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INTRO  
 

 

 
WEER AAN DE START ! 
 
Na een welverdiende vakantie vinden we 
opnieuw de weg naar de turnzaal. Een 
nieuw schooljaar dus ook een nieuw 
turnseizoen met een goed gevulde 
kringkalender. Wij hopen ook dit jaar 
weer op een talrijke opkomst en 
belangstelling voor onze verschillende 
activiteiten. Voor alle nieuwe leden een 
hartelijk welkom bij onze club.  
Ook onze voltallige ploeg leiding en 
hulpleiding met aan het hoofd onze 
nieuwe technische hoofdleiding, Inge, 
staat weer aan de start van dit nieuwe 
seizoen – zonder hun begeesterende, 
belangloze inzet, kunnen wij niet verder 
en we hopen op een vlotte 
samenwerking. Turnen bij Iloka is nog 
steeds betaalbaar, ook voor de ganse 
familie, je moet natuurlijk wel de moeite 
doen om naar de turnzaal te komen. Van 
de leiding verwachten we dat ze steeds 
op post zijn, dus … 
Wanneer je dit boekje krijgt is het reeds 
herfst en snellen we richtig einde jaar, 
een prima tijd voor goede voornemens en 
om die dan ook eens een keertje om te 
zetten in echte daden. Het is nooit te 
laat om ons te leren kennen en breng 
gerust je vrienden mee. Ik wens iedereen 
en sportief jaar en tot kijk in de turnzaal! 
 

Irène 
 

Gym Gala Gent op 19 december 2009 

 
Indien je belangstelling hebt om het GymGala 
bij te wonen kan je tickets bestellen via onze 
kring. Vanaf 20 personen kosten deze 20€ 
anders 25€. 
Leiding en hulpleiding kunnen weer van deze 
bijscholing genieten aan onze speciale 
voorwaarden. Leiding=gratis, hulpleiding 10€. 
Laat ons zo vlug mogelijk weten wie er mee 
gaat! 
Locatie : ’t Kuipke – Citadelpark Gent 
Aanvang: 20 uur  -  deuren 19.30 uur 
Pauze 21.00 uur 
Aanvang deel 2: 21.30 uur. einde: 22.30 uur

 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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LESSENROOSTER 2009/2010 
 
 

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 (november tot mei) 18.30 tot 19.30 

  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 

  MiniTramp / LangeMat 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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wie doet wat 2009 / 2010 
JEUGD 

vrijdag  van 18 tot 19.30u.   

GYM 1 Rina Steynen                     0486 743640 Jana en Indra 

GYM 2 Nancy Hamaekers              0476 779992 Emily Van Hasselt 

GYM 3 Cindy Calluy                      0474 434865 Melissa Naumann 

GYM 4 Carmen Wouters                0499 622356 Aster Boeye 

GYM 5 Inge Stoop                         0485 540693 
Kelly De Keersmaecker      0478 479408 

 

GYM jongens Zoë Wouters                      0499 622346  

van 19.30 tot 21u.   

LM en MT Inge Stoop                         0485 540693  
Kelly – Nancy – Rina – Carmen – Zoë – Sara -  Michael 

 

maandag van 19 tot 20.30u.   

Gym+  Inge Stoop                         0485 540693 
Rina Steynen                     0486 743640 

 

 

dinsdag van18 30 tot 19 30u.   

Kids Dance vanaf november  Nancy     0476 779992 Emily 

 

woensdag van 14 tot 15.30u.   

Kleuters en Kids Irène Huygen                     0486 699233 
Nancy Hamaekers              0476 779992 

Marijke Geuens 
Emily – Indra – Jana – 
Tine - Jordy 

 
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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KRINGKALENDER  2009  -  2010 

 
4 september 2009  vrijdag  start nieuw turnseizoen 
 
17 /18 oktober 2009  zat/zon  kaderdagen Gent  
 
24 oktober 2009  zaterdag wedstrijd Mini Tramp Antwerpen 
 
14 november 2009  zaterdag wedstrijd Lange Mat Ravels 
 
25 november 2009  woensdag Sinterklaasfeest  - Biz 
 
4 december 2009  vrijdag  receptie voor “Floor” KA  
 
24 januari 2010   zondag  Brevettendag - Turnzaal KA 
 
20 maart 2010   zaterdag Turnfeest ILOKA - sporthal KTA 
 
3 april 2010   zaterdag Filmvertoning  - Biz 
 
7 mei 2010   vrijdag  avondwandeling 

 
 
