
pedagogisch spel.  Elektro blijft altijd nieuw want voortdurend geeft Jumbo nieuwe 
vragenseries uit. Echt weer JUMBO: goed doordacht en tot in de kleinste onderdelen 
stevig, doelmatig en mooi uitgevoerd, zoals in alle JUMBO spelen.  Als ’t lampje ’t doet is ’t 
antwoord goed. Jumbo spelen zijn énig! Prijs: 80 frank (1,98 euro) exclusief batterij.  
Mappen met 240 nieuwe vragen: 32,50 frank ( 0,81 euro)   

 

 De bekendste striphelden van 50 jaar geleden, en die nu nog in omloop zijn,  waren 

ongetwijfeld: Kuifje, Nero en ‘Suske en Wiske’.  Oudere striplezers zullen zich allicht ook 
nog ‘Blondie en Blinkie’ herinneren, evenals de ‘Baard en de Kale ‘,‘ Red Ryder’, ‘ Sjors en 
Sjimmie’ en nog vele anderen.  Het eerste Jommekesalbum (De Jacht op een voetbal) 
verscheen in 1959. Jongeren vormden een nieuw lezerspubliek.  Strips verschenen in de 
krant en in stripmagazines, maar het afzonderlijke album was pas echt een hebbeding.  
Alhoewel sommigen vonden ( en zelfs afraadden) dat  strips het lezen van echte lectuur in 
de weg zou staan, was de opmars van het beeldverhaal niet te stoppen. De prijzen liepen 
nogal uiteen, naargelang de soort van het papier, kleurendruk , en het soort van verhaal.  
Een album van Nero of ‘Piet Fluwijn en Bolleke’ kostte 15 frank ( 0,37 euro), terwijl voor 
een strip van Bessy er 25 frank (0,62 euro) diende neergeteld te worden.  De duurste strips 
waren ‘Suske en Wiske’ die te verkrijgen waren aan de prijs van 39 frank ( 0,97 euro).  De 
interesses lagen enigszins anders bij de meisjes; die kozen meestal voor verhalen van Tiny 
of Heidi.  Strips verschenen met de regelmaat van 3 à 4 maal per jaar.  De verhalen van de 
stiphelden konden ook worden gevolgd in weekbladen zoals Kuifje of Robbedoes.  De prijs 
van zo’n weekblad schommelde rond de 5 frank ( 0,12 euro).  

 
 Fris gewassen, keurig verzorgd en met een piekfijn kapsel, zo hoorde je voor de dag te 

komen.  Hygiëne, en zeker de persoonlijke hygiëne, werd meer en meer toegepast – iets 

waar de reclamewereld handig op inspeelde.  LUX geeft U een stalende huid! Prijst 

filmdiva Elisabeth Taylor aan in een reclameadvertentie voor toiletzeep.  Geen enkele 
andere zeep kan U voor dezelfde voordelige prijs  zoveel eigenschappen bieden: 
zuiverheid, zachtheid, een weelderig schuim en een bekoorlijk parfum.  Gebruik LUX, 
ideaal voor de vrouw.  De keuze van 9 filmsterren op 10.  Een normaal stuk kostte 5,50 
frank (0,14 euro), het grotere badformaat was te verkrijgen voor 8 frank ( 0,20 euro) 

 

 Een man hoorde dan weer glad geschoren en verzorgd te zijn.  De wisselbare mesjes van 

Gillette waren populair, maar de echte moderne man scheerde zich elektrisch, liefst met 

een Philips of Remington. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 16 

De Remington Super 60, maakt van U een gelukkig man. Scheert zich in 1 of 2 minuten en 
de gelaatshuid is zachter en vaster geworden.  Geen snijwondjes, geen scheerbrand meer, 
geen mesjes, geen warm water, geen zeep, kwast of alcohol meer… Wat ’n bezuiniging.  
Remington, de beste van heel de wereld.  Een grotere snij oppervlakte dan bij om ’t even 
welk ander scheerapparaat – 16.000.000 snijdingen per minuut . Voor alle stromen ( gelijk- 
en wisselstroom), in een luxe etui en fabriekswaarborg. Overname van uw oud elektrisch 
scheerapparaat tegen 300 frank. (7,44 euro). 
Prijs: contant: 1.625 frank (40,28 euro) 
    Krediet: 18 maandelijkse afbetalingen van 100 frank (2,5 euro) = 1.800 frank (44,62 
euro)   

