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INTRO 
 

 

 

 
Een nieuwe “Start” ! 

 

Inmiddels hebben we die reeds enkele 

maanden achter de rug en ik heet alle 

nieuwe leden en hun familie van harte 

welkom in onze club. Er wordt reeds 

flink gewerkt in de turnzaal en dat is 

dan ook weer de verdienste van alle 

leiding en hulpleiding die ook dit jaar 

weerom van de partij zijn om zich als 

vrijwilliger te wijden aan de sportieve 

opvoeding van onze eerste, tweede en 

derde jeugd.  

Ook dit jaar hebben wij een goed 

gevulde kalender en wij hopen van harte 

dat er voor al onze aktiviteiten een 

grote belangstelling zal zijn. 

Van onze receptie op 29/9 krijg je een 

beeldverslag verder in dit nummer. 

 

Verder wens ik aan iedereen veel moed 

en doorzettingsvermogen om steeds 

opnieuw aan je conditie te komen 

werken. Breng gerust je vrienden mee, 

soms is de eerste stap de moeilijkste 

maar het loont de moeite. Ook voor jong, 

of pas gepensioneerden hebben wij een 

fantastisch programma! Steeds welkom! 

 

In dit boekje krijg je nog enkele 

nieuwsitems uit de begin jaren van onze 

kring dit ter gelegenheid van onze 50ste 

verjaardag. Veel leesgenot. 

 

 

Irène 
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RECEPTIE 
 “50 JAAR ILOKA” 29 SEPTEMBER 2007 
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LESSENROOSTER 2007/2008 
 
 

zaal dag afdeling van  -  tot 

      

KA maandag Gym Plus (+ 12j.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Kids Dance (6 tot 10j.) 18.00 tot 19.00 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30  

      

KA woensdag Kleuters/kids (vanaf 3j.) 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Kinder gym (5 tot 12j.) 18.00 tot 19.30 

  MT / LM 19.30 tot 21.00 

    

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

    

KA Zaterdag Toestelturnen (na selectie) 10.00 tot 12.00 

      

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 2007/2008 
 

 

DATUM DAG WAT WAAR VOOR WIE 

29 september zaterdag  Receptie ILOKA Biz iedereen 

7 oktober zondag Kaderdag dans Gent leiding 

20 oktober zaterdag Kaderweekend  

 

Gent /  

Leuven 

leiding 

21 oktober zondag  

17 november zaterdag NON GYM DAY Biz iedereen 

28 november woensdag Sinterklaasfeest Biz jongeren 

15 december zaterdag Gym Gala Gent iedereen 

27 januari zondag Kringwedstrijden KA gymnasten 

15 maart zaterdag TURNFEEST KTA iedereen 

17 mei zaterdag MEGA GYM 

wedstrijden 

Gent Gymnasten 

18 mei zondag 

  Dorpsdag  Kapellen iedereen 

 
 
 
Carmen Zoë en Nathalie komen ons dit seizoen helpen bij de lessen kindergym. 
Van hart welkom meisjes! 
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MEGA GYM  
 

Op zaterdag 5 mei 07 trokken onze gymnasten richting Gent voor de 

wedstrijden toestelturnen, lange mat  en minitramp. 

Er werd ge-car-poold waarvoor onze beste dank aan iedereen van dienst. 

Onze ploegen hebben zich tussen de meer dan 3.000 deelnemers zeer goed 

gehandhaafd want voor velen was dit de allereerste keer en dus waren de 

zenuwen extra gespannen. 

 

MiniTramp Plaats LangMat Plaats Toestellen Plaats 

Pup./Benj. 7 Jun./Sen. 8 Benj./Min.D 20 

Min./Belof.1 12 Pup./Benj. 22 Benj./Min.D 26 

Min./Belof.2 14 Min./Belof.1 12 Jun./Sen.D 16 

Jun./Sen. 3 Min./Belof.2 16 Bel./Jun./Sen 16 

Jun./Sen. 10 Jun./Sen. 2   

Jun./Sen. 13     
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DORPSDAG  
 

Het was echt een zomerse dag! 

Via deze weg  bedanken wij iedereen die een bezoekje bracht aan onze café/info 

stand op de dorpsdag te Kapellen op 3 juni 07. 
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WIE DOET WAT 
 
JEUGD 
 

Vrijdag  18 tot 19.30 of 21u  

Kindergym 
LM / MT 

Inge Stoop 
Nancy Hamackers 
Kelly De Keersmaecker 
Sara Doms 

Rina Steynen 
Cindy Calluy 
Melissa Naumann 
Carmen Wouters 
Zoë Wouters 
Aster Boeye 
Noemi Simoens 
Nathalie Sempels 

 

Zaterdag   

Toestelturnen  Kelly DK Rina Steynen 

 

Maandag 19 tot 20.30u.  

Gym +  Michael Swijnen Rina Steynen 
Carmen Wouters 

 

Dinsdag 18  tot 19u.  

Kids Dance Indra Mommen 
Nancy Hamackers 

 

 

Woensdag 14 u tot 15.30u.  

Kleuters 
& Kids 

Irène Huygen 
Nancy Hamakers 
 

Marijke Geuens 
Sabrina Embrechts 
Christa Tahon 
Ellen Debie 

 
 
 
VOLWASSENEN 
 

Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 

19.30 tot 20.30  

Conditiegym Irène Huygen 
 

Chantal Dua 

 

Dinsdag  14 tot 15.30 u.  

Seniorobic 50+ Irène Huygen Chantal Dua 

 

Dinsdag  20.30 u.  

Volleybal Tom De Leeuw  
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Discipline en veiligheid 
 
 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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NON GYM DAY 
 
 
 
 

zaterdag 17 november 2007-10-02 
is de dag dat we niet turnen maar wel… 

 
 
 

KIDS SHOW TIME 
 

 

 om 15 uur een play-back- of dans- of iets anders- wedstrijd 

 

 rond 18 uur eten : “SPAGHETTI” voor iedereen 

 

 rond 19 uur kinderdisco met het special-dans-team van ILOKA 

 

 rond 20 uur fuif met je eigen fuifnummers! 

 

 

 

Inschrijvingformulieren zullen in de turnzaal bezorgd worden. Daarin zal je 

alle verdere informatie vinden. 

 

Er zal ook gelegenheid zijn om extra samen te oefenen in de turnzaal op 

woensdag 7/11 en woensdag 14/11 vanaf 14 uur – leidster Indra neemt 

speciaal verlof om iedereen die wil, de kans te geven samen te oefenen. 

 

 

GO   GO   GO ! ! ! ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de winnaars van vorig jaar 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN 
 

ook bij deze actie kan je ledencheques verdienen !!! 

 
 
Om onze clubkas te spijzen wordt door onze turnkring een verkoop georganiseerd van 
wafels, truffels en marsepein.  De opbrengst komt volledig ten goede  aan de werking 
van onze vereniging 
(vb: aankoop geschenkjes jongeren  Sinterklaasfeest e.d.) 
 
