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INTRO  
 

 

 

Zomer! 
 

De zomer is weeral in aantocht. Soms 

kunnen we het zelfs al voelen. De 

paasvakantie was behoorlijk warm en dan 

hopen we toch weer op een mooie tijd. 

We hebben ook behoefte aan licht en 

warmte om onze batterijen weer op te 

laden. De weg naar de turnzaal kan je 

weer makkelijker vinden en een uurtje 

komen sporten is voor iedereen een 

must. In de zomermaanden kan je ook 

bij ons terecht zoals je kan lezen verder 

in dit boekje.  

Dit jaar gaan we ook weer MEGA Gymen 

en het resultaat daarvan zal je kunnen 

vinden op onze website. Daar vind je ook 

alle mogelijke foto’s die je daar naar 

believen kan afhalen. 

Ook het volgende seizoen is in volle 

voorbereiding en daarover kan je alles 

vinden in je nieuw infoboekje dat je 

krijgt bij aanvang van het nieuwe 

turnseizoen.  

De studenten onder ons wens ik nog veel 

studiegenot en een schitterende uitslag. 

Voor allen een zalig verlof en ik hoop 

iedereen terug te zien in september. 

 

AANVANG NIEUW TURNSEIZOEN 

VRIJDAG 

4 SEPTEMBER 2009 

 

 

Irène 

 
 

mailto:willy.vandorst@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 
 
 
 

  

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 20 

 - 
6 

KRINGWEDSTIJDEN  15 februari 2009 
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Margot   Silke   Nathalie 
Mini Tramp 

Jana           Aster         Silke 
Toestelturnen 

Aster            Lotte         Sigrid 
Lange Mat 

Aster 
Kringkampioen 2009 
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Vanaf 11u werd de turnzaal in het KA omgebouwd tot wedstrijdzaal voor onze kringwedstrijden. 
Om13 uur gingen we van start met kleuters, kids, kindergym 1-2-3 en jongens voor het behalen van 
een turnbrevet, ieder naar eigen kunnen. Het was een drukte van jewelste maar alles werd mooi 
afgewerkt en iedereen behaalde dan ook zijn brevet plus een medaille en kreeg het rapportje met 
alle behaalde resultaten mee naar huis.  
Toen was het de beurt aan de gym 3 - 4 en gym+ om hun kunnen te tonen aan balk, sprong, lang 
mat en mini-tramp. Dit alles werd kundig gejureerd en nadat alle punten werden geteld kregen we 
volgende uitslag: 

LANGE MAT   1 LOTTE BOGAERTS 
   2 SIGRID VAN ELST 
   3 ASTER BOEYE 
 
MINI TRAMP  1 SILKE VAN ENGELAND 
   2 NATHALIE SEMPELS 
   3 MARGOT VAN GESTEL 
 
TOESTEL TURN. 1 ASTER BOEYE 
   2 SILKE VAN ENGELAND 
   3 JANA GOETSCHALCKX 
 
KRINGKAMPIOEN 2009   ASTER BOEYE 
 

De volledige uitslag van alle disciplines kan je vinden op onze website onder de knop “uitslag”. 
 
Aan alle deelnemers van harte proficiat en aan alle ouders en andere supporters bedankt voor de 
belangstelling. Ook nog een woordje van dank voor de helpende handen om alles aan te slepen en 
ook weer op te ruimen, we kunnen jullie niet missen! 

Irène 

 
 
ZWEMFESTIJN woensdag 15/04/09 
 
Soms is het wel fijn, om behalve samen te turnen, ook eens iets 
anders samen te doen, dus besloten we op 15/04 te gaan zwemmen 
in het zwembad van Kalmthout. Waarom daar? Wel, daar ligt 's 
woensdags een springkasteel in het water. 
Toen we arriveerden, was het zwembad nog leeg! We veroverden 
met z'n allen de opgeblazen draak. De eerste keer erop was 
makkelijk, maar wanneer je eraf geworpen werd, was het niet zo 
eenvoudig er terug op te geraken; het was zo glibberig! 
We hielden 20 minuten stand en moesten dan onze plaats afstaan 
aan een grotere (en veel lawaaierige groep). De jongens trokken 
naar het kikkerbad, waar ze allerlei stunts uithaalden op de matten 
( dachten ze dat ze in de turnzaal waren?) 
De meisjes trokken naar de startblokken. Carmen belandde keer op keer onverwachts in het water, hoe 

kwam dat toch? ( klein draakje Lien?) 
Na een wedstrijdje "om ter snelst terug boven komen", 
waterslangen opduiken en balletjes rondgooien, zat 
onze zwemnamiddag er alweer op. 
Om af te sluiten gingen we nog even langs de cafétaria 
voor een "natje" (neen, geen water meer, wel cola, 
fanta,...) en een “droogje”( chips) voor iedereen. 
Ondanks de kleine groep deelnemers was het toch een 
succes en zeker voor herhaling vatbaar!: 't Was klein, 
maar fijn! 

Inge 
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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” 
 

 
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. 

mailto:willyvandorst@scarlet.be
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 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. 

 

 
 

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! 
 

http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Strafrecht/#Art.457
http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Strafrecht/#Art.458bis
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TURNFEEST ILOKA 2009 // “DIT IS BELGISCH” 
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 Op 21 maart 09 werd er flink 
gewerkt bij ILOKA om het 
jaarlijkse turnfeest toch weer 
te doen slagen. Iedereen zette 
zijn beste beentje voor en na 
een spannende en vermoeiende 
dag konden we dan ook weer 
terugblikken op een geslaagde 
uitvoering. Een dvd met alle 
oefeningen is te verkrijgen aan 
de prijs van 5€ en alle foto’s 
zijn te zien op onze 
www.iloka.be 
Nog een speciaal woordje van 
dank aan de diverse 
werkploegen want die hebben 
ook weer prima gepresteerd. 
Bedankt mannen en vrouwen 
en tot een volgende keer! 

