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INTRO 
 

 

 
. 

 

2008 

 

 

 

Het is echt niet te stoppen en het gaat 

steeds vlugger en daarmee bedoel ik de 

tijd, de week, het jaar!  Nog maar pas 

begonnen en het is weeral voorbij. Ook 

ons turnjaar snelt vooruit, we staaan 

weeral kort voor ons 51ste Jaarfeest. Nu 

de dagen wat langer worden kunnen we 

opnieuw vol goede moed naar de turnzaal 

waar we het toch weer iedere week 

moeten waarmaken want rust roest! 

Onze conditie opsparen voor later is ook 

niet aan de orde dus gaan we die goede 

voornemens van nieuwjaar een keer 

waarmaken. 

 

Hiermee wens ik iedereen dan ook van 

harte een sportief 2008 en dat al jullie 

wensen mogen uitkomen. 

Voor leiding en hulpleiding wens ik vooral 

veel toffe idieeën om zowel op ons 

turnfeest te brengen maar ook in de 

lessen zodat turnen ook leuk kan zijn. 

Dat we steeds op zoek zijn naar vlijtige 

medewerkers zal ook niemand verbazen 

zeker, laat ons maar iets weten we 

kunnen zowat iedereen gebruiken.  

 

Tot kijk in de turnzaal! 

Irène 

 
 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
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NON GYM DAY 
17/11/07  een beeldverslag ! 
 
 
 
 
 
 
 

De “Playbackers” 

De “Spaghetti-eters” 
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Wedstrijd Lange Mat te Ravels 

 
 

Ook op 17 november 07 werd er te Ravels een wedstrijd Lange Mat georganiseerd. Onze Lange Mat 

ploeg trok die dag reeds voor dag en douw naar Ravels om deel te nemen en ze kwamen ook nog 

terug met enkele medailles.  

 

Christa Tahon 1ste bij de “Beloften” 

Melissa Naumann 2de en Noemi Simoens 3de in de reeks “Jeugd” 

 

 

Proficiat voor alle deelnemers !! 
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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 

17 november zaterdag wedstrijd Lange Mat Ravel LM ploeg 

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 

01 juni zondag Dorpsdag  Kapellen iedereen 

 
 
 
 



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

 - 
10 

 



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

 - 
11 

SINTERKLAASFEEST   
28/11/07 

alleen maar brave kinderen bij Sint en Piet! 

 

alle foto’s zijn te bezichtigen op 

www.iloka.be 
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Wafels – truffels - marsepein  
 
 
Ook dit jaar werd onze wafelslag weer een succes. Zo’n 585 stuks werden er bij mij geleverd 
en dus door jullie samen verkocht. Aan alle kopers en verkopers van harte bedankt, zo kunnen 
wij weerom onze turners van de broodnodige materialen voorzien. Dat wij uw bijdrage goed 
besteden kan volgend lijstje illustreren: 
 

aangekochte goederen prijs € 

1 trapezium 101.04 

100 klapstoelen 952.— 

2 karretjes voor klapstoelen 200.— 

EHBO materiaal 69.32 

1 mattenwagen 588.— 

2 valmatten 847.— 

1 dikke mat 1.105.— 

 
en er staat nog wel het een en ander op ons verlanglijstje voor dit jaar. 
 
Ook nu zullen de nodige ledencheques worden uitgedeeld aan de ijverige verkopers. Deze zijn  
ook weer te verdienen bij de verkoop van onze steunkaarten met gratis tombola en bij het 
aanbrengen van een reclame advertentie voor ons clubblad. 
 
Informeer eens bij je bakker of beenhouwer of kapper of garage, misschien is er wel iemand 
geïnteresseerd om via deze weg onze kring te steunen. Voor de nodige betalingsbewijzen kan 
je steeds terecht op ons secretariaat. 
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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 
Christa Tahon 
Ellen Debie 
Emilie Van  Hasselt 

 
 
 
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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CHINEES 
 

makkelijk te leren - kijk maar:  
  
 

Een Chinese Jehova getuige? Ding Dong  
 

Een Chinees dom blondje? Dom Ding  
 

De Chinese minister van verkeer? Om Lei Ding  
 

Een Chinese visser? Pa Ling  
 

Een Chinese drugshandelaar? Do Ping  
 

Een Chinees achterwerk? Wang Snee Wang  
 

Een Chinese scheet? Wang Snee Wang Pang  
 

Chinees toiletpapier? Wang Snee Wang Pang Behang  
 

Een Chinese luier? Wang Snee Wang Pang Vang  
 

Een Chinese schoonmoeder? Tang  
 

Een Chinese schoonvader? Bang van Tang  
  

 
 Ronny 
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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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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!! 