De aangeboden goederen zijn van zeer goede kwaliteit en omvat volgende artikelen: 

Artikel bewaartijd prijs 

Vanillewafels 700 gr Min. 2 maanden 5 euro 

Vanillewafels chocolade 700 gr Min. 2 maanden 5 euro 

Schilfertruffels 250 gr Min 10 maanden 5 euro 

Marsepeine cacaopatatjes 200 gr. Min 2 maanden 5 euro 

Artisanale marsepein 50/50 250 gr. Min. 2 maanden 5 euro 

 
U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk 14 november, en ze komen afhalen op 
donderdag 22 november bij Iréne Huygen Iependreef 31 te Kapellen tel.: 03 664 93 80 
na 16 uur. 
In de turnzaal worden ze geleverd vanaf VRIJDAG 23 november 07  tijdens de gewone  
lesuren. U kan ze dan leveren aan “ uw klanten”, m.a.w. de personen die bij u hebben 
besteld.  
 
Gelieve onderstaande strook binnen te leveren ten laatste op woensdag 14 november .  
Gepast geld bijvoegen a.u.b.  
ILOKA dankt u voor de medewerking en wenst u alvast “bon appetit”. 
 

 

ILOKA vzw turnkring  Wafels - Truffels - Marsepein 
 
NAAM:___________________________Voornaam:___________________________ 
ADRES:_________________________________________________Tel.:______________ 
 
Bestelt hierbij : 0 ik kom deze artikelen afhalen 

0 ik kom deze artikelen NIET afhalen  (keuze aanduiden a.u.b.) 
 
________ vanillewafels à 5 euro =  ____________ euro 
 
________ vanillewafels chocolade à 5 euro = ____________ euro 
 
________ schilfertruffels à 5 euro =   ____________ euro 
 
________ marsepein cacaopatatjes   à 5 euro = ____________ euro 
 
________ artisanale marsepein à 5 euro =  ____________ euro 
_______________________________________________________________ 
 
_________  (totaal aantal artikelen) aan 5 euro =  ____________ euro 
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De ILOKA kalender 
heeft u hem al in huis? 

 
Er zijn er nog enkele in voorraad dus snel wezen is de boodschap. 

Voor de luttele som van 5 euro kan je er nog een kopen bij Irène. 

Voor diegene die hem reeds in gebruik hebben kan ik al een foutmelding 

doorgeven. Het Gym Gala werd verplaatst naar zaterdag 15 december dus 

niet op 2 december zoals in onze kalender vermeld. 

 

 

LEDENCHEQUES 

 
Er werd door onze leden gretig gebruik gemaakt van de verzamelde ledencheques bij de 

betaling van de lidgelden. Wij willen er echter op wijzen dat deze cheques ook een 

vervaldatum hebben dus gelieve deze in het oog te houden. 

 

Indien je van de cheque gebruik wil maken moet deze dan ook binnengeleverd worden – 

zonder cheques geen geld! 

 

Hoe kan je die verdienen? 

 Bij de wafelverkoop verkoopt u meer dan 5 eenheden (wafels, truffels, enz.) 

dan krijg je hiervoor een cheque ter waarde van 5% van het verkochte bedrag. 

 Bij de verkoop van steunkaarten met gratis tombola kan je bij verkoop van min. 

10 loten een cheque verdienen met een waarde van 10% van de verkochte loten. 

 Indien u een reclame advertentie aanbrengt voor ons ledenboekje of het 

jaarfeestprogramma, verdien je een cheque ter waarde van 10% van het 

geplaatste blok. (info bij Irène) 

Je kan de verzamelde cheques ruilen bij: 

 aankoop kringkledij 

 betalen bij Non Gym Day, Sinterklaasfeest, ed. 

 betaling van lidgelden 

Let wel, deze cheques zijn slechts 1 jaar geldig! 

 

 

JACOBUSCHEQUES  
gemeente Kapellen 

 

Bij ILOKA kan je steeds je lidgeld betalen met vermelde cheques 

 
Indien je nog zou beschikken over Jacobuscheques en ze niet meer wenst te gebruiken, 

kan je deze steeds schenken aan onze club, ten laatste in december want volgend jaar zijn 

deze niet meer geldig. 
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ILOKA 50   

 
NIEUWS uit de krant van 1957 ( deel 2) 

APRIL – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS: 
 

Bonjour vitesse: 

Een dubbele schedel- en bekkenfractuur, een gebroken pols en sleutelbeen plus 
diverse kneuzingen waren de kwetsuren die de Franse schrijfster Françoise Sagan, 
auteur van onder meer de bestseller ‘Bonjour Vitesse’ opliep toen op 14 april haar 
sportwagen dertig kilometer van Parijs over de kop sloeg.  In bewusteloze toestand 
werd Sagan opgenomen in het ziekenhuis waar men haar toestand als stabiel 
beschrijft.  Haar wagen is goed voor de schroothoop. 

 

Als een bom 

In de Waalhaven van Rotterdam ontplofte plotseling op 15 april de stoomketel van de 
sleepboot ‘Gunnard’.  Brokstukken vlogen honderden meters door de lucht en 
vernielden onder meer een motorfiets waarbij de berijder ernstig gewond werd. 
Verder dienden er nog elf gewonden en vier doden te betreuren.  Drie mensen 
worden nog vermist, de hoop om hen levend terug te vinden word zeer klein 
ingeschat.  De schade aan boord is enorm.   

 

De laatste brug bracht hen samen 

De bekende Zwitserse filmster Maria Schell ( ° 1926), oudere zuster van acteur-
regisseur Maximiliaan Schell, die in 1955 en 1956 de ‘Uilenspiegel’ van “Het Laatste 
Nieuws” won als beste actrice van het jaar, verkozen door de lezers, trad op 24 april 
in het huwelijk met de jonge Duitse filmregisseur Horst Hächer, die zij leerde kennen 
tijdens de opnamen van de film die haar wereldberoemd zou maken:’ De Laatste 
Brug’.  Voor haar rol in deze prent kreeg zij overigens de onderscheiding als beste 
actrice op het filmfestival van Cannes in 1954.  In Venetië werd zij beste actrice in 
1956 voor ‘Gervaise’.  Haar bruidsjurk bestond uit meiklokjes.    

 

Onrust in Jordanië 

Nadat op 10 april op last van koning Hoessein de pro-Sovjetregering was afgetreden, 
braken er weldra in Jordanië, met name in Amman, felle gevechten uit tussen 
westers gezinde en linkse groeperingen. Op 25 april werd een nieuwe regering 
gevormd uit gematigde pro-westerse politici en kondigde de koning de staat van 
beleg af.  Tegen de linkse nationalisten werden scherpe maatregelen genomen.     

 

Smyslov contra Botwinnik 
Eén jaar nadat hij het kandidatentornooi had gewonnen behaalde de Russische 
schaakgrootmeester Smyslov de titel van wereldkampioen schaken.  Dat gebeurde na 
een spannende tweekamp met zijn landgenoot Botwinnik die lachend mededeelde 
aan Smyslov  dat hij volgend jaar de titel terug zou nemen. 

