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INTRO 
 
2008/2009 

 

We zijn weer vertrokken voor een nieuw 

seizoen. Telkens opnieuw komen we 

terug aan de start, meestal met 

dezelfde mensen maar toch ook weer 

vele nieuwe gezichtjes in onze turnzaal, 

dus ook nieuwe families die bij onze 

kring aansluiten. Daarom dit boekje om 

ons een beetje beter te leren kennen. 

Alle voorbijgaande activiteiten komen 

nog eens aan bod alsook de 

aankondigingen van de nieuwe. Ook alle 

nieuwtjes over onze leden zijn van harte 

welkom, zo kunnen we elkaar een beetje 

beter volgen.  

Onze lidgelden bleven ondanks alles toch 

dezelfde en dit kan enkel maar door de 

schare vrijwilligers, die week na week 

toch weer op post zijn. Ook door onze 

nevenactiviteiten, die een niet te 

verwaarlozen duit in het zakje doen. Dan 

zijn daar ook nog onze steunende leden 

die wij bijzonder dankbaar zijn voor hun 

interesse in onze kring. 

Voor nog meer info en foto’s verwijs ik 

naar onze website www.iloka.be waar je 

van al onze activiteiten en afdelingen de 

foto’s kan terugvingen. 

Met trots kan ik u ook melden dat we 

opnieuw het IKGym kwaliteitslabel 

behaalden waarover u alles kan lezen in 

dit boekje. De grote bezieler achter 

deze audit is onze secretaris Willy Van 

Dorst die ik bij deze nogmaals daarvoor 

wil bedanken. 

Verder wens ik iedereen nog veel 

turngenot en tot kijk in of rond de 

turnzaal. 

 

Irène 

 
 

Willy van Dorst 
secretaris 

 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
http://www.iloka.be/
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LESSENROOSTER 2008/2009 
 
 

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 Kindergym 18.00 tot 19.30 

  MT / LM 19.30 tot 21.00 

    

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   2008  /  2009 
 

vrijdag 5 september 08 start nieuw turnseizoen 

 

zondag 12 oktober 08 kaderdag dans in Gent voor leiding en hulpleiding 

zaterdag 18 en 

zondag 19 oktober 08 kaderweekend voor leiding, hulpleiding en bestuur in Gent 

 

zaterdag 15 november 08 wedstrijd Lange Mat in Ravels 

 

woensdag 23 november 08 Sinterklaasfeest voor jongens en meisjes tot 10 jaar 

 

zaterdag 20 december 08  Gym Gala in Gent voor iedereen (kaarten aankoop via bestuur) 

 

zondag 15 februari 09 Kringwedstrijden bij ILOKA (Streepstraat) 

  

zaterdag 14 maart 09 53ste TURNSFEEST ILOKA (Sporthal KTA) 

 

vrijdag 1 mei 09  deelname 1 mei viering 

 

9 en 10 mei 09  MEGA GYM wedstrijden 

 

zondag    Dorpsdag Kapellen 
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Resultaat  IKGym audit 
 
Op 12 juni werd onze turnkring onderworpen aan een externe audit, uitgevoerd door medewerkers van de VU te 
Brussel.  IKGym is een kwaliteitslabel dat  om de drie jaar kan behaald worden na een grondige ontleding van de 
volledige werking van de vereniging. Dit betekent dat de ganse clubwerking onder de loep wordt genomen en dat 
de leiding eveneens wordt geëvalueerd en gecontroleerd op hun werkwijze. 
Voor deze audit dienden er niet minder dan 361 bewijsstukken te worden voorgelegd ( op voorhand in te dienen), 
waarna een auditeur ter plaatse de bestuursleden en lesgevers bijkomende vragen liet beantwoorden en er 
eventueel bijkomende bewijsstukken dienen te worden getoond. 
Voor ILOKA was het de  vierde maal dat deze audit plaatsvond, en eveneens als de vorige malen behaalde onze 
vereniging het IKGym clublabel, meer zelfs: ILOKA behaalde het IKGym+ label waarbij het +teken staat voor een 
succesvolle clubwerking waarbij ook alle disciplines die in de vereniging aangeboden worden, de licentie of de 
kwaliteitsnorm die het onderzoek vooropstelt behalen. 
 
