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INTRO 
 

 

 

2009 
 

 

Veel geluk en succes in alles wat je 

onderneemt, dit zijn mijn wensen voor 

weeral een nieuw jaar. Reeds het 7de van 

onze “Sprokkel”. We zijn ook steeds op 

zoek naar nieuwtjes of weetjes zodat 

we dit blad ook met jou informatie 

kunnen vullen.  

Indien een van je goede voornemens is 

om meer te bewegen dan ben je zeker 

bij ons op de goede plaats, wij kunnen je 

daarmee beslist helpen. Ook je kinderen 

een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding 

bezorgen, daar staan wij voor klaar. 

Het turnfeest op 21 maart staat ook 

reeds in de startblokken en wij hopen 

daar samen met leiding, hulpleiding en 

medewerkers een mooie vertoning van te 

maken. Voor de grote verhuis zijn 

helpende handen steeds van harte 

welkom, en ervaring is niet vereist. 

Ook voor de wedstrijden hopen we op 

een grote deelname en goede resultaten. 

Eerst gaan we nog onze 

kringwedstrijden afhandelen en daarna 

is het Turnfeest reeds zeer dichtbij, 

dus iedereen steeds op post in de 

turnzaal. Geen resultaat zonder 

oefenen! 

Tot kijk in de zaal! 

 

Irène 

 
 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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LESSENROOSTER2008/2009 
 
 

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 (7 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 

    

    

      

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     2009 

 
zondag 15 februari 09  Kringwedstrijden bij ILOKA (Streepstraat) 
zaterdag 21 maart 09  52ste TURNSFEEST ILOKA (Sporthal KTA) 
vrijdag 1 mei 09   deelname 1 mei viering 
9 en 10 mei 09   MEGA GYM wedstrijden 
zondag  31 mei 09   Dorpsdag Kapellen 
 

 

 

 

Cinemabezoek in plaats van Wedstrijd op 15/11/2008 
 
De wedstrijd Lange Mat op 15 november te Ravels, werd door de inrichtende kring 
afgelast. Dit was voor onze ingeschreven ploeg toch wel een dikke teleurstelling. 
 
Ter compensatie zijn we naar de cinema gegaan. Samen namen we de bus richting 
Metropolis.  Een hele belevenis met een bende van 21 die over een hele lange bus 
verspreid zaten.  We zijn toch voltallig aangekomen en iedereen ging naar een film 
naar keuze. Met de nodige versnaperingen werd het toch nog een leuke namiddag 
voor iedereen. 
We gaan zeker flink verder trainen en hopen nu al dat de wedstrijd in 2009 wel zal 
doorgaan. 

Rina 
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Topgym te Charleroi 
 

Op zaterdag 29 
november reden Inge en 
Rina naar Charleroi om 
daar de toekomstige 
Olympische beloften te 
bewonderen. Er waren 
diverse landen 
vertegenwoordigd, USA, 
Zweden, Duitsland, 
Roemenië, Nederland, 
Slovenië, Griekenland en 
uiteraard ook België. De 
USA heeft gewonnen 

met een 1ste en 3de plaats en Nederland mocht een 2de plaats innen. Ook de 2 Vlaamse Belgische 
meisjes moesten niet onderdoen voor de anderen. Ze behaalden een mooie 5de en 7de plaats. We 
kijken al uit naar de volgende Olympische spelen. 
 

Rina 
 

Gymgala te Gent 
 
Eindelijk was het zover.  Zaterdag 20 december was er het Gymgala in Gent.  Met leiding en 
hulpleiding trokken we naar ’t Kuipke. Een spektakel waar we toch elk jaar naar uitkijken. 
Diverse Olympische medaillewinnaars waren aanwezig, ook Aagje Van Walleghem, Gaëlle Mys en 
Koen Van Damme. We kregen diverse disciplines te zien, tumbling, trampoline, balk, rekstok, 
ritmisch gymnastiek, acro-gym, grond, ringen, paard enz.   
Het gala werd geopend met een mooie oefening acrogym op flamenco muziek. 
Daarna volgden de diverse disciplines, afwisselend grond met toestel. 
We vielen van de ene verbazing in de andere en tussen de 2 oefeningen in konden we nog eens 
van de oefening genieten op een groot scherm. 
Het was een spectaculaire avond en we kijken er weer naar uit om er volgend jaar weer bij te 
zijn. 
Eén van de 2 auto’s heeft nog een tussenstop in Sint Niklaas gemaakt.  Voor de inzittenden 
(??????) een leuke afsluiter van de mooie avond. Dank u, meisjes.  

Rina 



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

 - 
8 

INFORMATIEPLICHT van ORGANISATIES 
 

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 29 
augustus 2005 zal in werking treden vanaf 1 augustus 2006.  Vanaf deze datum zullen alle organisaties zich moeten houden 
aan deze voorschriften en zijn wij verplicht om onze leden onderstaande tekst houdende de informatieplicht kenbaar te 
maken.  