 

Lachen om een flater 

De minst heldhaftige stripheld aller tijden wordt op 12 mei aan het grote publiek 
voorgesteld:  Guust Flater, klassementsbediende en loopjongen op de redactie van 
Dupuis. Guust is naïef, verstrooid en tot overmaat van ramp bezig met het 
ineenknutselen van  machines waarvan de werking zijn collega’s tot razernij drijft.  
Guust enige reactie daarop is steevast” Nou moe”.  Tekenaar André Franquin omringt 
Guust met levensechte personages, onder wie de immer bange Pruimpit en de 
hopeloos verliefde juffrouw Annie.  

 

Vergeefse vlucht voor de dood 

Bij de Italiaanse autoraces “Mille Miglia” ( 1.000 mijl) kwamen op 13 mei twaalf 
mensen om het leven.  Zes werden zwaar gewond en vijf licht gewond.  Tot de 
coureurs die de dood vonden behoorde de Spanjaard  Alfonso de Portago, zijn 
equipegenoot de Amerikaan Eddy nelson en de Nederlander J.H. Goettgens.  Deze 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 15 - 16 

laatste  raakte op de boulevard te Florence in een slip en vloog met het genoemde 
trieste gevolg het trottoir op tussen de kijkende mensenmenigte. 
Noot van de redactie: Deze race vond plaats in de druk bewoonde straten van 
Florence, zonder beveiliging voor de toeschouwers.  Omdat er reeds vele 
slachtoffers te betreuren waren, en de snelheid van de auto’s bleef toenemen 
werd in 1962 besloten om deze 1.000 mijls race definitief af te schaffen.   

 

Winterslaap 

De Engelse Ellen Moore werd eind mei ontslagen uit het Londense ziekenhuis, waar 
zij gedurende 185 dagen in een kunstmatige winterslaap was gehouden, nadat ze 
zwaar gewond was geraakt bij een verkeersongeval.  Tijdens die winterslaap, teweeg 
gebracht door ijscompressen en koude lucht, bracht mevrouw Moore een flinke, 
normale zoon ter wereld. 

 

Computers 

Enkele Belgische bedrijven, waaronder SCM te Gent en Cockerill in Ougrée namen op 
1 juni een “ultramoderne computer” in gebruik.  Het gaat om de Magnetic drum 
Calculator met een geheugencapaciteit van 10.000 karakters (zo’n 2.000 woorden).  
Met behulp van geperforeerde kaarten worden de gegevens magnetisch geregistreerd 
op 40 concentrische banen van een trommel. 

 

Snel en comfortabel door Europa 

Op 2 juni wordt het Europese TEE-net bij de spoorwegen in gebruik genomen.  Door 
de samenwerking van 7 Europese landen (België, Nederland, Luxemburg, Italië, 
Frankrijk, Zwitserland en West- Duitsland) komt er met behulp van speciale 
treinstellen een snellere verbinding tot stand tussen de hoofdsteden.  Via de TEE 
worden 70 Europese industrie- en handelscentra op een snelle en comfortabele 
manier met elkaar verbonden. 

 

Hoogterecord 

De 28 jarige kapitein Kittingen van de Amerikaanse luchtmacht heeft op 2 juli het 
hoogterecord voor bemande ballonvluchten verbeterd door een hoogte te bereiken 
van 29,25 kilometer. 
 

Franse benzine 50 frank per liter voor buitenlanders 

De Franse minister van financiën Felix Gailland heeft medegedeeld dat de 
buitenlandse toeristen tegen het einde van de aanstaande week benzine in Frankrijk 
tegen 50 in plaats van 90 Franse frank de liter kunnen kopen. Dit bericht verscheen 
op 3 juli in een Parijse krant en werd door onze reporter ter plaatse bezorgd aan 
onze redactie. Hierin wordt vermeld dat elke buitenlandse autobestuurder voor  één 
jaar 50 bonnetjes kan krijgen die recht geven op 1.000 frank benzine of superbenzine 
tegen de prijs die door de Franse houders van pompstations wordt toegepast.  De 
bons zullen in Frankrijk en het buitenland in de banken te koop worden aangeboden 
voor de tegenwaarde van 550 frank per bon, betaalbaar in nationale valuta.  De 
toepassingswijzen van dit stelsel dat veel gelijkenis vertoont met hetgeen dat in 
Italië in voege is zullen eerlang worden uitgewerkt. 
Noot redactie: het betreft hier de oude waarden van de Franse frank, die in 1957 
een aanzienlijke lagere waarde had dan de Franse frank voor de invoering van de 
euro 
 

Zwalpen vermiste Belgische piloten in rubberbootje op de Noordzee? 

In verband met de verdwijning van twee “ F.34-F Thunderstreak” toestellen van de 
Belgische luchtmacht tijdens een oefenvlucht boven de Noordzee, werden in de loop 
van woensdagnamiddag, 3 juli, eerder tegenstrijdige berichten verspreid.  Vroeg in 
de namiddag bleek dat beide piloten nog in leven waren, daar een Frans piloot te 
Brest zou medegedeeld hebben een rubberbootje op de Noordzee te hebben 
opgemerkt.  Dit bericht uit Franse bron werd later verduidelijkt en ook gedeeltelijk 
tegengesproken.  De Franse piloot merkte immers wel een “dingky” op maar kon niet 
zeggen of beide mannen er in zaten.  Alle hoop dient evenwel niet opgegeven.  Dit 
alles werd bevestigd in een officiële mededeling van het Belgisch Ministerie van 
Landsverdediging die laat weten dat de grootscheepse reddingspogingen blijven 
doorgaan. 
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ORKAAN VERDUISTERT OOSTENDE 

Woensdag  3 juli, iets voor de middag, werd Oostende in duisternis gedompeld door 
een plots opgestoken orkaan die een windsnelheid bereikte van 100 km per uur.  Om 
11uur 30 maakte de Oostendenaars een ongewoon verschijnsel mee.  In enkele 
seconden kwamen wolken in hoge snelheid aangedreven, die de stad in een bijna 
duisternis dompelde. 
Deze ‘Vliegende Orkaan’ had zonder de minste waarschuwing de stad bereikt en 
duurde slechts enkele minuten.  Ook te Blankenberge verraste de orkaan de vele 
badgasten op het strand.  Door het opwaaiende zand verblind zochten deze 
worstelend tegen de felle wind hun heil in de koffiehuizen op de dijk en in de 
binnenstad. Intussen brak over zee een onweer los gepaard gaande met bliksem en 
regen.  Daar de regen zich niet tot het land uitbreidde en de wind na enkele minuten 
bedaarde, kwam alles weer in orde en kregen strand en dijk opnieuw hun zomers 
uitzicht. 
Even ontstond er paniekstemming onder  de badgasten, maar alles gebeurde zo vlug 
dat men nauwelijks de tijd had om vast te stellen wat er gebeurde.  De honderden 
verlofgangers aanschouwden na afloop de schade die de orkaan had veroorzaakt: 
afgerukte televisiemasten en lampen van de openbare verlichting.  
 