Wij publiceren met trots de uitslag die deze audit heeft opgeleverd: 
 
Clubwerking:  score  90% 
 

1. Strategische planning & marketing management 92% 
2. Procedures & interne werking (communicatie)  97% 
3. Externe communicatie     92% 
4. Clubsfeer & cultuur (perifere activiteiten)  80% 
5. Bestuur (management) & structuur   87% 
6. (human) Resources management   93% 
7. Effectiviteit      80% 

 
 
Licenties per discipline: 
 

1. Kwaliteitsnorm voor kleutergym     JA 86% 
2. Kwaliteitsnorm voor basis gemengd    JA 82% 
3. Kwaliteitsnorm voor recrea gemengd    JA 77% 
4. Kwaliteitsnorm voor dans (moderne trends)   JA 73% 
5. Kwaliteitsnorm voor lange mat     JA 69% 
6. Kwaliteitsnorm voor toestelturnen meisjes recreatief  JA 76% 
7. Kwaliteitsnorm voor conditiegym volwassenen/aerobics  JA 70% 

 
 
Het behalen van de IKGym  kwaliteitsnorm is enkel mogelijk indien er  zeer goede samenwerking bestaat tussen 
de bestuursleden onderling en de leiding die op de vergaderingen wordt vertegenwoordigd door de hoofdleiding.  
Het behaalde resultaat is daar een mooi voorbeeld van. 
 
Hopelijk wordt bij de volgende audit, die voorzien is in 2011, een evengoed  resultaat behaald, maar dat zijn zorgen 
die nog even kunnen worden uitgesteld !!  
 
 

Willy 
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DORPSDAG    01/06/08 

Ons info-café kon je vinden op de Hoevensebaan. Aan alle bezoekers alsook de verkopers 

aan ons lootjeskraam een dikke MERCI ! Wij rekenen alvast op jullie schitterende 

verkooptechnieken voor de volgende gelegenheid. 
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wie doet wat 
 

JEUGD 

vrijdag  van 18 tot 19.30u.   

kindergym  
groep 1 

 
Rina Steynen  0486 743640 

Ellen Debie 
Christa Tahon 

groep 2 Nancy Hamaekers  0476 779992 Emily Van Hasselt 

groep 3 Carmen Wouters Aster Boeye 

groep 4 Cindy Calluy  0474 434865 
Kelly De Keersmaecker  0478 479408 

Melissa Naumann 

groep 5 Inge Stoop  0485 540693 Joyce Van Grootel 

jongens Zoë Wouters  

van 19.30 tot 21u.   

LM en MT Inge Stoop  0485 540693 
Kelly – Nancy -  

Rina 
Sara 
 

 

maandag van 19 tot 20.30u.   

Gym+  Inge Stoop  
Rina Steynen  0486 743640 

 

 

dinsdag van 18 tot 19 u.   

Kids Dance Indra Mommen  0494 517244 
Nancy Hamaekers  0476 779992 

Emily 

 

woensdag van 14 tot 15.30u.   

Kleuters en Kids Irène Huygen  0486 699233 
Nancy Hamaekers  0476 779992 

Marijke Geuens 
Emily 

 
 
 
VOLWASSENEN 

maandag en dinsdag 
19.30 tot 20.30 u. 

  

Conditiegym Irène Huygen  0486 699233 Chantal Dua 

 

dinsdag 14 tot 15.30 u.   
Seniorobic (Sporthal) Irène Huygen Chantal Dua 

 

dinsdag vanaf 20.30 u.   

Volleybal Tom De Leeuw  0476 903565  
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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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goed om weten ! 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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trouwe leden 

OOOH 
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Wedstrijd lange Mat te Ravels op 15 november 2008 
 

Op 15 november ek. is het weer zo ver en gaat de Lange Mat Ploeg naar de wedstrijd 
in Weelde /Ravels.  
Inschrijvingen en verder info zal via de zaal mede gedeeld worden. 
Wij wensen alle deelnemers alvast veel succes! 
 