Irène 

http://www.iloka.be/
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STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA 

 
’t Is weer tombola tijd en dan kan je wel eens de vraag krijgen “moet je een lootje kopen van 
ILOKA” want onze leden, groot en klein, kunnen weer op pad om deze, voor ons zeer belangrijke 
kaartjes te verkopen. Je mag er natuurlijk ook een massa zelf houden zo heb je kans om een van 
onze prachtige prijzen te winnen. Hoe meer loten je verkoopt hoe groter ook je ledencheque. 
Ons “trek-team” komt bijeen op 27/5 dus moet alles afgerekend zijn ten laatste op 
woensdagmiddag 27/5 tijdens het kleuterturnen. Wij bezorgen zo vlug mogelijk de uitslag. 
 
 

DORPSDAG ZONDAG 31 MEI 2009 

 
Ook dit jaar slaan we onze tenten op aan de Hoevensebaan ter gelegenheid van de Dorpsdag te 
Kapellen. Ons INFO/CAFE is voor iedereen toegankelijk vanaf 10 tot 18uur. Bij ons kan je komen 
uitrusten van al dat wandelen en aan een crisisprijs een pintje drinken. Ook ons Knuffelkraam zal 
weer opgesteld worden zodat je uw persoonlijke voorraad “knuffels om te geven of te houden” 
weer kan aanvullen. We rekenen natuurlijk op schitterend weer zoals gewoonlijk. 
Wie ons een handje of twee wil komen helpen met toogdienst en enveloppen verkoop is ook 
steeds welkom. We rekenen op jonge mensen om ons Knuffelkraam te bemannen of te 
bevrouwen, ervaring is niet vereist. Hier nog enkele praktische tips voor medewerkers: 
 
 zaterdagmorgen om 8 uur bij den Brouwer met een kar! 
 
 zondagmorgen om 8 uur opstellen van tenten en installeren van toog en Knuffelkraam! 
 
 een ganse dag dit INFO/CAFE  annex Knuffelkraam aan de gang houden! 
 
 om 18 uur afbreken en terug alles naar de verschillende opslagplaatsen brengen! 
 
 

Hierbij danken wij 
BRICO KAPELLEN 

en 
VAN HAVERE 

voor het schenken van 
waardevolle prijzen ten 

voordele van onze 

tombola! 
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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  

 

 
Einde seizoen etentje in ’t Schuurken  

plannen we dit jaar op vrijdag 3 juli 09.  
Wie zin heeft om mee te gaan geef maar een seintje op 

 03 664 93 80 of 0486 699233 
Irène 
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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 € 
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SPORTEN IN DE VAKANTIE 
 

 
In de maanden juli en augustus zijn de schoolpoorten weer gesloten en moeten wij 
uitwijken om onze conditie op peil te houden. Dus trekken we naar de turnzaal van 
Vrank en Vrij te Hoevenen 
 

MAANDAGAVOND VAN 19.30 TOT 21 UUR 
 
De turnzaal van Hoevenen vind u aan de Antwerpsesteenweg tegenover de sporthal en 
voetbalvelden en naast het Chiro lokaal. Ik (Irène) zal daar zijn en verwacht jullie toch ook 
wel eens een keertje. 
 

 
 

Fietsen kan je op 

DINSDAGMIDDAG VAN 14 TOT 17 UUR 
 

We komen samen om 13.45u en vertrekken stipt om 14 uur aan de Sporthal 
van Kapellen voor een tochtje van ca.30 km. We fietsen zeker niet te snel 
en iedereen kan mee. 
 

Voor de snelle fietsers vertrekt er een ploeg van Ssport om 13 uur 
 

 
 
 

NORDIC WALKING 
ELKE 2DE DONDERDAG  

MORETUSBOS 
PUTTE-KAPELLEN 

 
Geleide wandelingen in het Moretusbos met vertrek aan de parking Ravenhof om 13.30uur. 

Iedereen mag mee met of zonder stokken! 
 

 

 

 

Irène 
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trouwe leden 

OOOH 
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MILIEUTEST  voor jongeren 
 

Het gaat niet altijd goed met ons milieu.  Je hebt zeker al op TV, op school of in de krant vernomen dat onze 

aarde aan het opwarmen is en dat sommige mensen niet goed omgaan met het juist sorteren van afval of te 

veel water verspillen.  Er wordt ons verteld dat we allen te samen moeten werken om voor een proper milieu 

te zorgen om onze wereld gezonder te maken.  Let jij hierop? Ben jij milieu bewust?  Doe onderstaande test 

en kijk of je milieubewust bent. 

1- Laat je tijdens het tandenpoetsen de kraan lopen? 

O  ja   O  neen  

2- Sta jij lang onder de douche? 

O   ja   O   neen 

3- Doe jij altijd het licht uit in je kamer als je weggaat? 

O   ja   O   neen 

4- Vind jij dat je ouders (en ook jij) oud papier apart moeten inzamelen? 

O   ja   O   neen 

5- Gebruik je voor je speelgoed oplaadbare batterijen in plaats van gewone? 

O   ja   O   neen 

6- Breng je glas naar de glasbak? 

O   ja   O   neen 

7- Vraag je vaak aan je ouders of ze je wegbrengen met de auto als het echt niet hoeft? 

  O   ja   O   neen 

8- Als je boodschappen doet gebruik je dan een herbruikbare boodschaptas? 

  O   ja   O   neen 

9- Als je brood meeneemt naar school, stop je het dan in een plastiekzakje?  

O   ja   O   neen 

10- Doe je thuis in de winter altijd de deuren achter je dicht?   