NIEUWE RECORDS 

De Luikse atleet Georges Salmon sprong op 7 juli te Antwerpen 7,25 meter ver en 
verbetert zijn eigen record met 4 centimeter.  Ook bij de dames is er een nieuwe 
beste prestatie te noteren: Dorette Vanden Broeck haalt 5,46 meter. 

 

AGA KHAN DOOD 

De Aga Khan, de geestelijke leider van ruim 10 miljoen Ismaëlische muzelmannen, 
overleed op 11 juli na een hartaanval in zijn Zwitserse villa te Versoix, op 79 jarige 
leeftijd.  Tijdens de eerste Wereldoorlog had de Khan zijn invloed aangewend om de 
Duitse propagandamachine in de mohammedaanse wereld de stuiten.  In zijn 
testament duidt de Aga Khan zijn 20 jarige kleinzoon prins Karim, zoon van Ali Khan, 
aan als zijn opvolger.  Ali krijgt van zijn vader ‘slechts’ de renstallen toebedeeld, 
waarvan de waarde onberekenbaar hoog is. 

 

EEN SNELLE JONGEN 

De afstand van Los Angeles naar New York, zo’n 4.000 km, overbruggen in een tijd 
van 3 uur 23 minuten en 8 seconden is een nieuw snelheidsrecord dat gevestigd werd 
door de Amerikaan John Glenn die dit indrukwekkend record vestigde met zijn 
straaljager op 18 juli.  Glenn beweerde dat de vlucht hem minder hoofdbrekens had 
gekost dan een autoritje op een grote verkeersweg. 
( noot redactie:  John Glenn zou in 1962 als 1e Amerikaan een ruimtevlucht om 
de aarde maken) 

 

KONING LEOPOLD AAN DE DOOD ONTSNAPT 

Op 21 juli werd Koning Leopold en zijn echtgenote, princes de Rethy, betrokken in 
een autongeval.  Het gebeurde bij Cortina d’Ampezzo in Italië, toen Koning Leopold 
op uitnodiging van de Italiaanse coureur Gino Farina een proefrit maakte in een 
nieuwe sportwagen.  Door de gladheid schoot de auto van de weg en belande op zijn 
kop in en greppel.  De Vorst en zijn vrouw liepen slechts kneuzingen en een lichte 
shock op.  Farina reed achter in een andere wagen. 

 

MONORAIL – TEST 

De monorailtrein van de Zweed Axel Wenner-Gren maakte op 23 juli een proefrit op 
een 1.800 meter lange proefbaan nabij Keulen. Voordien hadden schaalmodellen al 
bevredigende tests afgelegd, maar voor dit model op ware grootte is het de eerste 
rit.  De trein kan tot 200 passagiers vervoeren over een rail van 80 cm breed, 
gedragen door pijlers van 4 tot 5 meter hoog.  Tijdens de test werd een snelheid 
gehaald van 80 km per uur, maar de tevreden ontwerper stelt dat een snelheid van 
300 km per uur best haalbaar is. 
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EINDE VAN EEN MONARCHIE 

De Noord Afrikaanse staat Tunesië werd door de wetgevende vergadering op 25 juli 
uitgeroepen tot republiek, hetgeen een einde van 250 jaar monarchie betekent.  De 
eerste president van Tunesië wordt de huidige minister president Habib Bourguiba, 
leider van de invloedrijke Neo-Destourpartij.  De nieuwe president had in 1956 bij de 
Franse regering de volledige zelfstandigheid van zijn land weten te bewerkstelligen.  
Bourguiba gaat algemeen door voor een modern en scherpzinnig politicus.  Hij is van 
eenvoudige afkomst, heeft rechten in Parijs gestudeerd en is getrouwd met een 
Française.  Voordat hij in 1930 in de politiek ging was hij advokaat in Tunis. 

 

EEN ZOON VOOR LA LOLLO: MILKO 

De Italiaanse, deeltijds filmactrice, deeltijds societyfiguur Gina Lollobrigida is op 28 
juli bevallen van een zoontje, dat dezelfde voornaam  krijgt als zijn vader: Milko.  
Papa Milko Skofic is trouwens de fotograaf die de eerste foto’s van moeder en zoon, 
bestemd voor het publiek, neemt.  De kleine Milko zou eerst Drago worden genoemd.  
Mevrouw La Lolla wordt door velen bestempeld als de mooiste vrouw ter wereld. 

 

ONRUST OP CUBA GROEIT 

Op 1 augustus schort de Cubaanse dictator Fulgenicio Batista de grondwettelijke 
vrijheden op voor een periode van 45 dagen.  Reeds voor de vierde maal sedert 
december 1956, toen rebellenleider Fidel Castro met een 80 tal bewapende 
handlangers vanuit Mexico in de meest oostelijke provincie landde en van daaruit een 
guerrillabeweging tegen Batista begon.  Op Cuba blijft de sfeer gespannen, en de 
bevolking leeft in onrust. 

 

WINNAAR VAN DE GRAND PRIX 

Op 4 augustus won de 46 jarige Argentijnse coureur Juan Manuel Fangio het 5e 
wereldkampioenschap na een verbluffende overwinning in de 24e Duitse grand prix.  
Fangio rijdt in een Maserati en verbrak tijdens de race tien maal het record van de 
snelste ronde en werd op de schouders van de andere coureurs naar de pits gedragen. 

 

MUZIEK HOUDT JONG 

De bruidegom was 80 jaar oud en de bruid 21 jaar jong.  Maar bij een man als Pablo 
Casals, wereldvermaard cellist en dirigent, zag de openbare mening (voor zover die 
er iets mee te maken heeft) wel wat door de vingers.  Bovendien was Maria Montanez 
leerlinge van de heer Casals.  Het jonge paar vestigde zich na hun huwelijk op 6 
augustus in het Zuid Franse plaatsje Prades, waar Casals al sinds de Spaanse 
burgeroorlog woonachtig was. 

 

DEN DIKKE IS NIET MEER 

Oliver Norvell Hardy (° 1892), de dikke wederhelft van het filmduo Laurel en Hardy, 
overleed op 7 augustus te Hollywood.  Was Oliver misschien minder creatief dan zijn 
schriele tegenspeler, hij maakte veel goed met zijn komisch talent, een combinatie 
van zijn omvang met zijn engelachtig gezicht en beweeglijke oogjes. De éérste film 
waarin Stan en Ollie (toevallig) samenspeelden was “Lucky Dog (1917)”.  Wereldfaam 
verwierven zij met onder meer “Sons of de desert” en “Fra Diavolo” uit 1933.  In 
1945 stopten ze met filmen.  Hardy speelde met verve de opvliegende, gefrustreerde 
onnozele hals, die zich mijlenver boven zijn kompaan verheven achtte en hem in elke 
crisissituatie op verwijtende toon aansprak met de woorden: “ There’s another fine 
mess you got me into !” .  Het komisch duo trad op in meer dan 100 films, tot 
vermaak van jong en oud.      