 
 
 
Vorig jaar werd er ook aan deze wedstrijd deelgenomen en daarvan kreeg ik nog een 
verslag van leidster Rina 
 
 

Op 17 november2007 namen we met 24 gymnasten deel aan de wedstrijd Lange 
Mat te Ravels 
Die datum was voorzien voor een non-gym Day maar dit kwam er even tussen. 
In de voormiddag namen we met de eerste ploegen deel. Inturnen in een aparte 
zaal en dan onder muzikale begeleiding, in een lange rij naar de sporthal.  De 
nodige zenuwen waren zeer ggespannen bij onze turnsters.   Ze hebben allemaal 
hun beste beentje voorgezet en de resultaten waren dan ook prachtig.  
Met mama en/of papa in de zaal ging het net nog even beter! 
Melissa en Noemi behaalden in de voormiddag een tweede en derde plaats. 
In de namiddag waren de andere ploegen aan de beurt.  Zij moesten hun 
zenuwen nog wat langer onder controle houden, maar dat lukte best.  Ook zij 
hebben allemaal een prachtige prestatie neergezet.  Bij deze groep behaalde 
Christa een gedeelde eerste plaats. 
Hierbij wil ik alle deelnemers nog eens proficiat wensen met hun mooie 
prestatie. 
‘s Avonds op de spaghetti avond  hebben we nog goed kunnen napraten.  Dat was 
een leuke, ontspannende avond die de stress van die dag zeker deed wegvloeien. 
 

Rina 
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INFO KLEDIJ ILOKA     2008  /  2009 
 
 
 
 T Shirt grijs vanaf small = 7 € 
 T Shirt grijs kinderen     = 5 € 

 te koop bij Irène  
 
  
 Maillot velours blauw / geel  kostprijs 55 €  ILOKA prijs 40 € 
 
 Velours broekje donkerblauw = 15 € 
 
 T Shirt springploeg = 12 € 
 
 
 Rode Sweater met kap en logo op rug  20 € 

 maten     5/6    7/8     9/11    12/14 
 
 

 
 
 
BESTELBON  ILOKA  kledij 
 
 
 
 
NAAM EN VOORNAAM ------------------------------------------------------------- 
 
leeftijd ---------------- 
 
maillot velours blauw/geel  -  maat = leeftijd  aan   € 40,- 
velours broekje donkerblauw        € 15,- 
 
T-Shirt springploeg  -  maat = leeftijd   € 12,- 
 
Rode Sweater met kap  -  maat ---------------  € 20,- 
 
 
 
gepast geld bijvoegen of overschrijven op rek.nr. 979-0775204-82 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN 
 

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 

vanillewafels chocolade 700 gr. min. 2 maanden 5 

schilfertruffels 250 gr; min. 10 maanden 5 

marsepeine cacaopatatjes 200 gr. min. 2 maanden 5 

artisanale marsepein 50/50  250 gr. min. 2 maanden 5 

 
 
U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk vrijdag14 november08, en ze komen afhalen 
op donderdag20 november08  (bij Iréne Huygen Iependreef 31 te Kapellen  
tel.: 03 664 93 80 – 0486 699233) na 16 uur. 
In de turnzaal worden ze geleverd vanaf  VRIJDAG 21 november08  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 vrijdag14 november08. 
Gepast geld bijvoegen a.u.b.  
ILOKA dankt u voor de medewerking en wenst u alvast “bon appetit”. 
 

OOK BIJ DEZE ACTIE KAN JE LEDENCHEQUES VERDIENEN ! 

 

 

ILOKA vzw turnkring  Wafels - Truffels - Marsepein 
 
NAAM:_________________________________________Voornaam:________________ 
 
ADRES:__________________________________________________________________ 
 
Tel.:____________________________________________ 
 
Bestelt hierbij : ik kom deze artikelen afhalen 

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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LUIZEN  ??   Help! 