 

DOCUMENT HOUDENDE DE INFORMATIEPLICHT 
 

1 – gegevens sportclub: 
Naam:  turnkring ILOKA (Instituut voor lichamelijke opvoeding Kapellen) 
Adres: zetel: Hoevensebaan 57  2950 Kapellen 
Telefoon: 03 664 00 62 
E-mail:  willyvandorst@scarlet.be 
Onbaatzuchtige doelstelling:  Lessen lichamelijke opvoeding en recreatieve volleybal 
Juridisch statuut: vzw 
 

2 – verzekeringsinformatie: 

Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten: Burgerlijke aansprakelijkheid 
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten:  Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 
                    (voor eigen, rekening en voor rekening van vzw Gymevents) 
        Zuiderlaan 13 

       9000 Gent 
Polisnummer:  2.009.845    
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten: Persoonlijke ongevallen 

Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten:  Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

                                              (voor eigen rekening en voor rekening van vzw Gymevents) 
        Zuiderlaan 13 
        9000 Gent 
Polisnummer: 2.009.845 
 

3  - kostenvergoedingen: 

De sportclub betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van vrijwilligerswerk in volgende gevallen: dringende 
onkosten gemaakt voor de goede werking van de vereniging mits toelating van 2 bestuursleden en mits overhandiging van de 
juiste bewijsstukken (aankoopfactuur…) 

4 - geheimhoudplicht: 

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van vrijwilligerswerk mag je deze, 
overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een 
getuigenis zou moeten afleggen.  Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een 
geldboete.  
 

Artikel 458 van het strafwetboek: 
 

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het 
strafwetboek: 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van 
hun staat of beroep kennis dragen geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen 
worden om in rechte ( of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet 
hen verplicht deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 
een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank” 

mailto:willyvandorst@scarlet.be
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Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers  
Enkele belangrijke elementen 
 
De wet werd in de kamer gestemd op 19-05-05.  De wet wordt van kracht op de eerste dag van de zesde maand na publicatie 
in het Belgisch Staatsblad.  Organisaties die nu reeds met vrijwilligers werken, krijgen een extra overgangstermijn van 6 
maanden 
 
1. Definitie (artikel 3) 
De wet geeft een definitie van vrijwilligerswerk (artikel 3).  Deze definitie sluit aan bij de gangbare definities.  Wel wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat iemand geen vrijwilligerswerk kan doen voor een organisatie waar hij/zij reeds verbonden is door 
een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 
Wat in de definitie ook belangrijk is en heel duidelijk vermeld staat, is dat vrijwilligerswerk binnen de context van openbare 
besturen toegelaten is. 
2. De organisatienota (artikel 4) 
Elke organisatie (zie definitie) die werkt met vrijwilligers zal aan die vrijwilligers een organisatienota moeten overhandigen. 
Wat staat daarin? 

 De sociale doelstelling van de organisatie (waarvoor is de organisatie opgericht en wat beoogt ze?) 

 Het juridisch statuut van de organisatie (gaat het om een organisatie met rechtspersoonlijkheid? Is het een vzw of 
een lokaal bestuur of gaat het om een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid? Een feitelijke vereniging.) 

 Dat de organisatie een verzekering heeft afgesloten voor de vrijwilligers op het vlak van: 
 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van de activiteiten 
 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het gaan naar en terugkomen van de vrijwilligersactiviteit (de weg 

van en naar huis is daarbij inbegrepen) 

 Of er nog andere verzekeringen zijn afgesloten voor de vrijwilligers 
 Indien ja, welke 
 Denk hierbij aan een verzekering rechtsbijstand, een verzekering lichamelijke ongevallen 

 Of er een onkostenvergoeding wordt uitbetaald aan de vrijwilliger 
 Welke soort onkostenvergoeding? Een reële? Een forfaitaire? 
 Geef ook aan als er geen onkostenvergoeding krijgt. 

 Waarin gewezen wordt op de geheimhoudingsplicht 
 In de nota zal artikel 458 van het Strafwetboek ingevoegd moeten worden :: 

 Art. 458. Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en 
met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. 

3. De aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie (artikel 5) 
De aansprakelijkheid voor de daden en handelingen van vrijwilligers tijdens de uitvoering van hun activiteiten wordt heel 
uitdrukkelijk gelegd bij de organisatie, dit naar analogie met de aansprakelijkheidsregeling die thans geldt voor werkgevers. 
4. Verzekering vrijwilligerswerk (artikel 6) 
Zoals gesteld worden organisaties verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de 
vrijwilligers, zowel m.b.t. eventuele schade aan derden, de organisatie zelf, de begunstigde van het vrijwilligerswerk als aan 
andere vrijwilligers tijdens de uitvoering van de activiteiten en op weg naar en van de activiteiten. 
5.Arbeidsrecht (artikel 9) 
Wat geldt voor werknemers krachtens het arbeidsrecht, geldt ook voor vrijwilligers. De wet stipuleert dat de Koning hierop 
uitzonderingen kan voorzien (denk aan vrijwilligerswerk op feestdagen, op zondagen,….) 
6. Vergoedingen voor vrijwilligerswerk (artikel 10) 
De regelingen zoals we die thans kennen (systeem werkelijke onkosten versus systeem forfaitaire onkosten) worden 
bevestigd.  Wel wordt er voor de forfaitaire vergoeding nu ook een kwartaalgrensbedrag ingevoerd, naast de grensbedragen 
per dag en per jaar. 
7. Werklozen en bruggepensioneerden(artikel 13 - 14) 
Tot op heden moet een werkloze toestemming krijgen van de RVA vooraleer hij/zij vrijwilligerwerk kan aanvatten.  De rollen 
worden nu omgedraaid.  De vrijwilliger zal zijn vrijwilligerswerk moeten melden aan de RVA, die dan 2 weken de tijd heeft 
om te reageren indien ze de toestemming willen weigeren. 
8. Vergoedingen vrijwilligerswerk en uitkeringen. (artikels 16 tot 21) 
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat een eventuele onkostenvergoeding geen invloed heeft op werkloosheidsuitkeringen, 
uitkeringen voor ziekte en invaliditeit, leefloon, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
en gezinsbijslagen. 
 