O   ja   O   neen  

PUNTENTELLING: 

1 ja      =  0 punten     4 ja     = 10 punten  7 ja     =  0 punten       10 ja     = 10 punten 

   neen = 10 punten              neen =  0 punten      neen = 10 punten                  neen =  0 punten 

2 ja     =   0 punten           5 ja     = 10 punten  8 ja     = 10 punten 

   neen = 10 punten              neen =  0 punten     neen =  0 punten 

3 ja     = 10 punten     6 ja     = 10 punten  9 ja     =  0 punten 

   neen =  0 punten              neen =  0 punten                   neen = 10 punten 

 

UITSLAG VAN DE TEST: 

0 – 40 punten: Jij springt nog steeds slordig om met dingen die heel belangrijk zijn. Denk eraan dat alle beetjes      

  helpen en als je groot bent en ook nog in een gezonde omgeving wil leven, is het best dat je daar nu 

      al begint aan te werken. 

 

40 – 80 punten: Jij bent je al aardig bewust dat er iets aan het milieu dient gedaan te worden. Hier en 

       daar nog een klein beetje bijschaven en alles komt in orde. 

 

80 – 100 punten: Jou hoeven we echt niet meer te vertellen hoe je met het milieu moet omspringen. Bij  

     jou is het al een gewoonte geworden om zuinig met alles om te springen.  Misschien kun  

     je jou vriendjes er op wijzen hoe zij zonder al te veel moeite hun gedrag kunnen  

     veranderen.   
willy 
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OMA’S AAN DE TOP 
 

Deze keer in onze rubriek OMA’s een trotse overgrootmoeder uit onze afdeling  
Seniorobic nl. Jeanine Mertens hier op de foto met haar  

achterkleindochter Sine 
kleindochter Carolien  

dochter Karin 
 

Van hart proficiat voor de ganse clan. 
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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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OUDE   KOOKKUNST 
 

Gevonden op zolder :  Oud boek  uit de jaren 30 van vorige eeuw, met als titel  “ Hedendaagsche 
kookkunst”.  Ook in deze vooroorlogse jaren  van de vorige eeuw scheen er nood te zijn aan een kookboek, 
alhoewel de meeste van onze voorouders leerden koken van generatie op generatie. We wilden u enkele 
recepten niet onthouden en publiceren hieronder enkele klaar te maken maaltijden die heden ten dage ook 
nog worden bereid, zij het misschien op iets andere wijze. Om de originaliteit te behouden worden deze 
weergegeven in de originele oude spelling. 
OESTERS: 

De baarden worden, als men de oesters stoven wil,er af genomen, waarna men de oesters met 
hun nat in eene pan stooft, en ze dan in eene saus doet, die bereid is uit boter, fijne beschuit en 
citroenschilletjes, noot en foelie, citroensap en water. Dit alles laat men goed dooreenstoven. 
Ook kan men de van baarden ontdane oesters in afzonderlijke schelpen leggen, zooveel als 
elke schelp er bevatten kan.  Deze zet men, na voorzien te zijn met boter, citroensap en 
gestooten beschuit op een rooster met sterk vuur er onder en laat ze zoo, vooral niet te lang, 
stoven. Nog kan men ze ongeopend over een sterk vuur op den rooster leggen; zoodra zij zich 
dan openen, legt men ze op een schotel en discht ze warm met eene saus naar believen op. 
Om eene schotelpastei van oesters te maken, doet men de ontbaarde oesters met haar sap in 
een schotel, met foelie of noot, het sap van een paar citroenen en gestooten beschuit; nu sluit 
men de pastei met eene taartkorst digt en bakt ze met  vuur van boven en onder gaar, hetwelk 
men aan het bruin worden der korst bespeurt.  Men kan de oesters ook gewenteld in wat 
geraspte noot, gestooten foelie en suiker met meel ondereen gemengd, in boter bakken. 

MOSSELEN: 
Om ze te koken, zet men ze zonder of met weinig water op een sterk vuur; ene uije, die men er 
in legt, moet bij het koken blank blijven, of de mosselen deugen niet.  Men eet ze, als ze gaar 
zijn – en dit bespeurt men aan het op- en overbruisen van het water of aan het opengaan der 
mosselen. Zoo warm mogelijk met eene saus van half wijnazijn en water met boter, noot en 
geraspte wittebrood, of met eene eijersaus, waarin men wat geraspte peperwortel of peper 
doet.  Om ze te stoven doet men ongeveer als bij de oesters doch voegt er dan wijnazijn bij. 

GARNALEN: 
Gekookt worden deze in koud water met een weinig zout en azijn, en wel zoo snel en hard 
mogelijk; anderen laten eerst het gezouten water koken en doen er de garnalen bij. Gaar zijnde 
doe men ze op een vergiet, strooije er frisch zout over en roere het door, waarna men ze 
gepeld met olie en azijn eet. 

KRABBEN: 
Deze worden levend in kokend, behoorlijk gezouten water gedaan, 
zorgvuldig toegedekt en een kwartier gekookt.  Dan laat men ze op 
een  
vergiet afloopen, en roert er, nog heet, wat boter onder; als zij groot 
zijn, spouwt men ze overlangs open, nadat zij zijn koud geworden, en 
diene ze op met olie, peper, azijn en peterselie op.  Wil men ze 
stoven, dan kookt men ze eerst gaar, doet de schalen van kop en 
staart af, waarna men bij den overigens heel gelaten visch wat gekookt water, met wat zout, 
peper, boter, klein gesneden peterseliewortels en gehakte peterselie met gestooten beschuit en 
muskaatnoot voegt, en dat alles zamen laten stoven, tot de saus gebonden is en de 
peterseliewortels gaar zijn. 