 
Luizen! – het woord uitspreken doet een mens al in zijn haar krabben. Ondanks de fel verbeterde 
omstandigheden ten opzichte van vroegere tijden, toen luizen in het tijdsbeeld als 
vanzelfsprekend werd ervaren, komen deze kleine beestjes nu en dan nog eens in de actualiteit.  
Zeker bij de aanvang van een nieuw schooljaar durven zij zich weleens in onze haren te nestelen.   
De start van een nieuw schooljaar gaat gepaard met de aanvang van een nieuw sport 
(turn)seizoen en daarom leek het ons nuttig om deze kleine pestkopjes en van nabij te volgen.  
Gelukkig zijn zij heden ten dage goed te bestrijden en behoort een echte luizenplaag tot het 
verleden. 
 
Kinderen tussen 3 en 12 jaar is de grootste categorie die door deze beestjes geplaagd worden. 
Een verklaring hiervoor is dat deze leeftijdscategorie intensiever met elkaar omgaan dan 
volwassenen. En.. als er eentje met luizen van vakantie terugkeert neemt al snel de hele klas of 
groep mee naar huis, want luizen zijn “overlopers” !  
Ze wandelen heel gemakkelijk van het ene hoofd naar het andere of van jasje naar jasje, zelfs 
van muts tot muts of de kledij die naast elkaar aan de kapstok hangt.  Alhoewel er nog altijd een 
taboesfeer rond hoofdluizen bestaat is luizen krijgen geen schande en komt dit niet zoals je vaak 
hoort dat er iets schort aan je hygiëne.  Er wordt zelfs het tegendeel beweerd: hoe netter de 
haren en de hoofdhuid, des te aantrekkelijker  luizen ze vinden.  Het is met luizen zoals met 
muggen: ze hebben hun voorkeur ! Sommigen mensen gunnen ze geen blik, anderen worden 
regelrecht bestormd.  Het waarom is niet geheel duidelijk maar kan wel verklaren waarom er in 
eenzelfde gezin altijd hetzelfde kind de klos is als er luizen zijn. 
 
Wat zijn luizen ? 
Luizen zijn kleine, vleugelloze insecten van 3 à 4 millimeter, met zes sterke klempoten waarmee 
ze zich stevig kunnen vastklampen aan haren en zich razendsnel kunnen verplaatsen.  Omdat 
luizen niet van koude houden zoeken ze de warme plekjes op en nestelen zich meestal achter de 
oren, in de nek of in een paardenstaart.  Bij deze temperaturen kan hun nageslacht zich 
bovendien goed ontwikkelen.   Een volwassen wijfjesluis leeft 30 tot 50 dagen en is intussen 
bijzonder productief.  Per dag legt ze zo’n 60 eitjes die ze met een soort lijm omwikkelt tot er 
een stevig omhulsel ter grootte van een speldenkop – een neet – ontstaat. 
Uit deze neten komt na een 10 tal dagen een babyluis die reeds op amper 12 dagen volwassen is 
en de hele cyclus wordt herhaald.  Net als vlooien en teken behoren luizen tot de ectoparasieten, 
met andere woorden ze leven op de huid van een (onwillige) gastheer en parasiteren daarop.  Om 
in leven te blijven gedragen luizen zich als minivampiertjes op de hoofd, want om in leven te 
blijven zuigen ze een 5 tal keer per dag een minuscule hoeveelheid bloed uit de hoofdhuid.  
Indien luizen geen bloed kunnen drinken, leven ze niet langer dan 2 à 3 dagen. 
 