 
Korte samenvatting vanwege de steunpunten vrijwilligerswerk. 

http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Strafrecht/#Art.457
http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Strafrecht/#Art.458bis
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WEDSTRIJD TRAMPOLINE 25/10/20008 
 
Op 25/10/2008 hebben Ellen, Sigrid, Aster en Christa deelgenomen aan een wedstrijd Mini-
Tramp te Antwerpen.  ’s Morgens vroeg moesten ze vertrekken. Zenuwachtig waren ze toch 
wel want het was voor het eerst dat ze aan zulk een wedstrijd gingen deelnemen. Christa, de 
jongste van de ploeg moest eerst inspringen ter voorbereiding van de wedstrijd in de 
voormiddag. Wegens leeftijdverschil zat ze in een andere categorie dan de andere meisjes. 
Wel, dat springen ging wel vlot en gaf onze andere meisjes nog meer moed. 
Na de middag was het de beurt aan Sigrid, Aster en Ellen. Nog zenuwachtiger dan voorheen 
begonnen ze in te springen en konden ook zij na deze opwarming aan hun wedstrijd beginnen. 
Wel wel, dat ging daar ook zeer vlot.  Nu dus nog eventjes op de tanden bijten voor de uitslag 
want dat liet wel eventjes op zich wachten. 
Eindelijk kwam hij daar, de uitslag.  Joepie, ze behaalden allemaal een mooie plaats.  Ellen 
Debie  en Sigrid Van Elst behaalden respectievelijk een 11e en 8e plaats.  Aster heeft een 
mooie 4e plaats gesprongen, met maar 0.2 puntjes verschil met brons.  Daar kwam dan Christa 
haar groep.  Zij liet brons en zilver achter haar liggen en nam het goud mee naar huis.  
Onze meisjes hebben er veel lol gehad en ze kijken er al naar uit om volgend jaar met de 
ganse springploeg er naar toe te gaan.   

Rina 
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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  

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. 

 

INFO KLEDIJ ILOKA     2008  /  2009 
 

in stock 

 T Shirt grijs vanaf small = 7 €                   T Shirt grijs kinderen     = 5 € 

te bestellen 

 Maillot velours blauw / geel   meisjes kostprijs 55 €  ILOKA prijs 45 € 

 Maillot velours blauw / geel   jongens kostprijs 40 €  ILOKA prijs 30 € 

 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    XS    S    M 
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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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SINTERKLAASFEEST 26/11  -  een beeldverslag    –    alle foto’s op www.iloka.be 

 
 

 
 

Bedankt Sint en Piet en tot de volgende keer ! 

http://www.iloka.be/
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KRINGWEDSTRIJDEN OP ZONDAG 15 februari 2009 

 
Op zondag 15 februari 2009 zijn er in het KA onze kringwedstrijden voor alle 
gymnasten .  
 
Wij gaan starten om 13.u. voor de Kids van woensdag en de groepen 1 – 2 en 3 van 
vrijdag. Zij kunnen een turnbrevet en een medaille verdienen. Ook de kleuters die 
inschreven kunnen een mini-wedstrijdje meedoen en een prachtige medaille 
verdienen. 
 
Om 15 uur is het dan de beurt aan de groepen 4 en 5 en gym+ voor hun wedstrijden: 
 Lange Mat – Mini-Tramp en Toestelturnen. 
 

Iedereen kan dus deelnemen en mag zijn supporters meebrengen! 

 
 
 
 
 
 

OMA’S AAN DE TOP 
 
 
Proficiat Ludwine met je achterkleindochter, Jeanine met je kleindochter en Peggy 
met je dochter – 3 generaties turnden bij Iloka en we verwachten natuurlijk ook deze 
allernieuwste spruit bij ons te mogen begroeten. 
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PANATHLON CHARTER 
 
 
 
Onlangs ondertekende turnkring ILOKA de ‘ Panathlon verklaring’ die heldere gedragsregels 
vast leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Tal van 
sportverenigingen, sportfederaties en bedrijven gingen ons voor en de lijst wordt alsmaar 
uitgebreider.  
  
Door ondertekening : 

 

- Streef je de  positieve waarden in de jeugdsport na, en dit doe je actiever, met 

volgehouden inspanning en met een goede planning.     

- Zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te 

bannen.  
- Erken en aanvaardt je het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat 

er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 
- Verwelkom je de steun van sponsors en media, maar geloof je dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  
 
Inbegrepen in deze Panathlon verklaring zijn de rechten van het kind in de sport. Formeel 
onderschrijf je du ook het “Panathlon Charter over de rechten van het kind in de sport”, hetgeen 
betekent dat alle kinderen het recht hebben om: 
 

- Sport te beoefenen 
- Zich te vermaken en te spelen 
- In een gezonde omgeving te leven 
- Waardig behandeld te worden 
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden 
- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
- In veilige omstandigheden aan sport te doen 
- Te rusten 
- De kans te krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden.  