 

MUILPEER VOOR PEER 

Pats! Die zit! dacht een heerschap uit Londen toen hij op 7 augustus een 33 jarige 
Engelse edelman een muilpeer gaf.  Lord Altrincham had in een artikel felle kritiek 
geuit op Queen Elisabeth en haar hof.  Hij verweet zijn vorstin gebrek aan 
persoonlijkheid en kenschetste haar hofhouding als een stel adellijke vleiers.  De 
verontwaardiging laaide hoog op in het conservatieve Engeland en toen die bewuste 
dag de niets vermoedende Lord in Londen uit de televisiestudio kwam schoot een 63 
jarige heer op hem af, gaf hem een paar rake klappen en zei: “ alstublieft, die krijg 
je voor het beledigen van onze Koningin”.  



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 15 - 19 

 

HANDELAAR IN STAATSGEHEIMEN 

Rudolf Ivanovitsj Abel, een kolonel van de Russische geheime dienst, werd op 9 
augustus in New York ontmaskerd als spion voor de USSR.  In de studio van zijn 
fotohandel – hij gaf zich uit als fotograaf – maakte hij microfilms van Amerikaanse 
militaire geheimen.  In manchetknopen, potloden, oorbellen en munten werden deze 
naar Moskou getransporteerd.  Bovendien beschikte hij over een zender, waardoor hij 
rechtstreeks in contact stond met zijn opdrachtgevers. Abels fotohandel lag vlak 
tegenover de federale rechtbank in Brooklyn.  

 

RIK RIJDT CONCURRENTIE IN PUIN 

De keizer houdt niet van half werk: in Waregem won Rik Van steenbergen op 18 
augustus voor de derde maal de wereldtitel wielrennen voor beroepsrenners. In een 
fascinerende eindstrijd met de grootsten houdt Rik  Van Steenbergen de meeste 
reserves over om de spurt in zijn voordeel te beslechten, ten nadele van de Fransen 
Louison Bobet en André Darrigade.  Rik Van Looy eindigde teleurgesteld vierde, de 
ijzersterke Fred De Bruyne vijfde, net voor de tourwinnaar Jaques Anquetil. 

 

NIEUW HOOGTERECORD 

Op 19 augustus sneuvelde het in juli gevestigde record voor bemande ballonvluchten 
dat op naam stond van Kittingen.  De 34 jarige majoor Simons van dezelfde 
luchtmacht wordt de nieuwe recordhouder in een met helium gevulde ballon.  Hij 
bereikte een hoogte van ongeveer 34 kilometer.  
 

EEN GRAF VOOR DE DUCE 

Op 31 augustus werd het stoffelijk overschot van de Italiaanse Dictator Benito 
Mussolini, dat jarenlang verborgen was gehouden in een klooster nabij Milaan, 
bijgezet in het familiegraf van de Mussolini’s te Predappio, de geboorteplaats van de 
Duce.  In de kapel op het kerkhof hadden oud- en neofascisten de kist versierd met 
bloemen en een grote foto neergezet van de in 1945 door partizanen doodgeschoten 
dictator. 
 

sivle 
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trouwe leden 
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HUIFKARTOCHT 
bestuur en leiding op uitstap ter gelegenheid van 

50 jaar ILOKA 
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VERJAARDAGSKALENDER 

 

 
    

Verlinden Kato kleuters 08-09-04 

Ollevier Lars kleuters 22-09-03 

Kauwenberghs  Bapke gym meisjes 24-09-01 

Howard  Hayley gym meisjes 27-09-00 

Kenis Mirthe gym meisjes 21-09-00 

Verresen  Kaylee gym meisjes 17-09-99 

Sempels Sofie gym meisjes 05-09-99 

Dierckx Jennifer kids dance 04-09-97 

Sempels Nathalie gym+ 28-09-94 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Cools  Maria  seniorobic 24-09-21 

 

 
Jongenelen Sam kleuters 29-10-03 

Lenders Matthieu kleuters 28-10-03 

Van Gestel Margo gym meisjes 07-10-98 

Goetschalckx Jana gym meisjes 24-10-96 

Sempels Ilona gym meisjes 08-10-96 

Simoens  Noemi gym+/hlpld 12-10-92 

Wouters Carmen LM/Tramp. 27-10-87 

Pauwels Pieter volleybal 28-10-72 

Dom Christel conditiegym 23-10-63 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Streux  Mariette seniorobic 23-10-46 
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PROFICIAT VOOR ALLE JARIGEN 

 

 

 
Colpaert Fleur gym meisjes 09-11-01 

El Founti Souhaila kleuters 28-11-00 

De Hert Afra gym meisjes 09-11-99 

Corten Babs gym meisjes 23-11-98 

Sempels Coralie gym meisjes 21-11-96 

Van Laer Quinten gym+ 28-11-93 

Boeye Aster gym+/hlpld 07-11-93 

Gerits Ramani gym+ 17-11-91 

D.Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Joosens Cindy LM/Tramp. 06-11-79 

De Kok Bart volleybal 07-11-77 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Smits Lucy conditiegym 04-11-53 

Joosens Walter bestuur 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

 

 
El Founti Annyssa kleuters 15-12-02 

Kersten Femke kleuters 12-12-02 

De Meulenaere Marieke gym meisjes 25-12-99 

Van Hasselt Tine gym meisjes 01-12-99 

Bosschaert  Jolien kids dance 07-12-98 

Sempels Jolien gym meisjes 20-12-97 

Maes  Elina gym meisjes 08-12-97 

Maes Laura gym meisjes 08-12-97 

Dedeyne Kimberley gym meisjes 03-12-97 

Van Engeland Silke gym meisjes 19-12-96 

Davies Tine gym meisjes 13-12-96 

Van Elst Sigrid gym+ 29-12-93 

Naumann Melissa gym+/hlpld 12-12-91 

Van der Kraan Harold  24-12-79 

Taeymans Karen conditiegym 31-12-76 

Neiman Gerda bestuur /vzw 22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur vzw 06-12-47 

Wuyts Anna(Ann) conditiegym 02-12-47 
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ILOKA      50  
 
 

FILMOSCARS  1957 
 
 
De Academy of Motion Picture Arts and Sciences is opgericht door de filmindustrie in 
de Verenigde Staten in 1927, die daarmee hun acteurs en vaklieden wilde eren.  Elk 
jaar kent de Academy prijzen toe, die liefkozend “Oscar” worden genoemd.  
 
De film van 1957 is zonder twijfel “ The Bridge On The 
River Kwai” die driemaal de hoogste filmonderscheiding 
in de wacht sleept.  De film – een beklemmende studie 
van verhoudingen en gevoelens onder onmenselijke 
omstandigheden tijdens de oorlog in Birma – krijgt de 
Oscar voor de beste film en David Lean valt in de prijzen 
als beste regisseur. 
 