GEBRADEN GANS: 
Men snijdt de gans den nek af en vangt het bloed in azijn op om het ingewand te bewaren. De 
gans moet nu dadelijk geplukt en de donsveren apart gelegd worden.  Na schoon geplukt te 
zijn, wordt zij gezengd, dan broeit men ze met kokend water en wrijft ze met een wollen lapje 
met zemelen goed af.  
Als dit geschied is, wordt zij nog eens in koud water afgewassen en moet daarin blijven liggen, 
tot zij koud en het vet inwendig hard is; dan wordt zij eruit genomen, het vet van de darmen 
gedaan, de maag opengesneden, de dikke huid er uitgetrokken, de bloem en het darmvet 
afzonderlijk in koud water gelegd, de hals en de vleugels afgesneden en den gorgel 
uitgetrokken.  De pooten moeten reeds bij het broeijen afgesneden en afgetrokken worden. Wil 
men nu de gans braden, dan wordt zij geheel alleen in versch water gelegd en inwendig 
schoon uitgewasschen; dan bewrijft men ze met wat zout, broeit een bundeltje St. Jans-kruid af 
en steekt het er in.  Nu zout men ze van buiten nog een weinig en braadt ze schoon geelbruin.  
Het vet moet men zorgvuldig telkens afscheppen.  Men kan de bloem en het overige vet 
dadelijk mede op de gans leggen en ook laten uitbraden; het krijgt zoo een beteren smaak, dan 
wanneer men het in de pan uitbraadt.      SMAKELIJK !! 

Sivle 
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wedstrijden MEGA GYM 

 
Zaterdag 9 mei trekken we met 24 gymnasten naar de wedstrijden in Gent. 
 
Volgende ploegen werden ingeschreven en we wensen hen veel succes bij hun wedstrijden. 
 
Mini Tramp: 
 
Pup.Benj. niv. C  ILOKA 1  Leys Chelsea – Artois Severine – Verbert Jo-An – Sempels Sofie 
Pup.Benj. niv. C  ILOKA 2  Van Craen Lien – Verbist Matthijs – Jacobs Owen – Van Hasselt Tine 
 
Min Bel. niv. C  ILOKA 1  Davies Tine – Van Engeland Silke – Van Gestel Margot – Bogaerts Lotte 
Min.Bel. niv. C  ILOKA 2  Tahon Jens – Bogaerts Karenza – Sempels Coralie – Sempels Jolien  
 
Jun.Sen. niv. B  ILOKA 1  Boeye Aster – Tahon Christa – Van Elst Sigrid – Debie Ellen 
Jun.Sen. niv. B  ILOKA 2  Sempels Nathalie – Verswijfel Daphne – Van Grootel Joyce – Sempels Ilona 
 
 

Toestelturnen: 
 
Boeye Aster beloften  Sempels Jolien miniemen 
Van Elst Sigrid beloften  Van Gestel Margo miniemen 
Debie Ellen beloften  Leys Chelsea miniemen 
Tahon Christ beloften  Sempels Sofie miniemen 
Verswijvel Daphne beloften    
     
Bogaerts Lotte beloften  Van Craen Lien miniemen 
Sempels Ilona beloften  Artois Severine miniemen 
Sempels Coralie beloften  Verbert Jo-An miniemen 
Davies Tine beloften  Van Hasselt Tine miniemen 
Van Engeland Silke beloften    
 
Brevetten : Jacob Owen – Verbist Mathijs – Tahon Jens 
 
Thomas Van Hasselt moest afhaken wegens ziekte en we wensen hem langs deze weg een spoedig 
herstel. Ook voor zijn zus Emily hopen we dat haar knie problemen nu voor goed zijn opgelost. 
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NUMEROLOGIE  
 
Het gebruik van cijfers om inzicht te verkrijgen in de toekomst of de persoonlijkheid.  Je 
persoonlijk nummer berekenen dat in je naam verborgen zit en er een waarde aan geven, 
numerologen zijn er van overtuigd dat cijfers iemands karakter onthullen en het bestuderen 
van cijfers de toekomst kan zichtbaar maken.   Het enige wat je moet doen is erin geloven. 
 
Numerologie is een methode waarmee bij data, namen en zelfs gebeurtenissen de 
overeenkomstige getallen worden gevonden (meestal de cijfers tussen één en negen, soms 
ook de cijfers 11 en 22).  Elk cijfer heeft een bepaalde betekenis.   
De overeenkomst wordt heel simpel berekend door  de letters van het alfabet te koppelen 
aan getallen volgens het “Hebreeuwse systeem”, zoals numerologen het noemen, en dat je 
verder in de tabel kunt terugvinden. 
Om je persoonlijk nummer te vinden, schrijf je eenvoudigweg de cijfers op die bij elke letter 
van je naam horen, om ze daarna op te tellen.  Is de uitkomst meer dan negen, tel dan de 
cijfers van het getal op en blijf dat doen tot de uitkomst onder de tien ligt.  
Als voorbeeld nemen we de naam van de secretaris van turnkring ILOKA: Willy Van Dorst. 
Volgens onderstaande tabel krijgen we: Willy = 6+1+3+3+1= 14,   Van= 6+1+5= 12,   Dorst= 
4+7+2+3+4= 20. Deze tussenresultaten tellen we terug samen: 14 + 12 + 20 = 46,  en 
vervolgens verder tot er een cijfer onder de tien overblijft: 4 + 6= 10,   1 +0 = 1.  Eén is dus 
het eindcijfer. Verderop kun je lezen welke karaktertrekken er bij ieder cijfer passen, en 

weet je eveneens de reden waarom uw secretaris hier niet in gelooft. 
 