 

 Elektrisch scheren mocht dan vooral bestemd zijn voor diplomaten, zakenlieden en 
vedetten,  de gewone man bleef trouw aan zijn verwisselbare mesjes in een eenvoudig 
handapparaatje. Het nieuwste Gillette precisie scheerapparaat met 2 blauwe Gillette 
mesjes, verpakt in een fleurige plastic sigarettenkoker waar 10 sigaretten ingaan voor maar 
2 frank ( 0,05 euro).  GILLETTE, de enige manier om U glad te scheren en voor het betere 

resultaat: GILLETTE scheercrème. 

 

 Een geslaagd product van Helene Curtis was het “SUAVE”  haarkapmiddel.  

Streel elke morgen even door uw haren met in de handpalmen een weinig SUAVE en 
uw haren zullen glanzend zijn, soepel, zacht, levend, aantrekkelijk, geparfumeerd, met 
mooie golven, gekruld of glad, - zoals U het wenst.  Want SUAVE is het volledige en 
volmaakte kapmiddel: Het voedt, versterkt, geeft glans, parfumeert en fixeert.  Het 
maakt niet vet, niet zwaar en beschermt tegen lucht, wind en zon.  Jongeren geven de 
voorkeur aan “ SUAVE” in tube! 
De grote tube kost slechts 32 frank (0,79 euro). 

 

 Speciaal voor de vrouwen was er de PALLETTE COLOR SHAMPOO.   Door een gewone 

schuimwassing bent U verzekerd van heerlijke tinten, een stralende jeugd en haar als een 
juweel.  PALETTE doet zelfs de eerste grijze haren verdwijnen. Het is meer dan één 
shampoo: het is een kleurshampoo!   
Kostprijs: 40 frank ( 0,99 euro) per tube van 2 toepassingen. 
Als je daar dan nog een eau de cologne, merk “ Soir de Paris” bij gebruikte ten bedrage 
van 30 frank (0,74 euro) of het duurdere parfum voor 39 frank (0,97 euro) dan kon zij iedere 
man aan.   

 

 Wilde je comfortabel in bed liggen, dan koos je voor een BEKA matras.  Slaap op een 

buitengewone BEKA MATRAS voor een goede nachtrust.  Met “ winterkant” in wol, 
warmer, en “zomerkant”, frisser, met zachte en onveranderbare veren die BEKA waarborgt 
gedurende 10 jaar.  Keuze uit volgende kleuren: bloemen op grijs, blauwe of canaque 
achtergrond.  Een mooi hoofdkussen als publiciteitsgeschenk inclusief.  Op de bestellijst 
vond je volgende mogelijkheden: 

Matras breedte 0,90 m: 24 maandelijkse betalingen van 88 frank (2,18 euro) of contant  
1.899 frank ( 47,07 euro) 
Matras breedte 1,20 m:  305 frank (7,56 euro) en 24 afbetalingen van 97 frank (2,40 
euro) of contant 2.693 frank (66,75 euro) 
Matras breedte 1,40 m: 399 frank (9,89 euro) en 24 afbetalingen van 109 frank (2,70 
euro) of contant 2.660 frank ( 65,93 euro) 

 

 Modemagazines zoals ‘Elle’ of ‘Libelle’ bespraken de nieuwste trends uit binnen- en 

buitenland.  Vooral vanuit de Franse hoofdstad, waar Dior een ware stijlverandering 
veroorzaakt had, was er veel modenieuws te melden.  Deze tijdschriften boden ook 
patronen aan om zelf kleding te vervaardigen.  Het weekblad “ Het Rijk der Vrouw” was 
verkrijgbaar aan 6 frank (0,14 euro), het meer prestigieuze “Elle”  kostte dan weer 10 frank 
(0,24 euro).  Andere weekbladen die toen eveneens populair waren: “Zondagsvriend” voor 
de prijs van 7 frank (0,17 euro) en “ De Post”, het weekblad dat U op de hoogte houdt, voor 
de prijs van 6 frank (0,14 euro); 
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Teenagers kwamen alles te weten over hun film- en zangidolen via 
de maandbladen “ Song Parade” dat meestal liedjesteksten 
bevatte en het meest toonaangevende “Juke Box”, verkrijgbaar 
voor de prijs van 10 frank (0,24 euro). 