KRINGWEDSTRIJDEN  
27/01/2008 

 

Op zondag 27/01 houden wij in het KA onze kringwedstrijden voor alle 

gymnasten van 5 tot 12+ 

 

Bij het verschijnen van dit boekje hebben deze wedstrijdjes reeds plaats 

gehad en kunnen wij iedereen die hieraan deelgenomen heeft van harte 

feliciteren. Op onze website ga je beslist de uitslagen en de nodige foto’s 

vinden van deze turndag voor eigen leden. 

 

Wij danken dan ook van harte de leiding voor hun niet aflatende inzet om al 

deze gymnastjes op een verantwoorde manier het basisturnen bij te brengen. 

Het kunnen niet allemaal top turners worden maar ik ben er van overtuigd 

dat ze toch iets meer kunnen dan iemand die nog nooit een turnzaal 

vanbinnen zag. Het is ook belangrijk dat onze jeugd met elkaar leert omgaan 

op een correcte manier en zowel leert winnen maar ook verliezen en dit is 

vaak nog moeilijker dan winnen. 

 

Ook dank aan de ouders om steeds paraat te staan om hun kroost naar de 

turnzaal te brengen, het is de juist weg !!! nen dikke MERCI !!! 
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51steTURNFEEST   
15 MAART 2008 

 
 

Op 15 maart is het weer zo ver en gaan wij publiek! 

 

In het KTA – Pastoor Vandenhoudstraat gaan wij ons 51 turnfeest geven. 

Onze afdelingen zijn reeds in volle voorbereiding om hun familie een mooie avond te 

bezorgen en zoals gewoonlijk zullen we weer handen te kort komen om alles op te stellen en 

nog meer om alles nadien terug weg te krijgen. Dus wie die avond en op zondagmorgen ons 

een handje of 2 kan komen helpen, zullen wij eeuwig dankbaar zijn. 

 

Verdere info via leiding in de zaal. 
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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 ! 

 

 



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

 - 
20 

trouwe leden 

OOOH 
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DE  7  WERELDWONDEREN  
( 3e maal  !!) 

 
In onze uitgave van september 2004 werden de zeven wereldwonderen uit de oudheid gepubliceerd. Voor de 
goede orde zetten we ze alle zeven nog eens op een rijtje. 
 

 De Kolos van Rhodos 
 Het Mausoleum 
 De Pharos van Alexandrië 
 De tempel van Artemis 
 De hangende tuinen van Babylon 
 De piramiden van Egypte  

 
Enkel deze laatste is nog te bezichtigen.  Onder de titel “ De 7 moderne Wereldwonderen” publiceerden wij in 
de sprokkeluitgave van september 2006 de lijst met  7 nieuwe (moderne?) wereldwonderen zoals deze door  
meer dan honderd experts werden voorgedragen uit een lange lijst die hiervoor speciaal werd opgesteld.  Ze 
moesten wel aan volgende voorwaarden voldoen: gebouwd zijn na 1850, nog bestaande en zich vast op 
aarde bevinden. De hooggeachte heren kwamen tot de volgende opsomming: 
 

1) De Eiffeltoren  ( Frankrijk) 
2) Het Panamakanaal ( Zuid-Amerika) 
3) Sydney Opera house ( Australië) 
4) Viaduc de Millau ( Frankrijk) 
5) Golden Gate bridge ( Amerika) 
6) De Deltawerken ( Nederland) 
7)  De Sagrada Familia ( Spanje) 

 
Maar … er was felle tegenstand voor deze verkiezing, en liep hierdoor een vertraging op die pas hersteld zou 
worden in juli 2007.  Het werd pas duidelijk welke gebouwen zouden verkozen worden op zaterdag 7 juli, 
toen in de Portugese hoofdstad Lissabon de nieuwe lijst van deze nieuwe wereldwonderen werd 
bekendgemaakt, en deze verschillen 100% van de eerder voorgestelde lijst.  Er komt namelijk geen enkel 
eerder voorgedragen project in voor, en het laatste woord is hierover nog niet gezegd en de vraag is maar of 
deze nieuwe Wereldwonderen zolang zullen standhouden als hun oude voorgangers die nog steeds als echt 
wereldwonder erkend worden.  !! 
 