    Het Hebreeuwse  numerologisch systeem 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A B C D E U O F 

I K G M H V Z P 

Q R L T N W     

J   S     X     

Y               
 
Als de cijfers van je naam op 1 uitkomen, ben je waarschijnlijk een dominante persoon, een 
leider.  
‘ Enen’ zijn pioniers, uitvinders, ontwerpers – maar ze brengen hun plannen vaak tot 
uitvoering met weinig oog voor de effecten ervan op hen die er direct mee te maken hebben. 
Ze hebben de neiging iedereen die ze tegenkomen te domineren, hebben zelden goede 
vrienden en zijn soms, ondanks de indruk van zelfvertrouwen die ze wekken, hele eenzame 
mensen. 
 
Het cijfer 2 wordt door moderne numerologen uitgelegd als het cijfer van passieve, 
ontvankelijke mensen.  ‘ Tweeën’ zijn rustig, weinig ambitieus, zachtaardig, vriendelijk, 
netjes en gewetensvol.  Ze krijgen vaak hun zin door te overtuigen, niet door door te 
drukken.  Ze hebben de neiging tot twijfelen, en maken het zichzelf moeilijk door 
beslissingen zonder goede reden uit te stellen, waardoor ze zichzelf soms in lastige situaties 
brengen. 
 
Traditioneel is drie een van de meest extraverte getallen, het cijfer van intelligente, 
creatieve en gevatte mensen, die meestal makkelijk vrienden maken en succes lijken te 
hebben met alles waar ze aan beginnen.  Ze zijn trots, ambitieus en houden van pleziertjes. 
Hun grote zwakte ligt in het onvermogen om wat dan ook – ideeën of mensen – erg lang 
serieus te nemen. 
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De vier heeft net als de twee betrekking op betrouwbare, aardse mensen. Het zijn geboren 
organisatoren. Ze missen de luchtigheid van de ‘enen’ en ‘ drieën’, maar compenseren dat 
door redelijkheid en zorgvuldige aandacht voor detail.  Ze kunnen plotselinge irrationele 

woedeaanvallen of depressies hebben die uitzonderlijk lijken voor mensen die gewoonlijk het 

toonbeeld van kalmte zijn.  Vier is door numerologen ook lange tijd gezien als het cijfer 

van ongeluk; vaak lijkt het of vieren een hoge prijs moeten betalen voor successen die ze 

in hun leven behalen. 

 
Vijf is het cijfer van slimme, snelle, ongeduldige mensen.  Ze leven op de toppen van hun 
zenuwen, en zijn dol op mensen ontmoeten en zoeken steeds nieuwe ervaringen.  Vaak zijn 
ze lichamelijk aantrekkelijk, maar ook wat futloos, en hebben er een hekel aan ergens op 
vastgelegd te worden.  Vijf staat ook voor seks en ‘ vijven’ hebben vaak een gevarieerd en 
opwindend liefdesleven dat ook problematisch kan zijn.   Soms kan hun seksuele kant zelfs 
tot excessen of perversies leiden. 
 
Mensen die zes als hun cijfer hebben behoren tot de gelukkigste in het hele numerologische 
systeem.  Ze zijn gelukkig, rustig, evenwichtig en huiselijk.  Zorgzaam, loyaal, oprecht en 
gewetensvol. Vaak ook creatief, en veel van hen hebben succes in de uitvoerende kunsten.  
De negatieve kant van hun karakter is een neiging om bemoeizuchtig te zijn, eigenwijs en 
zelfingenomen. 
 
Zeven is het cijfer van de eenling, de introverte geleerde, filosoof, mysticus of occultist.  
Deze mensen hebben de neiging aan de zijlijn van het leven te staan, observeren graag.  Ze 
zijn waardig, beheerst en gereserveerd. Ze staan wat onverschillig tegenover wereldse 
welvaart maar hebben, hoewel ze wat afstandelijk lijken, loyale vriendschappen.  Ondanks 
hun sterke intellect, kunnen ze hun gedachten vaak verbazend slecht onder woorden 
brengen, en discussiëren er zelfs liever niet over als ze het gevoel hebben dat hun eigen 
ideeën uitgedaagd worden. 
 
Acht staat voor werelds succes, mensen met dit cijfer zijn vaak succesvolle zakenlui, politici 
of advocaten.  Maar hun succes is vaak de vrucht van hard werken, wat ten koste kan gaan 
van hun warme, meer menselijke eigenschappen.  Vaak lijken ze hard, egocentrisch en 
hebberig; maar achter deze onaantrekkelijke buitenkant hebben ze vaak een grillig trekje 
waar anderen zich toe aangetrokken voelen. 
 
Negen staat voor het hoogtepunt van intellectueel en spiritueel succes. Mensen met het getal 
negen zijn idealistisch, romantisch, visionair – dichters, zendelingen, dokters, religieuze 
leraren, briljante wetenschappers.  Hun grootste kwaliteiten zijn onzelfzuchtigheid, 
zelfdiscipline en vastberadenheid en hun idealisme richt zich op de mensheid als geheel.  
Maar in hun dagelijkse leven hebben ze de neiging een beetje op de achtergrond te blijven, 
en kunnen ook wispelturige vrienden en minnaars zijn. 
 
Sommige numerologen gebruiken ook de getallen 11 en 22.  Ze geloven dat deze een hoger 
niveau van ervaring weerspiegelen dan de cijfers 1 tot en met 9. Elf is het getal van hen die 
openbaringen hebben en aan martelaarschap lijden; vaak mensen met een sterke roeping in 
hun werk – predikers, dokters, verpleegsters of leraren.  Vaak zijn het in vele opzichten 
idealisten. 
Tweeëntwintig is dan het ‘ meester-getal’, en deze mensen combineren de beste kwaliteiten 
van alle andere getallen. Pas dit alles toe op de naam die je bij je geboorte werd gegeven en 
je vindt, zo zeggen numerologen, de eigenschappen waarmee je werd geboren en die je hele 
leven onderdeel zullen blijven van je persoonlijkheid.  
 