Toen Humo nog “ HUMORADIO” heette was het al progressief 

genoeg om niet door iedereen gekocht te worden.  Het weekblad 
bevatte ongeveer 80 bladzijden en publiceerde alle radio- en TV 
programma’s die te ontvangen waren.  Prijs: slechts 5 frank (0,12 
euro) voor een druk op krantenpapier. 

 

 Vrouwelijke vormen dienden te worden geaccentueerd. Het korset  
en de BH bepaalden in hoofdzaak het figuur.  De ‘combinaison’ was op zijn retour.  Het 
korset  in elastisch materiaal verslankte de taille, terwijl met een opgevulde BH de 
weelderige boezem alle aandacht trok. 
 

 elk van hen draagt een BH van het merk PETER PAN: 

de ‘tussenmaat’ draagt ‘ Hidden Treasure’:  Is uw buste iets te klein voor een A 
of B cup? 
Hidden treasure schenkt U de perfecte A of B bustelijn. “ Can’t curl” band.  
Popeline, nylon (ook zwart) nylonkant. Vanaf 245 frank ( 6,07 euro) 

Groot avondtoilet vraagt Rugdecolleté. Sluiting diep in de taille laat de rug geheel vrij 
voor  
groot decolleté.  De “ Can’t curl” band krult nooit om. Wit nylon: A en B cup 
voor de prijs van 295 frank (7,31 euro) 

Wie extra steun behoeft: Inner Circle.  De moeilijkste buste wordt door de rondgestikte 
Dura-form cups voortreffelijk gesteund en gevormd.  De “Can’t curl” band krult 
nooit om. Geborduurd wit popeline: B en C cups 
voor de prijs van 275 frank ( 6,81 euro) 

Bij ’n Strapless,kleed een driekwart: een ideale bustehouder voor elke gelegenheid. 
 Ook met schouderbandjes op vele manieren te dragen. Wit popeline,nylon of 
kant.  A en B cups vanaf 295 frank ( 7,31 euro) 
 

 In vorm met FORMA – luid de reclameboodschap  van Little X corselet.  Zo licht als een 

veer .  Little X corselet voor 445 frank (11,03 euro), Little X tra voor 545 frank (13,51 euro 
en een Little X corselet voor een onberispelijk silhouet, in wit en zwart voor 895 frank ( 
22,18 euro) 

 

 OMO wit is smetteloos wit! Bekijk het in ’t volle licht.  Met OMO, geen 

vlekje meer en mijn goed is weer witter en  witter.  OMO wast – heel alléén 
– de diepst ingedrongen vlekken weg en zuivert uw goed van de doffe 
sluier die andere producten mochten achtergelaten hebben.  Ga ook OMO 
gebruiken voor het inweken, afkoken en wassen… en uw wasgoed zal 
elke keer properder, elke  keer witter worden.  Een familiedoos te 
verkrijgen aan 2 voor 20 frank (0,49 euro).  Nu in reclame: 2 voor 17,50 
frank (0,43 euro).  

 

 In de jaren 50 was een elektrische wasmachine zeer modern en een 
wondertoestel.  Wassen werd een lichte karwei.  Volautomatisch was ze nog 
niet, maar een elektrische wasmachine met wringer was wel al courant in 

gebruik.  De HOOVER wast beter en Zonder slijten, dank zij de beroemde 

exclusieve laterale pulsator, die het water beweegt en niet het linnen. 
Nu te verkrijgen aan volgende prijzen: 

 de HOOVER matic: 12.950 frank + 650 frank elektrische verwarming 
321,02 + 16,11 euro) 

 de HOOVER 0.343: automatische droger; 9.250 frank + 550 fr. 
Elektrische verwarming ( 229,30 + 13,63 euro) 

 de HOOVER 0.310: handwringer; 70900 frank + 600 frank (gaz of elektrische 
verwarming( 195,83 + 14,87 euro) 