 
Dit alles kan slechts worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, 
bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, 
trainers, ouders en kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 
 
ILOKA heeft alvast zijn steentje bijgedragen en zal dit charter dan ook op de best mogelijke 
manier opvolgen. 
 
 

Wil je hier meer over weten, de kleine lettertjes lezen, dan kan je dit op www.sportopjongerenmaat.be 

http://www.sportopjongerenmaat.be/
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INTERNATIONALE CODE 
 

Waarschijnlijk hebt u ooit wel eens, in een of andere film, een piloot de 
kenletters van zijn vliegtuig horen doorgeven, zoiets als “ Papa, Oscar, 
November vraagt toelating om te landen”.  In dit geval zijn de kenletters van 
zijn toestel PQN, telkens de eerste letter van de onderstreepte woorden.  Zo 
bestaat er een gans alfabet met roepnamen dat speciaal ontwikkeld werd om 
misverstanden te vermijden en verkeerd te verstane boodschappen uitsluit.  
Ook het leger gebruikt deze internationale code om gemakkelijk herkenbaar 
te zijn. Zeker militairen van verschillende nationaliteiten die gezamenlijk een 
missie uitvoeren maken handig gebruik van deze code. 
Ook burgers kunnen dit gebruiken om bijvoorbeeld hun naam die vrij moeilijk 
en zeer lang kan zijn te spellen.  Wij geven u alvast deze internationale 
spellingscode cadeau, oefenen maar.  
 

A = Alpha   N = November 
B = Bravo   O = Oscar 
C = Charlie   P = Papa 
D = Delta   Q = Quebec 
E = Echo    R = Romeo 
F = Foxtrot   S = Sierra 
G = Golf    T = Tango 
H = Hotel   U = Uniform 
I = India   V = Victor 
J = Juliet   W = Whisky 
K = Kilo    X = X-ray 
L = Lima   Y = Yankee 
M = Mike    Z = Zulu 

 
Willy 
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52ste Turnfeest 21 maart 2009 
 

 
 
 
Op 21 maart begint de lente en hebben wij ook ons turnfeest op het programma staan. 
Alle afdelingen zijn reeds in volle voorbereiding om van deze avond toch weer iets moois 
te maken. Dit turnfeest gaat door in de sportzaal van het KTA en dus moeten al onze 
toestellen naar ginder worden overgebracht. Dit wil zeggen dat we weerom heel veel 
helpende handen nodig hebben om dit alles tot een goed einde te brengen. 
Als eerste is er op vrijdagavond 20/3 het overbrengen en opstellen van alle materiaal. 
Op zaterdag 21/3, na het feest moet dan alles opgeruimd worden en klaargezet om 
weerom terug te verhuizen op zondagmorgen 22/3. Dit is in enkel woorden het grote 
verhuis avontuur. Vorige uitgave konden we rekenen op een fantastische ploeg en we 
hopen dit jaar natuurlijk hetzelfde. 
 
Het thema is “Dit is Belgisch” en we zijn dus op zoek naar allerhande doeken vlaggen, 
linten,groot en/of  klein met de Belgische driekleur. Heeft u per toeval zoiets in je 
bezit, dan zouden we dat graag even lenen voor enkele uren, je krijgt dit 
vanzelfsprekend in de beste staat terug. 

 
 
Zoals gewoonlijk is er zaterdagnamiddag tussen 13 en 16 uur 
een algemene herhaling voor iedereen, uitgezonderd de 
kleuters. Het feest zelf begint om 19uur. 
Alle verdere info kom je te weten via je afdeling. 
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DE KRACHT VAN GEUREN 
 
De kracht van geuren.  Geuren hebben een krachtige werking en wordt door velen gebruikt om 
hun waren aan te prijzen of een verkoop te stimuleren.  Zo werkt de reuk van versgebakken 
brood bij de bakker op het zintuig van de mens om ook nog even wat gebakjes mee te nemen, 
en een huis verkoop je best met een geur van iets fris.  Vele hotels begroeten hun gasten met 
een aroma van een kruid zoals lavendel. Wat doet aromatherapie ? 
 
In het dagelijks leven maken veel mensen reeds gebruik van de heilzame werking van kruiden, 
zoals bijvoorbeeld een paar druppels geurolie in een bakje water dat vanonder verwarm wordt 
door een waxinelichtje.  Ook een massage met 
geurende olie of een Turks stoombad met 
verkwikkend aroma behoort tot de 
gebruiksmogelijkheden.  Er bestaan ook 
therapeuten die mensen door behulp  van geuren 
proberen te genezen van allerlei kleine kwaaltjes.  
Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze, die 
is gebaseerd op het gebruik van etherische oliën en 
sommige andere natuurlijke geurextracten.  Er is 
niet alleen een psychologisch effect bij gebruik van 
geur-oliën, er zijn ook de chemische stoffen die een 
lichamelijk effect teweeg brengen.  Zo werkt 
lavendel ontspannend, terwijl teatree en eucalyptus 
ontsmettend werken. 
Etherische oliën komen uit de bloesem, de vrucht, het zaad, de bladeren, de schil of het hout 
van planten en dit alles maakt dat een potje van deze verkregen olie niet goedkoop is.  
Aromatherapeuten gaan ervan uit dat alleen zuivere, natuurlijke ( essentiële) oliën een 
medicinale werking hebben.  Er bestaan enkele honderden etherische oliën en het voordeel ten 
opzichte van minerale oliën ( = olie geraffineerd uit ruwe aardolie) is dat deze beter zijn voor de 
huid.  Minerale oliën onttrekken de in vet oplosbare vitaminen aan de huid, namelijk de 
vitamines A,D en C. 
 