De verkiezing was een initiatief van een Zwitserse organisatie die werd opgericht door een bekende cineast 
en avonturier, de heer Bernard Weber die de oude lijst wilde aanvullen met zeven nieuwe wereldwonderen.  
De ‘oude’ wonderen worden dus vergezeld van volgende  ‘nieuwe’ wereldwonderen.   
 
 

1 – MAYA- PIRAMIDE   ( Mexico) 

Deze tempel stamt uit de negende eeuw en bevindt zich te 
Chichen Itza, de bekenste tempelstad van de Maya-indianen en 
het centrum van de Maya-cultuur. 
De laatste, overgebleven,  en wellicht de grootste van alle Maya 
tempels is de Kukulkan piramide.  De tempelstad bevond zich in 
het noorden van Yucatan en werd gesticht in de 9e eeuw, wat 
redelijk laat is in de Maya geschiedenis.  Chichen Itza bevindt zich 
aan de rand van een oude krater die ontstond door een enorme 
grote meteoriet inslag die volgens sommige geleerden een einde 
heeft gemaakt aan de dinosaurussen. 
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2 – GROTE MUUR ( China) 

De Grote Muur of Chinese muur bevindt zich in het noorden van China en 
is indrukwekkend lang, namelijk zo’n 6.200 kilometer.  Wordt gedateerd op 
220 v.C. en 1368 tot 1644 n.C. en strekt zich uit van Shanhaiguan bij Bo 
Hai (+/- 300 km ten oosten van Peking) tot Lop Nur in het zuidoostelijk 
deel van het autonome Xinjiang.  Aan de bouw van dit grootste monument 
dat ooit door de mens is gebouwd werd begonnen rond 200 v.C. als 
verdedigingswerk tegen rondtrekkende invasielegers  uit het noorden. 

 
 
 
 

3 – MACHU PICCHU ( Peru) 

De Inca’s, onder leiding van Inca-hoofdman Pachacùtec, bouwden in de 
vijftiende eeuw (1460-1470) een stad op de wolken op een bergtop, 
bekend als Machu Picchu, hetgeen ‘oude berg’ betekent.  Deze 
buitengewone nederzetting bevindt zich halfweg op het Andes gebergte op 
een hoogte van 2.350 meter, diep in de Amazone jungle.  Deze Inca-stad 
werd nooit door de Spaanse veroveraar gevonden en is daardoor niet 
vernietigd geworden.  Werd in 1911 ontdekt door de Amerikaanse 
ontdekkingsreiziger Hiram Bingham.  Waarschijnlijk is de oorspronkelijke 
bevolking uitgeroeid door een pokkenepidemie.  Toch iemand in contact 
geweest met de Spanjaarden ? 
 
4 – CHRISTUS de VERLOSSER ( Brazilië) 

Op een hoogte van 710 meter staat boven op de berg Corcovado het 38 
meter hoge beeld van Jezus Christus die uitkijkt over Rio de Janeiro. Het 
beeld is ontworpen door de Braziliaan Hector da Silva Costa en 
gebeeldhouwd door de Franse beeldhouwer Paul Landowski.  Het beeld 
werd op 12 oktober 1931 ingehuldigd en de bouw van dit enorme beeld 
nam meer dan 5 jaar in beslag.  De ‘ Cristo Redentor’ zoals het beeld in 
Rio wordt genoemd is het symbool van Rio de Janeiro, meer nog dan het 
strand van het beroemde Copacabana. 

 
 
 

5 – COLOSSEUM ( Italië) 

Dit grote amfitheater werd gebouwd in de eerste eeuw na Christus in het 
centrum van Rome.  Dit ‘ Amphitheatrum Flavium’ was het grootste 
gebouw in het Romeise rijk en in het jaar 72 werd gestart met de bouw, 
onder heerschappij van de Flavische keizer Vespasianus, om 10 jaar later 
volledig voltooid te worden.  Het gebouw werd gefinancierd uit de buit die 
het leger had verzameld bij de plundering van Jeruzalem.  Het ‘ 
Colosseum’ dankt zijn huidige naam naar alle waarschijnlijkheid aan het 35 
meter hoge beeld dat ooit naast het amfitheater stond: de Colossus van 
Nero. 
 