 

 Na het wassen diende er uiteraard gestreken te worden. Met de NOVAMATIC ultra lichte 

strijkmachine strijkt u veel beter en zonder vermoeienis. NOVAMATIC glijdt, glijdt, glijdt.  En 
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het is licht…licht als uw strijk.  U hanteert het zo gemakkelijk, want het is volkomen 
evenwichtig.  U blijft glimlachen en ontspannen, want zijn thermostaat weet welke de 
gepaste temperatuur is voor elke stof.  U strijkt beter, vlugger en zonder vermoeienis.  De 
NOVAMATIC, tweekleurig voor 495 frank (12,27 euro). 

Gebruikte u daarbij nog CRACKFREE, dan wordt uw strijk nog eenvoudiger, en dit voor de 

luttele som van 19 frank (0,47 euro) voor een 2 pak. 
 

 Breien zonder naalden kon toen ook al met de ROTA-PIN, een handig, klein, goedkoop 

breitoestel wordt gebuikt door tientallen duizenden breisters in Engeland, Frankrijk en 
Nederland.  ROTA-PIN is een breiwonder, dat sneller, mooier en gelijkmatiger werkt dan 
breinaalden.  Alles kunt ge erop breien: pullovers, ondergoed, kleedjes, sokken in alle 
steken, -meerderen en minderen, rechts en averechts.  Breibreedte tot 160 steken.  – 
geschikt voor wol, garen, katoen en rayonne.  Geheel compleet slechts 190 frank ( 4,70 
euro)  

 

 Stof was de grootste vijand van de huisvrouw. Na de borstel en de mattenklopper 

betekende de stofzuiger een revolutionaire vooruitgang. HOOVER lanceerde zijn  

‘Constellation’, een bolvormige stofzuiger die werkte zoals een Hoovercraft,- de luchtdruk 
deed het toestel zweven.  Ook HOLLAND-ELEKTRA lanceert een nieuw  model, de ‘Sniffy’ 
– de sterkste van alle handstofzuigers.  Bijzonder geschikt voor al het huishoudelijk werk 
en bizonder gemakkelijk voor trappen en auto’s. Hij kan ook als haardroger worden 
gebruikt, als U alleen de sierlijke Sniffy motortop gebruikt.  Extra onderdelen zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar.  Prijs voor deze moderne ‘ SNIFFY’: 2.295 frank (56,81 euro) 

 

 In de keuken diende er uiteraard ook nog gekookt te worden. Er zijn 6 redenen om het 

MIAMI 3645 kookfornuis van NESTOR MARTIN te verkiezen boven dit van de 

concurrentie, zoals  daar zijn: vetwerend deksel met rem, spaarzame branders met 
progressieve doorsnede, ultra snelwerkende rooster met infrarood, glazuur –émail tegen 
zuur bestand, gecalorifugeerde oven met “auto-verspreiding “ van de warmte, en het 
belangrijkste voordeel ; de sociale prijs van 5.250 frank ( 130,14 euro) 

 

 Roeren, mixen, malen: het kon allemaal elektrisch.  PHILIPS pochte ermee dat voortaan 

20 seconden volstaan om uw vers gemalen koffie te bekomen.  Wat ’n geur!.. en hoe 
spaarzaam en vooral een sociale prijs voor allen: 575 frank (14,25 euro). 
BRAUN leverde dan weer topkwaliteit tegen minimumprijzen.  De mixer van BRAUN 
waarmede u na enkele minuten een heerlijke, krachtige soep bereidt kost slechts 1.995 
frank ( 49,45 euro).  BRAUN’s “alles in één” kitchen machine is onvergelijkbaar vanwege 
haar onnoemelijk vele gebruiksmogelijkheden en slechts voor de prijs van 4.950 frank ( 
122,70 euro). 

 

 In 1957 opende DELHAIZE de eerste supermarkt met volledige zelfbediening te Elsene.  