Geschiedenis: 

Archeologen zijn er zeker van dat de toepassing van etherische oliën 
reeds plaatsvond in 3000 VC.  Egyptenaren zouden al zalven, 
pasta’s en parfums hebben gebruikt.  De oorsprong van de 
aromatherapie ligt echter in China, van waaruit deze kennis zich 
verspreidde naar landen zoals Perzië, India en vooral Egypte. 
Alhoewel er in de oudste beschavingen al gebruik werd gemaakt van 
geurende stoffen in de geneeskunde, is de aromatherapie zoals de 
heden ten dage wordt toegepast niet zo oud.  De Fransman René 
Maurice Gattefossé mag gerust de grondlegger van de 
hedendaagse aromatherapie genoemd worden door er in 1937 als 
eerste een boek over te schrijven. 

 
Geuren en hun eigenschappen: 
Zoals reeds eerder aangehaald hebben sommige oliën een kalmerende werking 
(lavendel), anderen daarentegen bezitten een stimulerende werking, hebben 
een gunstige werking op de spijsvertering of helpen acne te bestrijden. 
Geuren kunnen ook uitstekend worden toegepast voor het neerzetten van 
een sfeer.  Vul bijvoorbeeld een bakje met water, voeg hieraan enkele 
druppels etherische olie toe en verwarm dit bakje door middel van een 
waxinelichtje. Veel gebruikte geuren hiervoor zijn: lavendel, sinaasappel, 
bergamot, den en het heerlijke sandlewood.  Door simpelweg een geurtje te 
gebruiken kun je een ander sfeer scheppen.   
Ook op medisch gebied kan geurolie wonderen doen.  Zo kun je kleine 
wondjes behandelen met lavendelolie, voor schimmels gebruik je tea-
treeolie en spieren en gewrichten hebben baat bij zwarte peperolie.  Bij 
hoge bloeddruk vind je baat bij citroenolie en bij lage bloeddruk is 
rozemarijnolie weer geschikt.  Hoesten vastzittend slijm of dergelijke bestrijd je met 
eucalyptusolie, stress kan je voorkomen met bergamotolie en zeer verkwikkend helpt ylang-
ylangolie. 
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Gebruik van oliën: 
Etherische oliën mogen in principe nooit oraal worden ingenomen of 
onverdund op de huid worden aangebracht. De enige olie die 
onverdund mag worden aangebracht is theeboom-olie (tea-tree) of 
lavendel.  Om etherische oliën te gebruiken moet je deze altijd 
aanlengen met een zogenaamde draagolie, zuivere plantaardige olie 
zoals zonnebloemolie (eerste koude persing), druivenpitolie of 
amandelolie.  
Olie is op verschillende manieren te gebruiken: je kunt de olie 
verstuiven via een speciaal apparaatje, verdampen in warm water, op 
het lichaam smeren met massage, of druppelen in een warm bad. 
 
Wetenschappelijk bewezen ? 
Onderzoek toont aan dat diverse oliën een werking hebben tegen 
bepaalde micro-organismen.  Toch is er geen bewijs dat deze stoffen 

inwendig genezend werken. Bij uitwendig gebruik tegen bijvoorbeeld voetschimmel is er meer 
bewijs.  Elke aromatherapeut kan zelf kiezen welke olie hij gebruikt, en de wet ziet etherische 
oliën niet als geneesmiddel.  Voor medische klachten toch maar naar de dokter dan ? 

 
Bron: Ditjes en datjes 

Sivle 
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HISTORIEK van het TURNPAARD 
 

Het oudste toestel dat in een turnzaal gebruikt wordt is ongetwijfeld het turnpaard.  Oefeningen op levende 

paarden bestaan ook reeds lang in bepaalde circusnummers, en ook oudere volksstammen bedreven een soort 

turnkunst op hun rijdieren.  Denk maar aan veroveraars en barbaren uit vroegere eeuwen en de indianen 

konden zich, in volle galop, zijlings langs hun paard bewegen en bereden hun diren zelfs zonder zadel. 

Ook de Romeinen maakten gebruik van houten paarden om het paardrijden te beoefenen. Regelmatig oefenen 

was een noodzaak om veldslagen te overleven.   

In de middeleeuwen werd het turnen aan een houten paard zelfs tot de edele rijkunst gerekend, inclusief het 

zwaaien aan het toestel.  Voor de adel en het ridderdom werd deze discipline – de kunst van het paardrijden – 

aanzien als een zeer voornaam element. 

 

In Europa werd vanaf de 17e en de 18e eeuw het houten paard meer en meer gewaardeerd.  Dit paard had een 

opgevulde rugzit (het zadel) en werd voltigeerpaard  (*) genoemd.  Het zadel kan als de voorloper van de 

bogen op het moderne houten paard worden beschouwd.   