Als het getal dat je hebt bekomen, door het numerologische systeem toe te passen op je 
naam, en het blijkt te kloppen – is dit dan toeval? De reactie van numerologen zal zijn dat er 
geen toeval bestaat. Zij zien het universum als een enorme harp met talloze snaren, die elk 
een eigen trilling hebben, corresponderend met een getal.  Nummers vormen, zo geloven ze, 
de wortel van alle dingen.   
 
Het is aan de lezer van dit artikel om zijn of haar besluit te trekken of je wil geloven in deze 
materie of niet.  De secretaris van ILOKA, die in het voorgaande voorbeeld voorkomt, behoort 
in ieder geval tot de  ‘ non- believers’.  Veel succes gewenst bij de ontleding van uw naam ! 
 

Willy 
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VERJAARDAGSKALENDER   APRIL – MEI – JUNI  2009 

Anthonissen Hanne kids 15-04-03 

Betz Marie kleuters 26-04-04 

Claessen Marie kids 07-04-02 

Dandois  Luca kids 09-04-03 

Hekkelman Esther kindergym 1 18-04-01 

Jacobs Arwen kleuters 13-04-04 

Lenders Lucas kleuters 18-04-05 

Lotgering Anouk kindergym 3 08-04-99 

Manser Pebbles kindergym 2 29-04-99 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Van de Velde  Tessa kindergym 2 30-04-99 

Van Es Maria seniorobic 29-04-46 

Verswijvel Daphne gym+ 15-04-92 

Wouters Zoë gym+ 24-04-89 

 

Vissenberg Lars kleuters 31-05-05 

Gijsen Lies kleuters 15-02-05 

Kleyn Arno kleuters 05-05-04 

Ollevier Jonas kids 27-05-02 

Symons Aline kids 19-05-02 

Smets Valérie kindergym 2 08-05-99 

Dewart Catherine kids dance 06-05-99 

Van Hees Sandrien kindergym 3 19-05-98 

Dua Chantal conditiegym 23-05-57 

Aendenboom  Rita conditiegym 08-06-55 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

Cornelis Nicole seniorobic 27-05-34 

van der Kaaij Piet conditiegym 31-05-29 

 

Van Ballaert Mika kleuters 28-06-05 

Wildiers Jade kleuters 22-06-04 

Robert Romy kindergym 3 18-06-97 

Van Grootel  Joyce gym+ 09-06-95 

Swijnen Michael volleybal 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Ria conditiegym 17-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven penningmeester 20-06-44 
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VERJAARDAGSKALENDER  JULI – AUGUSTUS  2009 

 

Tops Djaro kleuters 28-07-05 

Maes Kirsten kleuters 22-07-04 

Lesuisse Quinten kids 25-07-03 

El Founti Soraya kindergym 2 20-07-98 

Bogaerts Karenza kindergym 4 22-07-96 

Van Hasselt  Emily hlpld. 12-07-95 

Ceulemans Sofie gym+ 06-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Van Den Corput   Rina conditiegym 27-07-48 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 

  

Anthonissen Line kleuters 20-08-04 

Anthonissen Lore kleuters 20-08-04 

De Laet Sam kids 03-08-03 

Littlechild Ellen kids 23-08-02 

Kleyn Lena kids 20-08-02 

Goetschalckx Jordy kindergym jo 30-08-99 

Artois Severine kindergym 4 18-08-99 

Verbert Jo-An kindergym 4 03-08-99 

Tahon Jens kindergym jo 14-08-97 

Calluy Cindy Hlpld. 07-08-85 

De Proost Ellen volleybal 28-08-79 

Cerstiaens Marleen conditiegym 13-08-71 

Uscinowicz Magdalena conditiegym 09-08-64 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Van Ginneken Josepha seniorobic 10-08-38 
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NADINE EN TIM RONDE DE WERELD IN 99 DAGEN 

een greepje uit het reisverslag te lezen op hun blog  

 
 
USHUAIA 
Na wat te zijn bekomen van de vorige vluchten, plannen we enkele excursies. Donderdag zijn we naar het 
H eiland geweest, zo genoemd bij het ontstaan van 2 parallel eilanden verbonden door een zandbrug 

tijdens eb. We huurden een zeilboot om daar te geraken maar omdat dit een 
oceaanzeiler was (lees 17 ton) en zeer weinig wind (10 knopen max. zeer raar) had 
het ook geen zin om de zeilen te hijsen, dus gingen we op de motor tot aan het eiland 
om een kolonie Comorants te ontdekken. Eigenlijk was aanmeren op het eiland, om 
het zachtjes uit te drukken, zeer interessant. Geen pijler, geen dok, geen 
aanlegplaats… enkel 2 banden, 2 kabels en een verticale kaaimuur. In elk geval, na 
een kleine evenwichtsoefening konden we aan onze tocht beginnen. Daarna besloten 

we de dag met een zeiltochtje langs een kolonie zeeleeuwen. 
Vrijdag wilden we nog een excursie boeken naar Martillo Eiland waar nog een grotere kolonie pinguïns te 
vinden is, maar deze bleek volgeboekt. Eigenlijk was dit niet zo erg want we kregen bar slecht weer dus 
gingen we maar stappen naar de voet van de Glacier Martial, een van de kleinere gletsjers van Patagonië. 
Toen kwamen we ook te weten dat onze dagrugzakken niet zo waterdicht waren als gehoopt. In elk geval 
kregen we zaterdags een fenomenale dag tussen de pinguïns. Men vindt hier 2 types nl. Magellanic en 
Gentoo.  
Zondag trokken we naar Tierra del Fuego, een van de beroemde Argentijnse nationale parken waar we 
ongeveer 14 km wandelden door een postkaartlandschap. Eindeloze zichten en doodse stilte… 
ongelofelijk! Enkel een beetje modderig maar het bleef de ganse dag droog en ‘s morgens scheen zelfs 
even de zon.  