 

6 – TAJ MAHAL ( India)  

De Taj Mahal is een bouwwerk uit de 17e eeuw (1631) dat zich 
bevindt in de Noord-Indiase stad Agra ( Utter Pradesh).  Dit 
mausoleum werd gebouwd in opdracht van de Indiase grootmogol 
Shah Jahan en moest dienen als grafmonument voor zijn 
hoofdechtgenote, Mumtaz Mahal, die in 1631 overleed in het 
kraambed. Later diende ook zijn lichaam te worden bijgezet. 
De Taj Mahal is gebouwd uit wit marmer en is het mooiste 
voorbeeld van de islamitische kunst in India. 
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7 – PETRA (Jordanië)  

In 169 v.C. stichtten de Nabateeërs hun koninkrijk  in het 
zuiden van Jordanië, en noemden hun hoofdstad Petra.  
Deze stad was eveneens een belangrijke stopplaats van 
verschillende karavaanroutes. Gelegen in een kloof in de 
bergen en gedeeltelijk uitgehakt in de rotsen vormt deze 
plaats een imposante aanblik. Het meest bekende gebouw 
in Petra is El-Khazneh Firaum (De schat van de Farao) en 
ligt aan de rand van de Arabische woestijn, ongeveer 
halfweg tussen de Dode Zee en de Rode Zee. Gebouwd  
van 9 v.C. tot 40 n.C. werd de stad stilaan verlaten toen de 
handelsroute via Petra werd vervangen door de scheepvaart 
over de Rode Zee.   
 
 
 
 
 
Tot hier deze lijst met de bekroonde ‘ nieuwe wereldwonderen’ waarvoor meer dan 100 miljoen mensen hun 
keuze hebben bekendgemaakt via internet.  Zij kregen de keuze uit 21 voorstellen en kwamen dus tot 
bovenstaand resultaat. 
Het idee om 7 nieuwe wereldwonderen toe te voegen aan de reeds bekende 7 oude wereldwonderen 
ontstond nadat de Taliban in Afghanistan de beroemde Boeddhabeelden van Bamiyan hadden opgeblazen. 
 
MAAR…. Niet iedereen is gelukkig met dit initiatief.  De Unesco, de culturele en wetenschappelijke 
organisatie van de Verenigde Naties, neemt afstand van dit “ privé initiatief “ en Egypte reageerde 
woedend omdat het bij deze ‘Stunt’ zoals zij  deze verkiezing noemen niet in aanmerking is genomen. 
Nochtans hebben zij met de ‘Piramiden’ het enigste nog bestaande en te bezoeken wereldwonder. 

 
Het blijft akelig stil rond deze verkiezing en in de media is er slechts weinig ruchtbaarheid aan gegeven, 
zowel in de schrijvende als de sprekende pers. Niemand zal er waarschijnlijk een nachtje slaap voor laten, 
maar  het laatste woord blijkt hierover nog niet gezegd te zijn.   
Wat als deze nieuwe wereldwonderen niet echt erkend zullen worden? ( het is trouwens een privé initiatief !)  
 
Wel, dan verdwijnt alles in de doofpot of komen er misschien nieuwe verkiezingen en kunnen we aan dit item 
nogmaals een hoofdstuk wijden in dit ledenblad.  Misschien tot later . 
 

Willy 
************************************** 
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TUSSENKOMST MUTUALITEIT 
 

Velen weten wellicht nog niet dat je bij je ziekenfonds kan rekenen op een 

tussenkomst in het lidgeld indien je aansluit bij een sportclub. Vraag inlichtingen 

aan het loket van je mutualiteit, waar je ook het formulier kan afhalen. Dat moet 

je binnenbrengen bij ons secretariaat of via je leiding zodat wij dat, na controle 

van het lidgeld, met de nodige stempel en handtekening aan u of het ziekenfonds 

terugbezorgen.  Zorg er steeds voor dat je naam werd ingevuld op dit formulier. 

Ja kan ook surfen naar de website van je mutualiteit voor alle verdere info! 
 
 
 
 
 
 
 
 

60+ 
 
 
 

Ramp o ramp ons clubbestuur telt weeral een 
gepensioneerde meer !! 
Onze secretaris, Willy van Dorst, hield het voor bekeken en 
is vanaf nu lid van de grijze panters van onze Turnkring – 
naar ik heb gehoord een nieuwe afdeling bij ILOKA, ze 
weten alleen nog niet precies wat voor mouvementen ze 
gaan doen. Als dit zo verder gaat, en dat zit er dik in, is ons 
bestuur ten dode opgeschreven – allemaal oude vrouwen 
en mannen, daar kan dus niks van komen en daarom staat 
de deur wagenwijd open voor nieuw en jong bloed. 