De hoofdrolspeler, Alec Guinness, wordt – voor zijn 
prestatie als de heroïsche bevelhebber van de Britse 
krijgsgevangenen – eveneens met een Oscar beloond als 
beste acteur.  
Guinness zou twee jaar later door de Engelse koningin in 
de adelstand verheven worden omwille van zijn 
verdiensten voor de Britse toneel- en filmwereld.  Vanaf 
dan heet de heer Guinness : Sir Alec. 
De muziek van de film wordt onsterfelijk dank zij het kenwijsje dat de dappere 
krijgsgevangenen fluiten tijdens hun tochten naar de werkplaats. ( In Vlaanderen 
wordt dit wijsje in de volksmond omgedoopt tot ‘ Charel ik heb uw kat (of gat) 
gezien’).   
 
Joanna Woodward (die in 1955 haar fildebuut maakte in “ Count Three And Pray” ) 
wordt beloond voor haar hoofdrol in “ The Three Faces Of Eve” en ontvangt een 
Oscar als beste vrouwelijke hoofdrol.  In deze, voor haar derde, film geeft ze op 
schitterende wijze gestalte aan een vrouw met drie persoonlijkheden.  Woodward 
zal in 1958 trouwen met een andere beroemdheid, de acteur Paul Newman. 

 
De film “Sayonara”  - het aangrijpende verhaal van een 
onmogelijke liefde tussen een Amerikaanse 
luchtmachtmajoor (Marlon Brando) en een Japanse 
actrice, vlak na de Tweede Wereldoorlog in Tokio – 
sleept de twee Oscars in de wacht voor de beste 
bijrollen, vertolkt door Red Buttons en Miyoshi Umeki.  
Als beste niet-Engelstalige film wordt Federico Fellini’s 
“ The Night of Cabiria” bekroond, een film over de 
dromen van een Romeins hoertje dat naar een nobeler 
leven smacht.  Deze film zou de basis worden voor de 
succes- musical “Sweet Charity” die op zijn beurt in 
1969 wordt verfilm door Robert Fosse met Shirley 
Maclaine in de hoofdrol als een New-Yorkse 
karakterdanseres. 
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In België werd de jonge Antwerpse Annie Andersen aangeworven om een belangrijke 
rol te spelen in de nieuwe film van Jef Bruyninckx, “ Wat doen wij met de liefde” 
waarin zij optrad met onder andere Paul Cammermans.  Ook de bekende bokser en 
begin van de jaren ’50 Europees kampioen bij de vlieggewichten, Jean Sneyers, 
speelde een rol in deze prent.  Annie Andersen die in 1956 de ‘Ontdek de Ster’ 
wedstrijd won op de Vlaamse Televisie was begin 1957 nog verkoopstertje in een  
Antwerps warenhuis op de Meir.  Daarna speelde zij nog in de film “ Het geluk komt 
morgen” met Charel Janssens en Co Flower om spoedig daarna aan een 
internationale zangcarrière te beginnen, eerst met de Nederlandse smartlapzanger 
Johnny Jordaan om in 1965 een contract in de wacht te slepen voor een optreden 
van acht weken in Las Vegas. Het zouden tien maanden worden en de Amerikaanse 
pers schreef: “ Anni captures the strip”. ( De strip is een stuk laan waar de meest 
befaamde nachtgelegenheden gevestigd zijn).  Hier trad zij op met beroemde  
namen zoals Sammy Davis Jr. en vele anderen.  Nadat haar echtgenoot, de drummer 
Fred Gilhuys, omkwam in een ongeluk vormde zij een duo met Maurice Dean 
waarmee zij enkele jaren nadien in het huwelijk trad. 
 
1957: Wat doen we met de liefde 
Regie:Jef Bruyninckx 
 
Een groepje levenslustige muzikanten krijgen een contract om te spelen op een passagiersschip 
voor een cruise langs de havens van de Middellandse Zee.  
Hun contract zegt dat ze een zangeres moeten hebben. Zij gaan op zoek en de gevonden 
zangeres blijkt een kennis te zijn van één van de muzikanten, maar dit moet geheim blijven. 
Al de anderen worden smoor op haar. 
We zien de Woodpeckers, Jef en Cois Cassiers als twee sultans 
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WIST U DIT 
 

 

 Een van de meest bekende liedjes ter wereld, en waarschijnlijk ook het meest 

gezongen, is ongetwijfeld “ Happy birthday to you “.  De muziek voor dit muzikale 

toppertje werd in 1893 gecomponeerd door Mildred Hill, een muziekonderwijzeres 

gespecialiseerd in pianomuziek.  De tekst werd geschreven door haar zus, Patty, die 

eveneens onderwijzeres was.  Oorspronkelijk was het lied bedoeld als begroeting van 

de onderwijzer aan de kinderen van de klas als deze ’s morgens de klas binnenstapte.  

Het klonk als volgt:  

“Good morning to you 
 Good morning to you 

     Good morning, dear children 

     Good morning to all”. 

De tekst werd later aangepast aan de huidige versie, ons allen bekend, en het lied blijft 
auteursrechtelijk beschermd tot 2030. 
 

 Iedereen weet dat het leven van een man verre van eenvoudig is, hetgeen blijkt uit 

volgende waarheden: 

Als je een vrouw wil beschermen voor alle drukte, ben je een macho 

Als je thuisblijft en het huishouden doet, ben je een sloef 

Als je altijd aan het werk bent, heb je nooit tijd voor haar 

Als je niet hard genoeg werkt, ben je een nietsnut 

Als je haar te veel laat blijken dat ze er  goed uitziet, wordt je te intiem 

Als je te weinig of niets zegt, ben je onverschillig 

Als je huilt, ben je een zwakkeling 

Als je niet huilt, ben je weer ongevoelig 

Als je houdt van vrouwelijke vormen en sexy ondergoed, ben je pervers 

Als je daar niet van houdt ben je homo 

Als je haar bloemen koopt, denkt ze dat je iets van haar wil 

Als je dit niet doet, denk je nooit aan haar 

Als zij hoofdpijn heeft, is ze moe 

Als een man hoofdpijn heeft, ziet hij haar niet graag meer 

Als zij vrijgezel wil blijven, noemt ze dat onafhankelijkheid 

Als een man vrijgezel wil blijven, is hij bang om zich te binden 
 

Zeg nu nog dat mannen het gemakkelijk hebben !! 
 

 Als je teveel over de toekomst nadenkt, is het heden niet leuk meer. 

 Men vraagt zich zelden af waarom alles goed gaat.  Misschien is de reden hiervoor dat 

sommigen, onopvallend, zich ervoor inzetten. 

 
Sivle 
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Sinterklaas komt bij ILOKA op bezoek op woensdag 28 november 2007 en 

alle brave kindjes van onze club zijn alvast uitgenodigd. De Sint stuurde ons 

deze tekening dan kan je ze al kleuren en meebrengen naar het feest. 