TIM 

 
VLUCHT NAAR EL CALAFATE 
Een uurtje vliegen naar  El Calafate, de uitval basis voor het Glacier National Park. El Calafate blijkt een 
levendiger stadje te zijn dan Ushuaia. Misschien omdat het daar wat warmer is. Het is zeer toeristisch  
maar klein en gezellig. We reserveerden in het centrum in de herberg Che Largato wat een aangename 
verrassing was. Zeer stijlvolle kamers, afzonderlijke badkamers, reisbureau, bar/bistro, ontbijt en 
internet.’s Avonds veranderde de gezellige zitkamer in een kleine disco. 

TIM 
EL CALAFATE 

We verbleven 2 dagen in El Calafate.  
Dinsdag gingen we naar Perito Moreno, een van de kleinere maar 
zeer toegankelijke gletsjers in Los Glacieres National Park.Eerst een 
panoramisch overzicht over de enorme gletsjermuur en zeer 
indrukwekkend wanneer zo’n 
enorme ijsbrokken in het diepe 
blauwe meer storten. De muur is 
ca.50-80 meter hoog en de 
brokken die in het water storten 
zijn ongeveer half zo groot. Later 
op de dag scheepten we in op 

een kleine boot om de andere oever te bezoeken. Daar legden we aan 
op een ijskap en wandelden we op de gletsjer. Een wandeling met een 
“stopke”: een whisky bar tussen de ijsbergen. 
Woensdag vaarden we een ganse dag op een enorme catamaran om de 
Upsala Gletsjer te zien, de grootste in het park. Om daar te geraken navigeerden we tussen enorme 
ijsbergen die dreven op het meer. 

TIM 
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BUS van EL CALAFATE naar EL CHALTEN (en terug) 
Geen stinkvoeten in deze bussen, overal hangen affiches met het vriendelijke verzoek je schoenen aan te 
houden. In de herberg in El Chalten waren zelfs automatische luchtverversers geplaatst. Op den duur ga 
je nog denken dat je stinkt en we hadden net onze was gedaan. 
Over voeten gesproken, ik heb mijn eerste medicinale interventie gedaan, bloederige blaren op Tim’s 
rechter hiel die verschenen na 7 uur stappen. Hopelijk is dit genezen wanneer we naar Torres del Paine 
gaan anders zal het “painful” worden. 

Nadine 
EL CHALTEN 
El Chalten heeft zich ter recht uitgeroepen tot Trekking Hoofdstad van Argentinië. Het is inderdaad een 
wandelparadijs met een prachtig landschap, maar we hebben nog nooit zoveel mensen zien strompelen. 
Ik veronderstel dat men de wandelafstanden hier niet zo goed inschat. Het is niet zoals in de V.S. waar 
men steeds een ruime raming krijgt. Als men hier spreekt van 7 uren wandelen dan zijn de rustpauzes of 
foto pauzes niet inbegrepen. Het was hier aangenaam vertoeven in dit stadje met ongeveer 500 inwoners 
met aangename herbergen en restaurantjes en er was zelfs een kleine brouwerij met een zeer amusant 
gastenboek. 

TIM 
 
TORRES DEL PAINE 
Toen we met de bus van Puerto Natales naar Torres del Paine 
reden, werden we vergezeld door een prachtige regenboog, een 
voorloper van het lokale weer. In het park moesten we op de 
boot wachten om het Pehoe Meer over te steken om naar de 
Grand Paine Refugio te gaan en toen kwam de regen. Tegen de 
tijd dat we in de Refugio waren aangekomen was de zon d’r weer 
zodat we toch nog maar besloten een kleine wandeling te doen 
naar Campagamento Italiano, langs het Scottsberg Meer, 
uitkijkend op de Cuernos. In de “refugio” namen we enkele 
“Pisco Sours and a nice diner” 
Dinsdag trokken we langs Grey Lake naar Grey Glacier , 7u. 
wandelen en de laatste 10 minuten kregen we de nationale 

“drash” over ons! 
De verpleegster van dienst moest nog een grote blaar behandelen 
dus moesten we het de volgende dag wat zachtjes aan doen. Naar 
boven wandelen met zicht op Pehoe Lake en dan de boot terug 
naar Las Torres Refugio was een goede keuze want het regende 
de ganse woensdagnamiddag.  
Donderdag waren we vroeg op om naar 
Las Torres te stappen. Het was prachtig 
weer maar ongelukkig voor Tim wilden 
zijn “blaren” niet mee dus moest ik 
alleen naar “the Torres”. Gelukkig had 
ik Bella om me gezelschap te houden. 

Na de tocht op en af de berg, was ook ik aan een paar dagen rust toe. 
Nadine 

 
 
 

PUNTA ARENAS 
Na enkele mooie dagen in het bos keerden we naar de beschaafde wereld terug, met de bus naar Punta 
Arenas, de grootste stad van Patagonië.  In het museum  waren we de enige bezoekers. Het had geen zijn 
om daar nog langer te blijven, net lang genoeg om wat uit te rusten en zo kwam er een einde aan ons 
bezoek aan Patagonië. We vliegen zaterdag naar Santiago. 
Patagonië is een natuurwonder met behulpzame (kleine) mensen, wij leken soms reuzen – een verkoper 
moest luid lachen toen Tim een maat 45 vroeg. Veel honden langs de weg, overal sigaretten (gelukkig 
enkel buiten), wind, modder, regen en zon, lekker bier, tonnen heerlijk vlees en fantastische “Pisco 
Sours”! 
We komen ooit nog eens terug ! 