Hoe bestrijd je luizen ? 
Alhoewel luizen onschadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, dient het probleem wel 
grondig aangepakt te worden. Doet men dit niet dan gaan luizen zich steeds in grotere getale op 
het hoofd ronddwalen en hoe groter de luizenpopulatie – hoe moeilijker om ze uit te roeien.  
Hoofdluis verdwijnt nooit vanzelf.   
Worden er door de ouders, bij hun kinderen, hoofdluizen vastgesteld dan is het best om de school 
en de vereniging waarvan ze lid zijn te verwittigen.  Dit is echt geen schande, maar stelt de 
schooldirectie of sportverantwoordelijke wel in  staat om eventuele maatregelen te nemen, zoals 
voorlichting bezorgen aan de ouders. 
Bij luizenalarm dienen alle gezinsleden grondig gecontroleerd te worden om verdere verspreiding 
tegen te gaan.  Nieuwe besmettingen vanuit besmette voorwerpen ( kamerkledij, lakens,kam, …) 
komen minder frequent voor maar ook hier worden best voorzorgen genomen.  
Dit kan best gebeuren door al deze voorwerpen grondig te reinigen door ze een tijdje in water 
van 60° C te leggen.  Ook lakens, knuffelberen en sjaals dienen grondig gereinigd te worden in de 
wasmachine. 
 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 17 

 - 
20 

Om luizen op het hoofd te verwijderen kan de goedkoopste, kind- en milieuvriendelijkste 
methode toegepast worden. De zogenaamde “ nat-kam-methode” die om de 2 à 3 dagen dient te 
worden toegepast. Dit gaat als volgt. 
Was het haar met gewone shampoo en breng overvloedig haarbalsem in.  Laat even inweken en 
kam het haar met een gewone kam van nek naar voorhoofd.  Haarbalsem maakt het haar glad 
waardoor de luis haar greep verliest.  Kam vervolgens met een speciale luizenkam het haar van 
achter naar voor.  Veeg na elke kambeweging de kam goed af met een stuk keukenrol en 
controleer goed op luizen en neten. 
Spoel het haar en kam het met een gewone kam. 
Kam dan het haar van voor naar achter met een luizenkam en veeg telkens af aan een servet.  
Worden er na 2 weken nog altijd luizen gevonden, schakel dan best over op een chemisch product 
in de vorm van een lotion, shampoo, balsem of spray ( te verkrijgen bij de apotheker). Deze 
producten tasten het zenuwstelsel van de hoofdluis aan waarna ze sterven. 
Deze producten dienen met mate gebruikt te worden en alleen als het echt nodig is (dus niet 
preventief).  Alzo houden ze weinig risico in voor de gezondheid. Ze mogen ook niet gebruikt 
worden bij kinderen jonger dan 6 maanden, bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. 
Wat men zeker niet mag doen is zelf gaan experimenteren met allerlei middeltjes uit 
volksverhalen of huis-, tuin- en keukenhulpjes.  Van de middeltjes die voor de helft van vorige 
eeuw werden toegepast (zelfgemaakte mayonaise, olijfolie of vaseline) is nooit aangetoond dat 
ze effectief zijn tegen hoofdluis. 
 
Luizige misverstanden 
Sommige verhalen zorgen voor nogal wat misverstanden wat betreft luizen en hun bezigheden.  
Hierbij alvast enkele die uit de weg worden geruimd. 
 

 Luizen springen van hoofd naar hoofd. 
Luizen kunnen niet vliegen of springen, maar alleen kruipen of lopen.  Ze gaan over door contact 

van hoofd naar hoofd, bijvoorbeeld bij het knuffelen, samen spelen of slapen. 

 

 Je kan ook luizen krijgen van je kat of hond. 
De hoofdluis is ‘ soortspecifiek’.  De soort die bij de mens voorkomt leeft niet op dieren, en 
omgekeerd.  Luizen kunnen dus niet worden overgedragen van dier op mens, enkel van mens op 
mens.  Let wel op met knuffeldieren: daar kunnen luizen zich wel in verschuilen. 
 

 Luizen dragen infecties over. 
Hoe vervelend ze ook mogen zijn, luizen zijn ongevaarlijke beestjes die geen ziekten 

overbrengen.  Met dient wel op te letten met vuile vingers, want door de jeuk die luizen 

bezorgen kun je door het krabben met vuile vingers deze krabletsels besmetten. 