Geïnteresseerden kunnen steeds een kijkje nemen tijdens de voorbereiding van het 
een of ander turngebeuren en eens een klapke doen met bestuursleden, misschien 
vinden we toch nog een witte raaf (of meerdere) die ons kunnen helpen in “den 
overgang”. Er is geen speciale kennis vereist, alles kan worden aangeleerd. Er is 
dus eigenlijk niets waarom je het niet zou doen. Kom eens langs!!! 
 
Willy langs deze weg willen we je nog een keer van harte feliciteren met je pensioen, 
we wensen je nog vele gezonde jaren samen met Gerda en moge al je wensen nog 
in vervulling gaan zoals daar zijn: blijven hangen na de vergadering  
 lang slapen 
 den afwas doen als jij het wil 
 mee gaan fietsen 
 artikels schrijven voor Sprokkel 
 enz enz enz. 

de redactie 
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KLEUREN !
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Pim piraat 

 
 

Pim Piraat zegt: 'poppelepee 

ik ben een gevaar op zee 

en plunder wat ik tegenkom 

rommeldebom, rommeldebom. 

 

Kijk uit naar mijn piratenvlag, 

want op een kwade dag 

kom je mij misschien tegen 

en rijg ik je aan mijn degen. 

 

Ahoy! een schip aan de horizon, 

ik vuur een schot met mijn kanon. 

Hijs op het schip mijn piratenvlag 

en neem de schatkist in beslag'. 

 

Er is een zware storm op zee 

en dat valt Pim Piraat niet mee. 

Hij zegt: 'alle hens aan dek 

we verzuipen tot ons nek!' 

 

Pim Piraat gaat kopje onder, 

dat is voor een piraat bijzonder. 

Hij is tenslotte toch gered 

en slaapt weer in zijn eigen bed 

 

 

 

dringende oproep !! 
wie kan er een versje maken 

eentje dat wij kunnen smaken 

dan kunnen we dat in “Sprokkel” zetten 

en dan moet je eens opletten 

met je foto in onze krant 

ben je beroemd in ’t ganse land! 
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 VERJAARDAGSKALENDER 

 

 

Jarig in januari 

 
Tops Zsofi kleuters   20-01-04 

Geers Ypke kids KD  20-01-01 

Kools  Tess kindergym 1   14-01-01 

Vermeiren Steffi kindergym 2 KD  05-01-98 

Warzée Indra kindergym 4  LM/MT 20-01-97 

Geuens Marijke hlpld.   29-01-76 

Hamackers Nancy leiding   17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach   31-01-72 

Goudezeune An conditiegym   24-01-67 

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   24-01-56 

Geyskens Ludwina erelid   12-01-33 

Geyskens Maria bestuur/ vzw   11-01-30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jarig in februari 
 
Lenders Simon kindergym jo  kids  13-02-02 

Jongenelen Stig kids    28-02-01 

Jacobs Owen kids    27-02-01 

Leys Chelsea kindergym 4 TT  LM/MT 08-02-99 

Van Sanden Valérie kindergym 1    05-02-98 

Tahon Christa kindergym 5 TT  LM/MT 05-02-95 

Debie Ellen kindergym 5 TT  LM/MT 02-02-94 

Veulemans Annechien LM/Tramp.   LM/MT 12-02-91 

De Leeuw Nadine USA    16-02-74 

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

Steynen Rina hlpld.    13-02-66 

Jaspers Roos seniorobic    04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw    20-02-31 



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

 - 
29 

  

 

Jarig in maart 

 
Maari Anne-Leen kleuters 30-03-04 

Cappelle Angio kids 17-03-02 

Verbist Mathijs kindergym jo 08-03-00 

Van Hasselt Thomas kindergym jo 04-03-98 

Doms Sara leiding 21-03-77 

Meier Nicole conditiegym 16-03-73 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

Meyers Gerda conditiegym 31-03-59 

Tanner Wini conditiegym 11-03-50 

De Leeuw Ludo bestuur/ vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

Van harte 
proficiat voor 

alle jarigen 
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HONING  
 GEZONDE VOEDING 

 
 
Slecht nieuws in de kranten van april 2007:  “Er 
zijn steeds minder bijen door de pollutie die steeds 
maar toeneemt. Al deze trend zich doorzet ziet et 
er niet rooskleurig uit voor onze honingvoorraad”. 
Een van de knapste bollen van de vorige eeuw, 
Albert Einstein zei ooit:” Als de bijen ooit zouden 
verdwijnen, heeft het menselijk ras nog hooguit 
vier jaar te leven”!   
Laat ons hopen dat het slechte nieuws ombuigt 
naar goed nieuws, en indien dit niet kan laat ons 
dan hopen dat die geleerde man het dan voor één 
keer niet bij het rechte eind heeft. 
 