Het werd weer even wennen om zelf zijn inkopen in een winkelwagentje te stoppen en er 
mee naar de kassa te rijden.  Winkelen werd echt winkelplezier en de keuze was enorm.  
Vele tot dan toe onbekende merken werden mee opgenomen in de alledaagse 
boodschappen. Enkele voorbeelden van de supermarkt aanbiedingen: 

Peperkoek: stuk van 500 gram voor 7 frank (0,17 euro) 
Pudding Powder (vanille of chocolade): 10,80 frank (0,37 euro) 
Kleine fijne erwtjes (doos ½ liter): 15,25 frank (0,37 euro) 
Leverpastei: 6,75 frank ( 0,16 euro) 
Parijse Gommes, 500 gram voor 18 frank (0,44 euro) + 250 gram gratis 
Drop, ½ kg voor 10 frank (0,24 euro) 
Nescafè: doos voor 30 tassen    : 39 frank (0,96 euro) 
   Doos voor 120 tassen  : 140 frank (3,47 euro)  

 

 Het kloppend hart van het huis was de woonkamer met de kachel waar tijdens de 
wintermaanden het hele gezin zich rond verzamelde. Toonaangevend waren de 

Kolenkachels van NESTOR MARTYN die bij aankoop een waarborg verleende  van 2 jaar.  

De inwendige delen zijn verhard met chromium.  Het duurdere model heeft een warmte- 
recuperator, uitstralende voorwandcirculatie en een vereenvoudigde regeling door 
‘Synchrostat’.  Prijzen variëren van 1.995 frank tot 5.990 frank (49,45 – 148,48 euro) 
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 Een huisradio werkte nog met buizen (radiolampen), maar vanaf 
de uitvinding van de transistor kwam daar verandering in en kon 
je met je vrienden samen op stap om de nieuwste hits te 
beluisteren via je draagbare radio op batterijen.  PHILIPS 

kondigt zonnige dagen aan met het PHILIPS draagbare 

ontvangapparaat, de LX401V/B, die al de snufjes bezit van een 

‘groot ontvangtoestel’.  Hij wordt uw geliefkoosde gezel op het 
strand, bij de camping, bij de pick-nick of gedurende de rustige 
avonden in de tuin.  Werkt op batterijen en op het net, uw 
PHILIPS draagbaar apparaat speelt overal.  Voor deze luxe 
diende men wel 3.250 frank (80,56 euro) neer te tellen. 

 

 Maar het kon nog luxueuzer, nog beter, nog grootser.  Sinds 1948 bestond de 
langspeelplaat, en nu werden ook singles verkocht. Goedkoper, vermits er slechts 2 liedjes 
op stonden, dan de LP. Men diende deze vinylschijf af te spelen op een pick-up toestel 
(platendraaier).  SBR, dochteronderneming van PHILIPS, zorgde ervoor dat zowel in open 

lucht en thuis de platen en de radio kon worden gespeeld.  Een draagbare radio-phono.  

Werkt op batterijen en op stroomnet met ingebouwde raamantenne.  Grote en kleine 
golven.  Phono met elektrische pick-up.  Het geheel bevat in een keurig handkoffertje en te 
koop bij de beste radio- elektricien.  De Prijs: 3.850 frank (95,43 euro) of betaalbaar bij 
maandelijkse stortingen vanaf 312 frank ( 7,73 euro)   

 

 Slechts weinigen beschikten over een TV toestel in de jaren 50.  Nadat in  

1953 de TV uitzendingen van start gingen (zeer beperkt) duurde het toch tot in 
de late jaren ’50 en zelfs beginjaren ’60 alvorens overal de TV signalen 
konden worden ontvangen, en dan nog slechts enkel via een antenne op het 
dak. Slechts 4 à 6 kanalen konden zo worden ontvangen en uiteraard enkel 
nog in zwart-wit en op een klein beeldscherm.  Het programma aanbod was 

ook beperkt en in de beginperiode werd er slechts enkele uren per dag uitgezonden tijdens 
de avonduren. De prijzen van een TV toestel waren zeer duur.  Naargelang model en 
vormgeving (ingebouwd in een meubel of niet) diende met  tussen de 12.000 en de 25.000 
frank te betalen voor deze toestellen. (297,47 – 619,73 euro).  Daarbij kwam uiteraard nog 
de extra kost voor de aanschaf en de plaatsing van een antenne op het dak. Even later 
voerde men eveneens een TV taks in, bovenop de radiotaks die men reeds verschuldigd 
was.  