De voltigeerkunst was een uitgesproken edele kunst die aan de toenmalige Ridderacademiën werd beoefend in 

combinatie met het zwaardvechten.  Pas vanaf het jaar 1800  deed het voltigeerpaard zijn intrede in de 

turnsport. Het werd reeds gebruikt in het Philantropium (= scholen) van Dessau en Schnepfenthal, bij 

Gutsmuths en Jahn.  Deze laatste is “de” vader van het toestelturnen en vond het voltigeren erg belangrijk. 

Om de nodige krachten te kunnen ontwikkelen om aan het houten paard te kunnen werken voerde Jahn de 

brug in om hieraan, via doorgedreven training, de nodige krachten op te bouwen om het turnen op het paard 

tot een goed einde te kunnen brengen.  Zijn werk werd voortgezet door E. Eiselen (1791 – 1846). 

In dezelfde periode dat Jahn actief was, overwoog Pehr Ling (1776 – 1839) die als de grondlegger van de 

Zweedse gymnastiek mag worden beschouwd – en tegenhanger van Jahn-  het zadel volledig van het paard af 

te nemen.  De reden hiervoor was dat Ling geïnteresseerd was in het springen aan het paard en dat daarvoor 

de bogen of het zadel in de weg stonden.  Jahn en Ling bleven vastklampen aan hun eigen visie met als 

resultaat dat er zowel een voltigeerpaard bestaat met bogen (Jahn) als een springpaard zonder bogen (Ling). 

 

Stilaan nam het turnpaard een eigen vorm aan, en werd geheel verschillend van zijn levende voorbeeld.  De 

houten kop werd verwijderd, de staart en de hals verdwenen en de vorm werd eenvoudiger en eleganter.  Er 

werden zelfs  paarden ontworpen die in hoogte verstelbaar waren en volledig symmetrisch gebouwd tot men 

tot de vorm kwam die nu nog in vele turnzalen aanwezig is. 

Dank zij deze vervolmaking kon men  gevarieerde turnoefeningen op het paard beoefenen, zeker op het paard 

met de “handige” bogen.  Vanaf de eerste Olympische moderne spelen in 1896 te Athene maakte paardturnen 

deel uit van het gymnastiekprogramma.  

Gedurende lange tijd bleef de vorm van het paard ongewijzigd, maar in de vorige eeuw, en meer bepaald 

vanaf de jaren 1970, weren verschillende wijzigingen aangebracht.  Het aantal poten werd op sommige 

modellen teruggebracht tot twee, soms zelfs tot één!  Ter versteviging werd een ketting gespannen tussen 

de vloerhaak en de ‘ onderbuik’ van het paard.  Het bovenvlak werd veerkrachtiger waardoor de sprongen 

letterlijk en figuurlijk een hogere vlucht namen.  Stilaan neemt het paard meer afstand van het originele 

paard met bogen en als men de moderne versie bekijkt, zoals gebruik op de spelen te Peking, doet niets nog 

denken aan de oude oervorm van het turnpaard.   

 

 

            

 Willy 

 

(*) voltigeren = kunstige sprongen maken op een galopperend paard, in de turnsport betekent dit oefeningen 
                        maken aan het turntoestel ( houten paard) 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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een “Belgisch” turnpaard van rond de eeuwwisseling  
het allernieuwste Pegasus 

springpaard 
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Wist u dat … 
 

100 jaar geleden, in 1909 

 De Fransman Louis Blériot (1872 – 1936) als eerste het kanaal overvloog in zijn zelf ontworpen en 

gebouwde vliegtuigje.  De historische vlucht van Calais  naar dover duurt amper 37 minuten. 

 In Groot-Brittannië suffragettes ( vrouwen die betogen voor vrouwenkiesrecht) die opgesloten 

zijn in de gevangenis in hongerstaking gaan.  De Britse regering beveelt dat zij gedwongen 

moeten worden om te eten; de publieke verontwaardiging is groot. 

 De in België geboren, Amerikaanse chemicus Leo Hendrik Baekeland het eerste hittebestendige 

synthetische plastic uitvindt. Het wordt fenolhars genoemd, maar wordt beter bekend onder de 

handelsnaam bakeliet.  

 De schrijver André Gide (1869-1951) zijn boek ‘ Strait is the gate’ schrijft waarin hij zijn recht 

verdedigt om homoseksueel te zijn, al is het boek een eerbetoon aan zijn vrouw  die in het boek 

Madeleine heet.  

 De Franse wetenschapper Georges Claude de neonbuis ontwikkelt, een glazen buis met een kleine 

hoeveelheid neongas, dat roodgloeiend wordt als er elektrische stroom door geleid wordt.  

Verschillende kleuren ontstaan als er andere gassen worden toegevoegd. 

 De Belgische koning Leopold II opgevolgd wordt door zijn neef Albert I. 

 De radio voor de eerste keer gebruikt wordt bij het redden van mensenlevens op 

zee: het schip de Republic is betrokken bij een aanvaring op de Atlantische 

Oceaan en vraagt om hulp. Bijna alle passagiers worden gered. 

 De Amerikaanse gezagvoeder Robert E. Peary als eerste de Noordpool bereikt.  

Het is zijn tweede poging en hij wordt op het laatste gedeelte vergezeld door 

zijn collega Matthew Henson en vier Inuits.  