Verdere info krijg je nog in de zaal !
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DE KERSTBOOM 

 
 Zodra Sinterklaas na 6 december het land heeft verlaten duiken we met zijn 

allen weer de drukke dagen voor Kerstmis in op zoek naar allerhande 
kerstversiering en als het even kan nog een mooie dennenboom die juist 
onder het plafond past en die we het liefst  vol hangen met de, al jaren 
meegaande of, nieuw gekochte kerstballen – kwestie van de modetrend te 

volgen.  
De kerstboom is bijna in ieder huisgezin terug te vinden omdat dit 
attribuut zo mooi het naderende einde van het jaar benadrukt en 

een nieuwe winter inluidt.  Gelovigen maken de boom compleet met 
een kerstkribbe om de geboorte van Christus te vieren, atheïsten 

plaatsen een kerstboom om de zonnewende te benadrukken, 
alhoewel de gewoonte en gezelligheid bij beiden waarschijnlijk wel de 
bovenhand haalt.   

 
Als we dan het daarbij horende liedje “O! Dennenboom” neuriën, dan is het kerstplaatje 
compleet.  Niemand die zich druk maakt over het feit dat de meeste van onze dennenbomen 
in feite sparren zijn.   Inderdaad, als je er de juiste literatuur op na slaat, lees je al snel 
volgende tekst: “ De spar als kerstboom, kende reeds vroeger een groot groeiend succes in 
Duitsland en ging gepaard met het zingen van het bekende lied “ O Tannebaum”. Nog steeds 
is het een van de meest sfeervolle kerstliederen, maar “ Tannebaum” betekent in het 
Nederlands sparrenboom en het Duitse woord voor dennenboom is “Kiefer”. Wie 
verantwoordelijk is voor deze verkeerde vertaling is niet geweten, misschien is het te wijten 
aan het feit dat een dennenboom en een sparrenboom voor een leek bijna hetzelfde uitzicht 
hebben en dat het woord “Tannebaum en dennenboom” fonetisch op elkaar lijken. 
Niemand zal het nu nog in zijn hoofd krijgen om de titel te willen veranderen, ‘O 
Dennenboom’ klinkt trouwens mooier dan ‘O Sparrenboom’. 
De spar is beter als kerstboom geschikt omwille van zijn mooiere piramidevorm en leent zich 
uitstekend tot het aanbrengen van versiering. Fijne naalden en een harmonische vorm zijn de 
troeven van de spar. 
 
Over de herkomst en ontstaan van de kerstboom en kerstviering bestaan verschillende 
theorieën en is men ook hier aangewezen op de bestaande literatuur die bijna allen dezelfde 
historie weergeven. 
Bij de gelovigen staat de geboorte van Christus centraal die reeds in de tweede eeuw van 
onze tijdrekening werd herdacht.  Dit herdenkingsfeest zou later de naam ‘Kerstmis’ krijgen 
en werd jaarlijks gehouden op 25 december omdat deze datum samenviel met het heidens 
zonnefeest.  ( in Armenië viert men echter de geboorte van Christus op 6 januari).  Paus 
Julius I maakte in het jaar 354 te Rome van deze kerstmis een echte kerkelijke feestdag.  Om 
kerstmis goed  voor te kunnen voorbereiden stelde hij een duurtijd in van vier weken en 
noemde dit de ‘advent’, afgeleid van het Latijnse woord ‘adventus’ hetgeen aankomst 
betekent. 
 
Bij sommige christelijke volkeren was de spar tevens het symbool van groei en bloei en ook 
verjager van heksen en slechte geesten.  Een boom die tijdens een bar winterseizoen zijn 
groene naalden blijft behouden werd beschouwd als een boom die over een sterke 
levenskracht beschikt.  
In de vijfde eeuw dook de spar op als’ boom des levens’ in Duitse kerken en bij 
mysteriespelen.  Hij werd dan behangen met appels (symbool van de erfzonde van Adam en 
Eva) en koekjes van tarwemeel.  In de negende eeuw verbood Karel de Grote het gebruik van 
deze boom en hij werd in de tiende eeuw daarin gevolgd door paus Martinus II die het 
invoerde in Italië.  De reden hiervoor is onbekend. 
Pas tegen het einde van de 18e eeuw verspreidt de Duitse kerstboom zich over Europa. In 
1837 werd hij voor het eerst genoteerd in Frankrijk en enkele jaren later duikt hij op in 
Engeland. In België zou hij geïntroduceerd zijn aan het begin van de vorige eeuwwisseling 
(+/- 1900) via Duitse families die zich in Antwerpen en andere Belgische steden hadden 
gevestigd. 
 
De kerstboom werd door anderen dan weer beschouwd als een ‘lichtboom’, vooral bij de 
Germanen en de Noren die het ‘midwinterfeest’ vierden door vele vuren te ontsteken rond 
de kerstboom om allerlei onheil te voorkomen.  De zon gaf immers tijdens de winter in het 
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hoge noorden nog weinig licht en warmte.  Een groene boom tijdens de winter rondom 
versieren met vuurtjes zou ervoor zorgen dat de zonnewende vlug voorbij was en de zon 
terug leven deed ontwaken en genoeg licht en warmte zou geven. 
 
Wenst u trouwens een kerstboom van het luxemodel te kopen dan kiest u best een 
Nordmannzilverspar die in 1836 in Rusland ontdekt werd door de Finse botanicus Nordmann 
en geprezen wordt voor zijn donkergroene naalden die niet prikken en in huis niet afvallen.  
Zijn prijs is minstens het dubbele van een gewone kerstboom. Kunt u hem na de feestdagen 
in de tuin planten om te hergebruiken, dan is deze aankoop zijn bedrag waard. 
 
Het versieren van een kerstboom verloopt overal volgens een vaste traditie.  In de top  een 
glazen piek of zespuntige ster, vervolgens flikkerlichtjes, kerstballonnen allerhande vormen 
en onder aan de voet van de boom het belangrijkste:  de pakjes voor het hele gezin.! 
Gelovigen plaatsen daarnaast nog een kribbe of kerststal voorzien van de nodige figuurtjes.  
Voor hen symboliseert de top van de boom de gotische vorm van een christelijke kerk, de 
zespuntige ster stelt dan weer de ster van Betlehem voor die de drie Koningen de weg wees 
naar het pasgeboren kerstkindje.  Pakjes en versieringen symboliseren de geschenken die de 
drie wijzen uit het Oosten meebrachten.   
De lichtjes en ballonnen verwijzen dan weer naar het heidens zon- of lichtfeest van 25 
december. 
 

Meestal wordt Kerstmis gevierd in huiselijke kring, waar de gehele familie in de 
schaduw van de kerstboom heerlijk geniet van een feestmaaltijd en voorzien 

wordt van het nodige geestelijke vocht, waarna wordt overgegaan tot het 
openen van de pakjes die de brave Kerstman heeft gebracht. 
In Amerika noemt men de Kerstman gewoon ‘ Santa Claus’ of ‘Santa’ en in 
de Engelstalige landen heet de kerstboom ‘Christmas tree’, in Frankrijk 

zegt men ‘ sapin de Noël’ en bij onze Duitstalige buren noemt men deze 
boom ‘ ein Weinachtsbaum ‘. In de zuiderse  landen wordt een 
kerstboom meer omschreven als boom van geboorte en heet hij in Italië ‘ 

albiro di Natale’ en in Spanje vraagt u bij aankoop naar een ‘ arbol de 
Navidad’.  