 

 Tot hiertoe was de fiets het populairste vervoermiddel geweest, 
tezamen met de Solex snorfiets.  Vanuit Italië kwam er een 
nieuwigheid aangebold; de Vespa en de Lambretta.  De eerste 
modellen hadden een fietsstuur met lage koplamp.  Een kurken 
helm was een leuk en bovendien (redelijk) veilig accessoire, maar 
niet verplicht. 

Er bestaan veel scooters – luidde de reclame van Vespa – maar 

er is slechts 1 Vespa die U ter zelfde tijd volgende voordelen biedt. 

 een comfortabel vervoer voor 2 personen 

 een snelheidswisseling zonder ontkoppeling 

 een dubbele hydraulische ophanging - een soepel stuur 

 zonder ketting noch cardan aan een  bespottelijke prijs per kilometer. 

 De VESPA 125 cc voor slechts 18.970 frank (470,25 euro) 
 

 DE revolutie was de auto, de koning van de weg aan wie iedereen voorrang moest 

verlenen.  Het aantal auto’s steeg spectaculair en de vormgeving werd alsmaar origineler.  
(begin jaren 50 reden er in België 437.000 auto’s, nu zitten we rond de 5 miljoen 
exemplaren). 
Zeer populair waren de VW kever (2 ruitjes vooraan + achteraan – begin jaren 50) en het 
‘lelijke kleine eendje’, de 2 pk van Citroën (helemaal in zeildoek en ijzerplaat).  Deze 
wagentjes waren reeds verkrijgbaar voor minder dan 40.000 frank (991,57 euro).  Iets 
duurder waren volgende modellen: 
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 De FIAT 500,met motor met luchtkoeling achterin , 90 
km per uur en 4 onafhankelijke wielen, doeltreffende 
verwarming, sterke constructie en gemakkelijk 
onderhoud.  Prachtig, dit jaar brengt moeder ons naar 

school in een FIAT 500.  Te verkrijgen vanaf 42.650 frank 
(1057,26 euro) – verwarming inbegrepen. 

 

 FORD MOTOR COMPAGNIE Belgium stelt u de nieuwe “ 
VEDETTE” voor.  Amerikaanse techniek, franse smaak en 
Belgische afwerking.  Betere combinatie is ondenkbaar ! 
Internationale luxe voor de prijs van 99.500 frank ( 2466,53 
euro).  De verwarming is in de prijs inbegrepen. 

 
 
 
Zie zo. U kon op deze wijze ook eens een kijkje nemen in de prehistorie van de 
consumptieprijzen van 50 jaar geleden. Misschien hebt u de vergelijking eens gemaakt en uw 
eigen conclusie getrokken, denk vooral niet dat een arbeidende persoon in die jaren zich veel 
luxe kon permitteren. Vraag dit maar eens aan uw familieleden die deze tijd bewust hebben 
meegemaakt! 
 

sivle 
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WIST JE DAT … 
 

 

 we op 5 mei naar de Mega Gym gaan ! 

 

 onze secretaris 40 jaar getrouwd is op 5 mei (wauw) 

alvast een dikke proficiat voor Gerda en Willy!! 

 

 we opnieuw een correspondent in Amerika krijgen ! 

 

 Indra terug paraat is in de turnlessen van de KIDS DANCE ! 

 

 we zeer benieuwd zijn naar allerhande vakantie verhalen voor onze 

volgende sprokkel ! 

 

 dat onze volleybal ploeg dringend opzoek is naar valide spelers! 

 

 dat we iemand zoeken om het secretariaat te versterken! 

 

 we nog steeds inktpatronen verzamelen! 

 

 we reeds aan het programma van volgend jaar werken ! 

 

 dat we nog steeds onze 50ste verjaardag vieren ! 
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EEND MET WHISKY VOOR 6 PERSONEN. 
 
Men neme een eend van 5 kg.  
Twee grote flessen whisky. 
Een ons spekreepjes en een fles echte olijfolie. 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en 
zout en naar smaak een weinig Franse mosterd toevoegen. 
 