 

 Kinderen met blond haar hebben meer last dan bruinharige of zwartharige kinderen. 
Luizen hebben geen voorkeur voor een speciale haarkleur of haarlengte.  Je haren kleuren of kort 
knippen biedt geen enkele bescherming. 
 

 Alleen kinderen krijgen luizen. 
Vooral kinderen raken besmet, maar volwassenen en pubers zijn eveneens vatbaar voor luizen. 
 
 
Hopelijk heeft dit artikel enkele misverstanden uit de weg geruimd en een 
beetje inzicht gegeven uit het leven van de hoofdluis.  Er bestaan  nog andere 
soorten  luizen, maar daarover misschien later iets meer ! 
 
 
Bron: GoedGevoel 

Willy 
 

See You soon ? 
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LUIZIGE KLEURPLAAT 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 

 
 

Aan al onze jarigen van harte proficiat !!! 
 
 

Verlinden Kato kleuters 08-09-04 

Ollevier Lars kids 22-09-03 

Wever Jason kids 18-09-02 

Kenis Mirthe kindergym 2/KD 21-09-00 

Sempels Sofie kindergym 4 05-09-99 

Dauwe  Webit kindergym 4 13-09-98 

Sempels Nathalie gym+ 28-09-94 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Cools  Maria  seniorobic 24-09-21 
 
 
 
 

Ollevier Maarten kleuters 17-10-05 

Huybrechts Lien kleuters 14-10-04 

Van Gestel Margo kindergym 4 07-10-98 

Goetschalckx Jana kindergym 4/KD 24-10-96 

Sempels Ilona kindergym 5 08-10-96 

Wouters Carmen gym+ 27-10-87 

Dom Christel conditiegym 23-10-63 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Streux  Mariette seniorobic 23-10-46 
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Colpaert Fleur kindergym 1 09-11-01 

El Founti Souhaila kindergym 2 28-11-00 

De Hert Afra kindergym 2/KD 09-11-99 

Van Bets Maelle kindergym 2 09-11-99 

Sempels Coralie kindergym 4 21-11-96 

Boeye Aster gym+ 07-11-93 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

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 
 
 
 
 

Schillemans Arne kleuters 13-12-04 

El Founti Annyssa kindergym 1 15-12-02 

De Meulenaere Marieke kindergym 1/KD 25-12-99 

Van Craen Lien kindergym 3 17-12-99 

Van Hasselt Tine kindergym 3/KD 01-12-99 

Sempels Jolien kindergym 5 20-12-97 

Dedeyne Kimberley kindergym 3 03-12-97 

Van Engeland Silke kindergym 4 19-12-96 

Davies Tine kindergym 5 13-12-96 

Van Elst Sigrid gym+ 29-12-93 

Naumann Melissa LM/MT 12-12-91 

Neiman Gerda bestuur  22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur  06-12-47 

Wuyts Ann conditiegym 02-12-47 
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Sinterklaas 
 

Hij is weer op komst onze beste vriend en HIJ is bij ILOKA uitgenodigd op  
woensdag 26 november2008 in het jeudcentrum Den Biz (naast den Aldi) 
Alle brave kindjes worden natuurlijk ook verwacht op dit feestje maar daar krijg 
je nog een persoonlijke uitnodiging voor. De Sint stuurde ons alvast enkele mooie 
kleurplaten, dan kan je reeds aan de slag ! 
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VOLLEYBAL 
 
 
Bij ILOKA is er ook een zeer actieve volleybalploeg. Zij 
slaan hun balletjes op dinsdag avond vanaf 20.30u. 
Ook  zijn ze steeds op zoek naar nieuw talent om hun 
ploeg te versterken. Iedereen is van harte welkom! 
 
Op 17 mei 08 was het weer zo ver en stonden er enkele 
dapperen op het volleybal tornooi van Sport Plus. Zij 
behaalden een succesvolle 6de plaats. De afwezigen 
hadden ongelijk! 
 