Al miljoenen jaren leven de bijen en de bloemen in harmonie met elkaar, waar zowel de bij als 
de bloem hun voordeel uit halen.  Ooit stonden ze zelfs model voor de seksuele voorlichting 
van de pubergeneratie, weet u nog …. de bloemetjes en de bijtjes? 
 

De oude Egyptenaren voedden en verzorgden hun kroost 
met honing, en Hippocrates, de grondlegger van de 
westerse geneeskunde, gebruikte honing in tal van 
preparaten.   
Dankzij het toenemende succes van de alternatieve 
geneeswijzen, eventueel in samenhang met de klassieke 
therapieën slaagde ook de apitherapie ( geneeswijze met 
bijenproducten) erin om erkenning te krijgen.  De natuur 
schenkt ons honing, propolis ( bijenhars), stuifmeel en 
koninginnenbrij in overvloed, zonder dat we daar veel 
moeite voor moeten doen.  Deze kostbare producten, 
aangemaakt door een zeer kwetsbaar klein insect dat bij 
de meeste mensen zelfs angst inboezemt, zijn nochtans 
zeer heilzaam voor de mens.   
 
 

Apitherapie werd lang uitsluitend geassocieerd met de behandeling van bepaalde 
(hoofdzakelijk reumatische) ziektes met bijengif, voornamelijk in de Verenigde Staten.  Nog 
maar kort erkent men echter dat ook deze therapie een belangrijke rol speelt in de preventie 
van aandoeningen – wat uiteindelijk toch het hoofddoel is van de geneeskunde. 
 
Stuifmeelkorrels die de bijen op de bloemen verzamelen, en die voor hen een belangrijke bron 
van eiwitten vormen, zijn uitermate rijk aan selenium en ijzer en bevatten tal van andere 
voedingsstoffen.  Stuifmeel is dan ook een medisch bijzonder waardevol voedingssupplement.  
Koninginnenbrij heeft dan weer een stimulerende werking, met name op de stofwisseling, het 
cardiovasculair, het digestief en het immuunsysteem.  Een genezend effect wordt vooral 
teruggevonden in de propolis, een harsachtige stof die de bijen oogsten op de knoppen en 
schors van planten en bomen en die van levensbelang is voor het bijenvolkje.  Propolis wordt 
gebruikt om infecties en ontstekingen te verzorgen. 
 
Tot slot is er natuurlijk de heerlijke zachte, smeuïge honing, die in zoveel variëteiten bestaat als 
er bloemsoorten zijn, en waarvan de heilzame eigenschappen door de eeuwen heen 
ruimschoots bewezen zijn.  Honing is op de eerste plaats een voedingsstof met stimulerende 
en digestieve troeven.  Maar hij doet ook uitstekend dienst als ontsmettingsmiddel en 
verzorging van ontstoken wonden of brandwonden.  En vergeet de ‘aromatische’ honing niet, 
honing verrijkt met essentiële oliën ( honing is voor de olie een ideale drager) om gemakkelijker 
door het organisme te worden opgenomen.  Hiermee kan je een complete ‘groene’ apotheek 
samenstellen. 
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Apitherapie is niet allen waardevol voor de gezondheid van de alledaagse mens, ook sporters 
kunnen er wel bij varen.  Professor Roch Domerego, wereldwijd gerenommeerde 
natuurgenezer en apitherapie-expert, ontwikkelde een algemene benadering om topatleten nog 
beter te laten presteren dankzij een specifieke voeding met bijenproducten. “De stofwisseling 
van een atleet is bijzonder kwetsbaar in het kwartier volgend op een fysieke inspanning,” legt 
hij uit. “ De inname van propolis en aromatische honing op dat moment, helpt het 
immuunsysteem de risico’s op infecties die zich dikwijls voordoen in de luchtwegen, te 
voorkomen.  Ook stuifmeel en koninginnenbrij toegevoegd aan de biologische voeding 
optimaliseren het potentieel van een atleet.  Uiteraard is in de voorbereiding van de atleten een 
persoonlijk behandelingsprotocol van toepassing, aangevuld met uitvoerige analyses en een 
strikte toediening die absoluut moet worden gerespecteerd.”    De Fransman Cédric Ravanel, 
vice- wereldkampioen  mountainbike doet trouwens al verschillende jaren een beroep op 
apitherapie om zijn fysieke conditie te optimaliseren. “ Geen doping nodig,” zegt hij, “ de bijen 
geven ons alles wat we nodig hebben.” De zege smaakt er  des te zoeter door. 
 