De oven verwarmen tot 180 graden C. 
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. 

Dit leegdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. 
 
De eend op een vuurvaste schaal leggen. 
Het tweede glas whisky inschenken. 
Dit glas leegdrinken en de eend in de oven zetten. 
 

Vul nu twee glazen met whisky. 
De glasen leegdrinke en de scherfe van et eerste glas oplaapen. 

Nog een hlaf glaz insjenke en opdlinke. 
Na onjefeer 3 kwaltier de ofen opedoen om deend te sjekken. 

 
Blandwondezallef in de padkammer gahale en ob de bovekand van de 
linkelhant doen. 
Twee glase whiskie inschudde en het middenste leegdrincke. 
De ove oopedoen naadat ut erste glaz leeg is en dan sjotel vastpakke. 
De blandwondezallef opde binnezijde van ded rechterhant zmeren en dan de 
end oprapw. 
Dan de end noch eins oprape en met ene hantdoek de blandwondezallef van 
de eent vege. 
 

Alle hande ontvette met whiskie en de tube zallef oprape. 
Ut kapotte klaz opvege mit een kwispel en te ent trug in de ove schuive. 

De eent oprape en de ove eerst opedoen. 
De twede fles whiskie opetrekke ende overijnt zette. 

 
Zelf opstaaan van de floer en vetspek onder de kas vege. 
Nogis opstaan probere maat tog maaar bleive zitte. 
De twede fles op de gront zette. 
Uitde fles dlinke wande glaze zein op ende kaapoet. 
Den ofe afzette, de eent in de avfalbak goie, de oge sluite en efen gaaan 
sjlape. 

 

Van Meester Kwiesienjee Pim Wossen 

 

PS  dit kun u ook met Fransche Kongnak!! 

 

 

Piet 
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Verjaardagskalender 

 
Dandois  Luca kleuters 09-04-03 

Claessen Marie kleuters 07-04-02 

Maari Eveline kids dance 10-04-01 

Lotgering Anouk kids dance 08-04-99 

Van Dorst Emma kids dance 04-04-99 

Van Nueten Karen gym meisjes 22-04-97 

Leemans Kelly gym+ 28-04-93 

Wouters Zoë LM/Tramp. 24-04-89 

Smeets Shana hlpld. 05-04-88 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Huysmans  Christel conditiegym  17-04-68 

Van Gerwen Annick conditiegym  08-04-65 

 
Van De Pas Kiara kleuters 13-05-03 

Ollevier Jonas kleuters 27-05-02 

Symons Aline kleuters 19-05-02 

Van Hees Sandrien gym meisjes / KD 19-05-98 

Van Laer Emma gym meisjes / KD 18-05-98 

De Coster  Indra kids dance 11-05-98 

Vanneuville Nina gym meisjes +LM/MT 11-05-95 

Jamart Sam gym meisjes +LM/MT 06-05-94 

Mattheessens  Leene conditiegym 29-05-63 

Dua Chantal congym.hlpld.ae 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

Konings Hilda seniorobic 30-05-47 

Degueldre Eddy conditiegym ae 10-05-45 

t Jaeckx Gerda conditiegym 28-05-44 

van der Kaaij Piet conditiegym 31-05-29 

 
Tops Zoë kleuters 02-06-01 

Crauwels Chanelle conditiegym 20-06-87 

Swijnen Michael leiding 09-06-84 

Van de Voorde Karin conditiegym 14-06-66 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Ria conditiegym ae 17-06-55 

Aendenboom Rita conditiegym 08-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven bestuur vzw 20-06-44 
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PROFICIAT VOOR ALLE JARIGEN 
 
 
 

Kerremans  Kato kleuters 18-07-02 

Maari Immanuël kleuters 17-07-02 

Marchal Shania kids 19-07-01 

Verheyen Leen  gym meisjes / KD 16-07-97 

Bogaerts Karenza gym meisjes / LM/MT 22-07-96 

Billen Julie gym meisjes 26-07-95 

Van Hasselt Emily gym meisjes / LM/MT 12-07-95 

Vanaert Ilona aerobics 26-07-80 

De Meyer Wendy conditiegym 29-07-70 

Driessen Marleen conditiegym 02-07-67 

Van de Voorde Kristin conditiegym 06-07-63 

Van Den Corput   Rina conditiegym ae 27-07-48 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 