 De indianenleider Geronimo, ( ° 1829) die de Apaches aanvoerde in hun strijd 

tegen de Mexicanen en later tegen de Noord Amerikanen, overleed in 1909. 

Nadat hij zich uiteindelijk had overgegeven in 1886 bekeerde hij zich tot het 

christendom en werd hij boer in Oklahoma.  Zijn oorspronkelijke naam was Goyathlay, oftewel ‘ 

Hij die gaapt’. 

 De Belg A. Beernaert de Nobelprijs voor de vrede toegekend werd voor het oprichten van de 

bond voor internationale verzoening. 

 

75 jaar geleden, in 1934 

 De Duitse president Hindenburg overlijdt en Hitler de macht grijpt.  Hij schaft het 

presidentschap af en benoemt zichzelf tot Führer en rijkskanselier.  Tijdens een referendum, 1 

maand later keurt meer dan 90% van de stemgerechtigden Hitlers actie goed. Het werd het 

begin van een wereldcatastrofe.  

 Het Frans natuurkundige paar Fréderic en Irene (Maria) Joliot-Curie ontdekken hoe 

radioactieve elementen nagemaakt kunnen worden.  Marie Curie overlijdt aan leukemie in 1934, 

waarschijnlijk het gevolg van haar werk met radioactiviteit.  Tot heden zijn haar aantekeningen  

die zij maakte nog steeds radioactief besmet. 

 In het Canadese Callanda (Ontario) de Dione-vijfling geboren wordt.  Voor zover toen bekend 

was dit de eerste vijfling die allen de bevalling overleefden.  Na de bevalling werden de kinderen 

bij hun ouders weggehaald en opgevoed in een kindertehuis als bezienswaardigheid. 

 Het nu wereldbekende  spel ‘Monopoly’, dat iedereen tot kapitalist maakt, komt 

uit in de Verenigde Staten.    

 Koning Albert I van België om het leven komt bij een ‘ ongeluk’ tijdens het 

bergbeklimmen te Marche-les-dames. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon 

Leopold III. 

 Durex de eerste condooms vervaardigt. 

 De minnaars en bankrovers Bonnie Parker en Clyde Barrow in Louisiana door 

een kogelregen worden gedood.  Zij werden beroemd door het spoor van geweld 

dat zij in de afgelopen twee jaar achter zich hebben gelaten.   

 Donald Duck, de opvliegende tekenfilmeend, geboren wordt in de Walt Disney 

studio’s.  
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50 jaar geleden, in 1959 
 

 Charles Hardin ( ° 1936 ), beter bekend als Buddy Holly om het leven komt bij een 

vliegtuigongeluk. De fans van de rocker zijn ontroostbaar.  Zijn rockgroepje gebruikte zeer 

vernieuwende opnametechnieken.  Zijn bekendste hit is  ontegensprekelijk “Peggy Sue” 

 Fidel Castro de macht overneemt op Cuba, nadat Batista is gevlucht naar de Dominicaanse 

Republiek.  

 De Lunar III, een Russisch onbemand ruimteschip de eerste opnamen maakte van de 

schaduwzijde van de maan. 

 De Britse antropologen Louis en Mary Leaky fossiele resten ontdekten van de vroegst 

menselijke soort in Tanzania.  Ze noemden hem Homo habilis (klusjesman)  en leefde twee 

miljoen jaar geleden.  De stenen werktuigen die op de vindplaats werden aangetroffen waren de 

oudste ooit gevonden. 

 Billie (Eleanor Fagana) Holiday (° 1915) overleed.  Deze Lady Day, zoals ze wel eens genoemd 

werd, zong met toonaangevende musici zoals Benny Goodman, Lester Young, Count Basie en Louis 

Armstrong. Bekendste song is voor velen “ Easy Living” 

 Charlton Heston een Oscar won als beste mannelijke hoofdrol 

voor zijn vertolking in de film “Ben Hur “. Deze werd tevens 

beloond met een Oscar voor de beste film. 

 De Duitse schrijver Günter Grass ( ° 1927) een boek schreef over 

Oscar, die als kind besluit om niet verder te groeien.  Deze 

bestseller werd later verfilmd als “ Die Blechtrommel” en werd 

een kassucces. 

 

25 jaar geleden, in 1984 
 

 De Indiase premier Indira Gandhi (° 1917) vermoord werd door een van haar 

lijfwachten.  Ze was de dochter van Jawaharhal Nehru, volgde een deel van 

haar opleiding in Oxford en werd premier in 1966. 

 De Zuid-Afrikaanse anti- apartheidsactivist Desmond Tutu (° 1931) de 

Nobelprijs voor de vrede ontving.  In 1985 werd hij de eerste zwarte 

bisschop van Johannesburg. 

 Veel communistische landen de 23e Olympische spelen gehouden te Los 

Angeles boycotten als reactie op de Amerikaanse boycot tijdens de spelen in 

1980.  

 De resten van een man uit de Ijzertijd goed geconserveerd werden teruggevonden in 

veengrond bij Lindow Marsh in het Britse Cheshire.  Hij leek het slachtoffer geworden te 

zijn van een religieus ritueel. 