 
Wat er ook van zij, of hoe men het ook bekijkt, kerstmis is een dag waar wij aan een rijk 
gevulde feesttafel plaatsnemen, voorzien van het nodige vocht de avond doorbabbelen en 
genieten van het openen van de pakjes, en in stilte  hopen dat het gezegde “ vrede op aarde 
aan alle mensen van goede wil “ dan toch ooit eens waar wordt ! 
 

Vrolijk Kerstfeest vanwege  
het ILOKA-team. 
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om te kleuren 
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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!! 

Voor 4 pers. SCAMPI'S 
  

 

 
Benodigdheden: 
  
24 scampi's fomaat 16/20 zelf pellen  
(gaat gemakkelijk als ze half ontdooid zijn ) 
1 middelmatige ui fijn snijden 3 tenen look  idem 
1 1/2 bus gepelde tomaten in blokjes (bussen van 400ml) 
1à2 eetlepels tomaten ketchup 
peper ,zout, curry, cayenne peper, 
1/2 kippebouillon blokje 
1/2 potje room 

  

Bereiding 
 Eerst saus maken 

 ui en look opstoven met olijfolie 
tomaten toevoegen en de kippebouillon en de kruiden  (naar smaak) . 
Alles 15 min laten pruttelen. Voeg dan de tom ketchup toe nog laten 

doorpruttelen gedurende enkele min. 
Scampi's bakken in Becel (olie spetterd te hard) peper en zout toevoegen tot 
bijna gaar (1,5 min aan elke kant) 
Tomatensaus toevoegen alles even goed laten pruttelen en dan de room 
erbij. De saus zou nu goed dik moeten zijn 
Tussendoor eens aan de saus proeven of ze goed gekruid is  
  

Smakelijk 
Erna 
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RARE VOGELS, - die AMERIKANEN  
 

In 1957 besloten de inwoners van Tulsa, Oklahoma ter gelegenheid van het gouden 

jubileum van hun staat om een spectaculaire stunt uit te halen die pas een oplossing zou 

vinden in het jaar 2007, bij de viering van hun eeuwfeest. 

 

Het feestcomité, onder voorzitterschap van de toenmalige heer Anderson, nam de 

beslissing om een tijdcapsule te begraven waarin een Plymouth Belvedere Sport Coupé 

werd ingestopt. De Plymouth is de perfecte vertegenwoordiger van deze eeuw die beschikt 

over een blijvende schoonheid en zeker over een halve eeuw nog populair zal zijn” vertelde 

Anderson tijdens de plechtigheid. 

 

In 2007 diende de tijdcapsule geopend te worden en zal één gelukkige inwoner van Tulsa 

de wit-en-gouden wagen met bijbehorigheden winnen. De winnaar is zeker iemand die in 

1957 in Tulsa gehuisvest was. De wedstrijd bestond er namelijk in om, alvorens de auto 

werd begraven, te raden hoeveel inwoners Tulsa zou hebben in het jaar 2007.  De 

resultaten werden op microfilm  gezet en met de wagen in de capsule gestopt. De wagen 

gaat naar diegene die het dichts bij de oplossing zit (of zijn erfgenamen). Deze winnaar 

wordt eveneens de trotse bezitter van een beleggingsfonds van 100 dollar dat in 1957 

werd opgestart, een blik benzine, een blik ruwe olie en de inhoud van het dashboardkastje. 

De inhoud van deze laatste vertelt een stukje geschiedenis over het leven in 1957. Ze zijn 

gebaseerd op de typische inhoud van een damestasje uit 1957, namelijk. 

wisselgeld ter waarde van 2,73 dollar - 14 haarspelden – en plastic regenkapje – lippenstift 

- sigaretten en lucifers – kauwgom  - een onbetaalde parkeerbon en een flesje 

kalmeermiddelen.  

 

 

Inmiddels heeft men die auto opgegraven 

en zo ziet hij er nu uit! 
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NIEUWS UIT CALIFORNIA 
 

 

Hallo, 

 

Het is ondertussen al 5 maanden geleden dat we onze boel in 

België hebben ingepakt en op een container naar Amerika 

hebben gezet.  Die vijf maanden zijn voorbij gevlogen: alles 

inpakken, uitschrijven uit Kapellen, afscheid nemen, 12 uur 

vliegen en zo zijn we in California beland.  Echt vreemd was dat 

niet, want we hebben hier al 4 jaar gewoond, maar "thuis" kon je 

onze tijdelijke verblijfplaats (een gemeubeld appartementje) 

niet echt noemen.  We woonden toen wel dicht bij een gezellige 

straat met heel veel verschillende restaurantjes, dus veel 

gekookt is er niet, mmmmm. 

Het eerste op de to-do lijst was de zoektocht naar een auto.  

We hoopten om er met één karretje vanaf te komen en we 

hebben het geprobeerd - ik ging in het begin met de fiets naar 

het werk -, maar Amerika is niet gemaakt voor fietsers. Niet alleen houden de 

automobilisten echt geen rekening met fietsers, maar ga maar eens naar de winkel 

om een bus melk en een bus fruitsap en je hebt al snel 8 liter drank bij. 

Vervolgens begon de zoektocht naar een permanent verblijf, want ons 

appartementje konden we maar voor 2 maand 

houden.  Gelukkig bestaan er online listings van 

wat er zoal te huur staat, maar wat tekst en heel 

selectieve foto's vertellen echter niet alles.  Ik 

vermoed dat we al bij al zo'n 60 huizen hebben 

bezocht, en we hebben dan toch iets redelijks met 

een heel schone brievenbus gevonden (zie foto). 

Ondertussen was onze container ook tot in 

California gesukkeld, zodat we begin juli in ons 

huurhuisje konden trekken met heel ons hebben 

en houden. Zo tegen eind juli begon het licht aan 

het einde van de verhuistunnel te komen, maar dan 

kwamen er donkere wolken op het werk. Bij ons is 

er het omkeerde gebeurd van bij Janssen Pharmaceutica: Janssen ontslaat 15% 

van het personeel, ALZA houdt slechts 15% van zijn personeel in dienst. Ik ben bij 

de 15% gelukkigen, maar de vraag is voor hoe lang nog. Ach, zolang er in onze 

fitness aerobics gegeven wordt is er nog leven in de brouwerij. 
 

Zonnige groetjes, 

Nadine 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
 

afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 

lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

 

`ledenblad voor januari – februari - maart 

    april – mei - juni 

    september – oktober – november - december 

verschijnt niet in juli en augustus 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 7 januari 2008 
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