De Hoon Irma seniorobic 19-07-33 

 
 

Littlechild Ellen kleuters 23-08-02 

Steeman  Sofie kleuters 08-08-01 

Roelans Calista gym meisjes 08-08-00 

Goetschalckx Jordy gym jongens / KD 30-08-99 

Artois Severine gym meisjes / KD 18-08-99 

Verbert Jo-An gym meisjes / KD 03-08-99 

Van der Goten Amber gym meisjes / LM/MT 03-08-98 

Tahon Jens gym jongens 14-08-97 

De Laet  Anastasia kids dance 22-08-96 

Swijnen Amy conditiegym 16-08-85 

Calluy Cindy hlpld. 07-08-85 

Certiaens  Marleen aerobics 13-08-71 

Bergen Resi conditiegym  07-08-63 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Schoonvliet Anny conditiegym ae 09-08-47 

De Man Clothilde seniorobic 18-08-20 
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Een Fotohuisje 

 

 

 

 

 

 
 

Een stuk stevig papier, schaar, plakband, potloden of stiften en kopieën 

van foto's  

Kleur het huisje knip het uit en plak het op een stuk stevig papier of karton. 

Plak met plakband de delen aan elkaar, doe dit op de achterkant van je 

huisje. 

Verzamel fotootjes en plak die in je huisje 

Als je het huisje zigzag neer zet blijft hij heel mooi staan 

Je kan zoveel huisjes maken als je wil, misschien een leuk idee voor de 

vakantie! 
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Avocado crèmesoep met zalm 
 

 

 

 

 

 

Nodig: 

 2 rijpe avocado’s 

 150 gram gerookte zalm 

 1 bakje tuinkers 

 1 citroen 

 2 groentebouillontabletten 

 1 bekertje zure room 

 peper en zout 

 

 

 

Maak de avocado’s schoon en pureer het vruchtvlees met 1 el citroensap 

met een keukenmachine of een staafmixer. 

Snijd de zalm in dunne reepjes. Was de tuinkers en knip de blaadjes af. 

Breng 1 liter water aan de kook met de bouillontabletten. 

Zet de pan van het vuur en roer er de avocadopuree doorheen met een 

staafmixer of garde. 

Verwarm de soep maar let er op dat deze niet kookt. 

Roer er dan, van het vuur af, de zure room doorheen en roer de soep goed. 

Weer licht verwarmen en op smaak brengen met peper en zout. 

Schep de soep op en garneer deze met zalm en tuinkers. 

 

Eet smakelijk ! 
 
 
 
 

Lucy 
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OM TE KLEUREN 
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SPORTEN IN DE VAKANTIE 
 

 

 

 

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen we opnieuw gebruik maken van de 

turnzaal van Vrank en Vrij  Hoevenen zodat we toch wekelijks nog wat aan onze 

conditie kunnen werken en dit op: 

 

maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
 

zoals naar goede gewoonte is de afspraak bij 30° gaan we een eindje fietsen 

in plaats van turnen 

 

De turnzaal van Vrank en Vrij is makkelijk te vinden aan de Antwerpsesteenweg te 

Hoevenen. Tegenover de gemeentelijke sporthal en voetbalvelden en naast het Chiro 

lokaal. Als je van Kapellen komt is het aan je rechterkant.  

 

Wij starten op maandag 2 juli 2007 ! 

 

 

 

 

 

Fietsen doen we op dinsdagmiddag  

We komen samen om 13.45u en we vertrekken stipt om 14.00u 

aan de Sporthal te Kapellen voor een tochtje van ca 30 km.. We 

fietsen zeker niet snel en iedereen kan mee. 

 

Voor de snelle fietsers en voor diegene die een grotere tocht 

willen maken is er ook nog gelegenheid om samen met S-Plus / 

S-Sport te vertrekken om 13.00u. voor ca. 50 km. 

 

 

 

 

Wij doen er dus alles aan om je in beweging te krijgen dus profiteer er van want  

RUST ROEST ! 

 

irène
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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 8 oktober 2007 
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