 Er tien landen bijeenkwamen in Ottawa en er beloofden om de uitstoot van zwaveloxyde met 

30% te verminderen om de zure regen terug te dringen die in het Westen meren en rivieren 

aantast en bossen vernietigt.  Pas in 1983 werd ontdekt dat zure regen wordt veroorzaakt 

door rookvervuiling uit energiecentrales en fabrieken. 

 De eerste CD-Roms verschenen.  Philips  en Sony pasten de compact discs zodanig aan  dat 

ze geschikt werden voor de computer en produceerden hun eerste cd-roms.  

 De eerste vrouw die een wandeling in de ruimte maakte Svetlana Savitskaya heette.  In 

oktober werd zij gevolgd door de Amerikaanse astronaute Kathryn D. Sullivan. 

 In Bhopal in India gifgas ontsnapte waardoor duizenden doden en gewonden vielen.  Het 

gifgas was ontsnapt uit de Amerikaanse fabriek van Union Carbide bij Bhopal, waar 

pesticiden voor de Derde Wereld werden gemaakt. 

 

sivle 
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PROFICIAT AAN ALLE JARIGEN van januari – februari – maart  

Tops Zsofi kleuters 20-01-04 

Thyssen  Imke kindergym 1 29-01-02 

De Vocht Caitlin kindergym 3 22-01-98 

Warzée Indra kindergym 4 20-01-97 

Geuens Marijke hlpld. 29-01-76 

Hamackers Nancy leiding 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach 31-01-72 

De Bie Nicole conditiegym 16-01-62 

Plompen Erna congym.best. 23-01-59 

Le Roy Amelia(Lia) conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid conditiegym 24-01-56 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Antoinetta bestuur 11-01-30 

 

Firquet Sinne kleuters 08-02-05 

Bleukens Kobe kleuters 04-02-04 

Jacobs Owen kindergym 1 27-02-01 

Leys Chelsea kindergym 4 08-02-99 

Van Sanden Valérie kindergym 1 05-02-98 

Bogaerts Lotte kindergym 4  19-02-96 

Tahon Christa gym+ 05-02-95 

Debie Ellen gym+ 02-02-94 

Foster  Lynn gym+ 25-02-92 

Van den Daele  Cindy conditiegym 07-02-79 

De Leeuw Nadine  leiding 16-02-74 

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

Steynen Rina hlpld. 13-02-66 

Van Gasse  Denisse conditiegym 07-02-64 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur  20-02-31 

 

Van Ballaert Alicia kleuters 24-03-04 

De Smet Florence kids 04-03-03 

Verbist Mathijs kindergym jo 08-03-00 

Van Hasselt Thomas kindergym jo 04-03-98 

Doms Sara leiding 21-03-77 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

Meyers Gerda conditiegym 31-03-59 

Tanner Winifride(Wini) conditiegym 11-03-50 

De Leeuw Ludovicus bestuur 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 
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GOED VOOR DE LIJN 

 

Surimi- en garnalenpannetje  

  
 

2 POINTS waarde per persoon  

Voor 4 personen - Voorbereiding: 5 minuten - Bereiding: 10 
minuten  

 2 knoflookteentjes  

 1 bosje peterselie  

 200 g champignons  

 10 surimistaafjes (175 g)  

 250 g reuzegarnalen  

 1 koffielepel olijfolie  

 peper en zout  

Bereiding 

1. Hak de gepelde knoflook en de peterselie fijn. Borstel de champignons schoon 
en snijd ze in plakjes.  

2. Snijd de surimistaafjes in blokjes en pel de garnalen.  
3. Stoof de champignons met de olie in een antiaanbakpan en doe er ook de surimi 

en de garnalen bij. Breng op smaak met peper en zout en voeg het fijngehakte 
peterselie- en knoflookmengsel toe.  

Tip: smaakt lekker met witte rijst (hiervoor moet een extra POINTS waarde gerekend 
worden).  
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NIEUWS UIT CALIFORNIA 

 
 
Eerst en vooral de beste wensen voor een 
gezond, gelukkig en sportief 2009! 
  
De feestdagen zijn weeral voorbij.  Hier was het 
opvallend rustig, want de meeste vrienden zaten in 
België.  Toch - zoals het een goede Belg betaamt - goed 
gegeten en gedronken, Bourgondische stijl.   
  
Het is ondertussen een jaar geleden dat iedereen hier 

ontslagen is.  Nog 2 maanden en dan is het er hier mee gedaan.  Wat nu 
gedaan?   
We zijn op het lumineuze idee gekomen om er even onderuit te muizen en 
eens goed vakantie te nemen.  Iets wat alweer even geleden is, want België is 
niet echt een vakantie bestemming (sorry mams).   
We gaan een stukje van de wereld zien in een rondreis van 99 dagen.  We 
beginnen in Zuid Amerika, Patagonie om iets preciezer te zijn.  Dan trekken 
we naar Australië, vervolgens naar Zuidoost Azië (Thailand, Vietnam, 
Maleisia en Singapore) en als afsluiter België natuurlijk.   
De grote lijnen liggen vast, alle details moeten nog ingevuld worden, 
de meeste waarschijnlijk als we ter plaatse zijn.  Er is dus nog wel 
wat werk aan de winkel, te beginnen met allerlei vaccinaties - 
de mindere kant van verre reizen.   
  
Nog steeds zonnige groeten uit California, 
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 5 april 09 
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