 
 
 
 
 
Meer info over bijen en hun cultuur kan je o.a. vinden in volgende boeken : 
 

- “ De geneeskracht van bijen” van Paul Uccusic, uitgegeven bij J.H. Gottmer/H.J.W. 
- “ Les remédes de la ruche” van uitgeverij Alpen met Prof. Roch Domerego als 

coauteur 
 
Sporters die op zoek zijn naar  een specifiek preparaat, vinden meer informatie op 
www.windose.info 
 
Wil je meer weten over de bijen zelf en hoe honing wordt gewonnen surf naar de sites voor 
imkerverenigingen zoals: www.vnif.be  
    www.konvib.be 
    www.ifang.be 
  
Wil u dichter bij huis kennis maken met de bijtjes?  Bezoek 
dan het bijenteeltmuseum te Kalmthout, een museum dat is 
gebouwd in de vorm van een honingraat en alles vertelt over 
bijen en honing.  Meer info hierover op www.kalmthout.be 
 

willy 

 
Bron:  tijdschrift: PLAY > SPORT 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 
 

http://www.vnif.be/
http://www.konvib.be/
http://www.ifang.be/
http://www.kalmthout.be/
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HONINGKAASTAART 

Benodigdheden  
  
  
1 pakje bladerdeeg van 400g  

100 g boter  

3 eieren  

3 eetlepels honing   

6 eetlepels geconcentreerde gesuikerde melk  

300g witte kaas  

 

Bereiding 
 
Rol het deeg uit en bekleed er een vorm van 22 cm diameter mee. 
Prik gaatjes in de bodem en bak gedurende 15 minuten in een voorverwarmde 
oven (200°). 
Kneed de boter in een kom 
samen met de eierdooiers. 
Doe er de honing, de witte 
kaas en de gesuikerde melk 
bij. 
Voeg het stijfgeklopt eiwit toe. 
Giet het mengsel op de 
voorgebakken bodem en laat 
het 25 minuten in de oven 
bakken 
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Valentijnsdag 

 

 
 

om voor te lezen of zelf lezen ! 
 
 
 
 
 
 

Sanne en haar moeder staan in een winkel. Sannes moeder kijkt naar kaarten en 
cadeautjes met rode harten. 
'Het is gauw Valentijnsdag', zegt mamma. 
'Wat is Valentijnsdag?' vraagt Sanne. 
'Dan sturen mensen die verliefd zijn op elkaar een kaartje', zegt mamma. 
'Ik ben verliefd op Jasper', zegt Sanne. Mamma lacht. 
'Dan moet je maar iets leuks maken en aan Jasper geven', zegt mamma. 
'Wat moet ik dan maken?' vraagt Sanne. 
'Een rood hart van papier. Kom we gaan gauw naar huis', zegt mamma. 
 
Thuis zit Sanne aan de grote tafel. Mamma heeft tekenpapier en viltstiften 
neergelegd. Mamma tekent een groot hart. Sanne mag hem inkleuren. 
'Je kunt er glitters opplakken en kraaltjes', zegt mamma. Mamma doet voor hoe het 
moet. Het papieren hart wordt steeds mooier. 
Als het hart klaar is zegt mamma: 'We moeten er ook nog iets opschrijven'. 
Sanne denkt diep na en zegt: 'Voor Jasper van Valentijn'. 
'Dat begrijpt Jasper niet', zegt mamma. Mamma vertelt dat Valentijn heel lang 
geleden leefde. Hij was lief voor arme en zieke mensen. Daarom vieren de mensen 
Valentijnsdag. Iedereen is dan lief voor elkaar. 
Sanne zegt: 'Ik weet het nu. Voor Jasper, ik vind jou lief, van Sanne'. Mamma schrijft 
het op de achterkant van het hart. 'We bewaren het hart voor Valentijnsdag', zegt 
mamma. 
'Wanneer is dat dan?' vraagt Sanne. Mamma vertelt dat het op veertien februari is. 
De verjaardag van Valentijn, heel lang geleden. 
 