Nadine 

Bella 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 20 

 - 
39 

SANTIAGO 
We kwamen vrij laat aan in Santiago en hadden geen hotel reservatie (slechte internetverbindingen in 
Patagonië). Tegen de tijd dat we daar arriveerden waren alle kamers bezet. We trokken naar een ander 
hotel, maar ook vol. Daar kregen we het adres van nog een ander hotel dat misschien nog kamers vrij had 
maar we moesten ons haasten want wegens het weekend was alles zowat volgeboekt. Toen we rondliepen 
rook ik verse lakens, keek rond en vond een klein hotelletje, net goed genoeg om enkele dagen in onder 
te duiken. 
Het centrum van Santiago is eerder compact, zodat we daar wat rond zwierven en enkele musea 
bezochten (hoofdzakelijk om te ontsnappen aan de hitte die we nog niet gewoon zijn). ’s Avonds aten we 
het lokale “fast food”  - Chorillana = fritten met rundsvlees, uien, worst en bier.   Maandag wisselden we 
onze tikketen voor Buenos Aires en bezochten nog het San Christobal park, een groene strook in een door 
smog bedekt Santiago , we konden nauwelijks de Andes zien. 
Morgen vertrekken we naar Buenos Aires. 

Nadine 
BUENOS AIRES 
Bueno SI,  Air NO – Buenos Aires is een mooie stad met veel groen (bomen, planten en parken), maar veel 
smog, zeker wanneer half Argentinië zijn ex president Raul Alfonsin komt begraven. We moesten door de 
stad naar een internationaal postkantoor en de taxi bestuurder was niet te spreken over het verkeer en 
toeterde er op los. Maar we zijn toch verlost van 10kg warme kleding plus de “blaren schoenen” zodat we 
wat lichter kunnen reizen. ’s Avonds gingen we naar een tango show in Cafe Tortini: het is ongelooflijk 
hoe deze dames op hun hoge hakken in evenwicht blijven tijdens deze fantastische dans. Ik veronderstel 
dat wij met onze wandelbotten  en sandalen hiervoor niet in aanmerking komen. 

Nadine 
IGUAZU FALLS 
Nog een keertje op de bus (19 uren) naar Pto.Iguazu, de 
Argentijnse kant van de watervallen. Een busrit in toffe 
omstandigheden, 3 zetels per rij, 2 maaltijden en een emmer 
whisky om je in slaap te krijgen. We kwamen rond de middag aan 
en na het inchecken in het hotel, vertrokken we meteen naar de 
Braziliaanse kant van de watervallen, dus weer een 
grensoversteek. Eens in het park werd het vrij snel 
indrukwekkend en het water is dan nog op zijn laagst deze tijd 
van het jaar. Er werd ons gezegd dat de Argentijnse kant nog 
indrukwekkender was en we boekten dan ook een uitstap die ons 
met een 4x4 tot aan het dok bracht waar we op een jet boot 
gingen om zo dicht mogelijk bij zo’n waterval te komen. 
Terwijl we inscheepten kregen we een droge zak om ons gerief in te steken. Toen de bemanning zich 
begon kleden in pakken, bestand tegen orkaankracht 5, begonnen we ons toch wel een beetje ongerust te 
maken. Bleek dat de zodiaks meermaals door verschillende kleine watervallen gingen en zeeeeeer dicht 
wij de grote. DOORWEEKT! Daarna ging het nog langs verschillende gangen om dit prachtig waterspel te 
aanschouwen. Er waren ook overal vlinders en die lieten je geen moment alleen. ’s Avonds terug en na 
een zeer verdiende douche vertrokken we opnieuw naar Buenos Aires (16u. dit keer) waar we met de 
ferry naar Montevideo moesten. 

Nadine 
IT TAKES 2 TO TANGO 
en 3 om een rugzak te stelen… Wat moest gebeuren gebeurde vorige zondag in het Buenos Aires bus 
station, toen we terugkwamen van Iguazu. Tim ging naar het toilet en liet mij achter met de rugzakken. 
Een beetje spray op mijn rugzak, wat geduw, en de boze Paas Haas ging ervandoor met Tims rugzak. Met 
een rugzak op mijn rug, ene op mijn buik en nog een andere in mijn hand stelde mijn achtervolging echt 
niet veel voor. Dit was waarschijnlijk de slechtste dag om bestolen te worden want in die rugzak zat alles 
wat we nodig hadden om naar Montevideo te verrekken, zonder de grote rugzakken: papieren, camera, 
kleding, alles weg! In het politiebureau duurde het zelfs niet lang om alles te registreren, dit hadden ze al 
eens eerder gedaan. We brachten de namiddag door met het annuleren van kaarten, melden van gestolen 
travellercheques enz. ’s Maandags naar de ambassades. Eerst de Belgische ambassade: binnen het half 
uur hadden we een nood-paspoort geldig voor 6 maanden, zodat onze reisplannen toch  konden doorgaan. 
Dan de US ambassade, daar was het wel wat drukker maar we slaagden er toch in om binnen te geraken, 
betaalden 165 USD en kregen een email adres in de plaats. Daar moesten we dan een afspraak mee 
maken maar dat duurde nog wel even zodat we onze vlucht naar Sydney met 3 dagen moesten uitstellen. 
Gelukkig is alles nu in orde en na 3 dagen zwerven door de stad kunnen we nu op het vliegtuig naar 
SYDNEY. 
Alles bij elkaar genomen zijn we er, buiten een gekwetst ego en het verlies van 2/3 van onze foto’s (dat 
doet wel pijn) goed vanaf gekomen. 

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 30 september 09 
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