 
 

 

 
 

KIDS DANCE 

 
Op dinsdag om 18 uur is er voor jongens en meisjes vanaf 6 tot 10 jaar, onze afdeling 
Kids-Dance. Leuke pasjes leren op toffe muziek en lekker uit de bol gaan dat is het 
motto van deze afdeling. Je mag altijd eens komen proberen dan kan je alvast 
kennismaken met onze dansmicrobe afdeling. Indra, Nancy en Emily staan klaar om 
je alles aan te leren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONDITIEGYM 

 
Opwarmen, trainen van buik,- bil en beenspieren, stretching achteraf en dit 
allemaal op muziek. Er wordt gewerkt aan de conditie en dit meermaals per week. 
Er is nog plaats voor jou op maandag- en/of dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 u. 
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SMAKELIJK 

 

KIWISALADE 

Voorbereiding: 5 minuten  

Voor 1 persoon  

 50 g sla (gemengde sla, veldsla, rucola, …)  
 2 kiwi’s  
 15 g verse light roomkaas, type Philadelphia light  
 15 g gerookte zalm  
 1 koffielepel sherryazijn  
 1 koffielepel olijfolie  
 peper en zout  

Bereiding 

1. Doe de sla in een kom. Schil de kiwi’s en snijd ze in schijfjes.  
Snij het kaasje in stukjes en de zalm in blokjes. Doe alles bij de sla.  

2. Meng de sherryazijn, de olie en breng op smaak met peper en zout.  
Maak hiermee net voor het opdienen de sla aan.  

  

 
 

SPECULAASIJS 

 500ml melk  

 3 eierdooiers  

 100 g suiker  

 100 g speculaas 

1. verbrokkel de speculaas  
2. klop eierdooiers op met suiker tot een licht gele massa  
3. laat de melk opkoken en voeg de speculaas toe; de speculaas lost mooi op in 

de melk  
4. meng er als laatste de eierdooiers door  
5. laat alles afkoelen (eerst op kamertemperatuur dan in de koelkast)  
6. giet in je ijsmachine en klaar 

TIP:  de echte liefhebbers  kunnen tijdens het draaien van het ijs nog wat 
kleine brokjes speculaas   toevoegen zodat je een wat artisanaler effect krijgt! 
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NIEUWS UIT CALIFORNIA 
 

 
 
Vorige editie was ik echt aan vakantie 
toe.  Dus boekten we een weekje 
België.  Het was heel fijn om nog 
eens even terug thuis te wonen.  Het 
weer viel ook nog mee, m.a.w. een 
beetje regen een beetje zon.  
Culinair was het echter "slightly over 
the top": iedere dag uitgebreid 
lunchen en nog iets uitgebreider 
dineren.  't ja, het hoort erbij en we 

doen het graag (we zijn nog echte Belgen hé), maar die extra vijf kilo op het 
vliegtuig terug waren er te veel aan.  Dan maar een enkele weekendjes 
kamperen in California met de locale Belgen: primitief koken en flink wat 
wandelen om terug in shape te geraken.  Dat was dan weer even buiten de 
pintjes (een goei Duvelke of een LaChoufke) en de waanzinnige 
barbeques met zalm, steak en ribbekes, gerekend.  Uiteindelijk zijn we ook 
terug beginnen zeilen.  Het zeilen op 
zich valt wel mee, maar in en uit het 
dok varen is toch weer even wennen.  
Zo houden wij onze vakantie, hier 
dicht bij huis.  Oh ja, nog een 
positieve noot van op het werk:  
ik ben vanuit mijn bezemkast 
gepromoveerd naar een leuk 
bureautje bij het raam, zodat er ook 
vandaar weer zonnige groeten uit 
California komen. 
  

Nadine 

Nadine en Tim even terug thuis ! 

San Francisco 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
 

afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 

lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

 

`ledenblad voor januari – februari - maart 

    april – mei - juni 

    september – oktober – november - december 

verschijnt niet in juli en augustus 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10 januari 09 

 
 

 

 

 

 

 

mijn nieuwe vriendje ! 
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