Eindelijk is het dan veertien februari. Mamma en Sanne gaan naar het huis van 
Jasper. Jaspers moeder doet open. 
'Sanne wil Jasper iets geven', zegt Sannes moeder. Ze gaan naar binnen. Jasper zit 
op de bank. 
Sanne gaat naar Jasper toe en geeft het rode hart aan Jasper. Verbaasd kijkt Jasper 
ernaar. 
'Er staat ook iets op', zegt Sanne. 
'Kan niet lezen', zegt Jasper en geeft het hart aan zijn moeder. Jaspers moeder leest 
het voor: 'Voor Jasper, ik vind jou lief, van Sanne'. 
'Stom!' zegt Jasper en hij krijgt een rode kleur. Sanne gaat naar Jasper toe en geeft 
hem een zoen en zegt: 'Het is Valentijnsdag en ik ben verliefd op jou'. 
Jasper is nu helemaal knalrood en zegt: 'Ik ook op jou' en geeft Sanne een zoen. 
'En later gaan we trouwen', zegt Sanne. 
'Mij best' zegt Jasper. En zo was het voor Sanne en Jasper een echte Valentijnsdag!  
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om te kleuren “PASEN” 
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Lekker met KOOL 
  

 

 
 
 
In een gratin : 
 
Blancheer 1 fijngesneden paksoi of witte kool in reepjes 5 minuten in gezouten 
water. Laat goed uitlekken. Fruit 2 grote gesnipperde uien glazig. Schep er 
100g kipreepjes of spekblokjes door, laat even meebakken. 
Schep kool en vlees in laagjes in de ovenschotel. Kruid met peper en zout. 
Strooi er 175 g gemalen kaas en 2 el paneermeel over. 
Besprenkel met olijfolie en zet 10 minuten onder de gril. 
 
 
 
 
Onder een deegkapje : 
 
Blancheer een ½ kool beetgaar. Hak de bladeren grof. Schep ze met 450 g 
fetablokjes in laagjes in een beboterde ovenschotel. 
Kruid met peper en bestrooi met korianderblaadjes. 
Dek af met velletjes filodeeg, rijkelijk bestreken met gesmolten boter. 
Bak 15 tot 20 minuten op 190°C. 
 
 
 
 
In de soep : 
 
Fruit 1 dikke ui in olie. Schenk er 7 dl visbouillon, 1,5 dl droge witte wijn en 1,5 
dl melk bij. 
Voeg er 100 g koolsnippers, 150 g aardappelblokjes en 225g kabeljauwfilet in 
stukjes bij. 
Laat 14 minuten zacht koken.. 
Breng op smaak en werk af met dille en roze peperbessen. 
 
 
 
 

smakelijk 
Lucy 
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NIEUWS UIT CALIFORNIA 
 
 

Hallo allemaal ! ! 

 

Eerst en vooral de best wensen voor een gezond en 

sportief 2008! 

 

De feestdagen gaan in Amerika reeds eind november 

van start met “Thanksgiving”.  Dit feest stamt uit 1621 

toen de pelgrims die waren overgekomen uit Engeland 

hun eerste jaar in Amerika hadden overleefd dankzij 

de hulp van de Indianen.  Dit feest wordt traditioneel 

met de familie gevierd: eerst “football” kijken en dan 

zich tegoed doen aan gevulde kalkoen (kalkoen gevuld met eend, gevuld met kip) en 

pompoentaart.  Vanaf dan wordt de kerstboom ook binnengehaald.   

(nvdr - er moet hier niet gewacht worden op Sinterklaas, want die komt toch niet).  

Eind november begint men ook al met het etaleren van de kerstverlichting.  

Iedere week komt er wel iets bij, zodat het tegen Kerstmis hier meer lijkt op een 

nucleaire winter.  Tegen de tijd dat wij onze kerstboom gingen zetten, durfde ik 

mijn slinger lichtjes echt niet meer buiten te hangen.   Maar eens nieuwjaar 

voorbij, vliegt de boom hier onherroepelijk buiten. Ons buren hadden hun boom 

met oudjaar al op straat gezet en in de winkels waren er op oudjaar geen kerst 

servetten meer te bespeuren.  Enkel “Valentijn” spullen sierden de rekken, met 

hier en daar nog een verloren kerstbal. 

 

Ik ben altijd bij de gelukkigen die mogen werken tijdens 

de kerst periode, vandaar dat wij dus ook in California 

gebleven zijn.  De meeste Belgen gaan toch terug om te 

feesten in België, maar als ik hun horror stories hoor van 

12 uur vertraging, overboekte en geannuleerde vluchten, 

dan ben ik toch iets minder triest.  En er waren toch nog 

een paar achterblijvers, zodat we oudjaar gezellig 

hebben kunnen uitswingen. 

 

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 april 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

nieuwe jong gepensioneerden: 
Willy Van Dorst – secretaris en An Wuyts - conditiegym 
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