 

MEGAGYM 09/05/2009 VOOR FOTO’S EN UITSLAGEN ZIE ONZE WWW.ILOKA.BE 

 
Eindelijk was het zover.,9 mei was aangebroken.  
Resultaten van maanden training konden eindelijk 
getoond worden.  
Zenuwen waren er alom bij. 
Op het marktplein was iedereen tijdig aanwezig zodat 
we met de bus richting Gent konden rijden.  Inge moest 
de laatste loodjes nog leggen, iedereen kreeg zijn 
polsbandje en de minuten van aankomst werden 
afgeteld. 
Na aankomst moesten we de kleedkamers zoeken, maar 
bij gebrek ervan zijn we ons op de tribune gaan 
nestelen. Vooraleer we van start gingen, namen we nog 
eerst wat tijd voor onszelf tijdens een picknick.  Extra 
vitamine D op doen, want de zon was van de partij en 
frisse lucht zou onze batterijen extra opladen.  Na dit 
alles gingen we naar binnen voor de opwarming.  Eerst 

de trampoline en lange mat en dan de andere toestellen, dit volgens wedstrijdverloop. 
Sommige kinderen zaten in een verschillende groep voor toestel en trampoline, maar Inge en Melissa brachten 
ze allemaal tijdig naar de juiste wedstrijd en zo kon de overige leiding bij zijn groep blijven en deze 
ondersteunen waar nodig. 
Het moeilijkste toestel om te veroveren was de damesbrug.  Ze stond veel verder open dan onze kinderen 
gewoon zijn, maar geen probleem, geen brug te ver voor hen. 
Oef, alles was rond 18u achter de rug en de uitslag volgde al snel zodat we tegen 19u naar onze bus konden 
gaan. Rusten, napraten, attenties Megagym uitdelen en genieten van wat lekkers dat Inge nog in petto had.  
Zo, weeral een wedstrijdervaring rijker want in het nieuwe seizoen zullen er zeker nog een paar volgen. 
 

Rina 

 
 

http://www.iloka.be/


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 21 

 - 
8 

Afscheid 
 

Beste clubgenoten,  
 
Na ruim 6 jaar lid geweest te zijn van ILOKA moet ik helaas van u en de club 
afscheid nemen. 
Door omstandigheden verhuizen wij terug naar Nederland in september. 
Hierbij wil ik u laten weten dat ik met veel genoegen heb deelgenomen aan de 
conditietraining onder de bezielende en vakkundige leiding van Irène en van Chantal 
(af en toe). 
Wat ik bijzonder heb gewaardeerd is dat ik destijds als vreemde ¨ Ollander¨ werd 
geaccepteerd en opgenomen in de club, ook al was ik meestal de enige mannelijke 
deelnemer. 
Het was overigens voor mij altijd een genoegen om in het gezelschap van zoveel 
charmante dames te vertoeven ! 
Ik ben er van overtuigd dat regelmatige deelname aan de conditieoefeningen een 
zeer goede invloed heeft op het lichamelijk welzijn, zeker op oudere leeftijd. 
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de ondervonden vriendschap en wens u allen 
heel veel goeds voor de toekomst. 
Wat betreft de club,wens ik ILOKA veel succes in het nieuwe clubjaar en een 
toename van het ledenbestand. 
Mijn hartelijke groeten aan u allen, inclusief het bestuur, ik zal jullie missen. 
 

Piet van der Kaaij 
 
 
Langs deze weg wil ik Piet nogmaals bedanken voor zijn bezielende deelname aan 
onze lessen. Zoals ik reeds vroeger melde was hij een voorbeeld voor ons allemaal. 
Piet werd dit jaar 80 en was steeds een trouwe klant op onze oefenstonden. Ook 
tijdens onze jaarlijkse turnshow zette hij steeds zijn beste beentje voor. Piet wij 
zullen je zeker missen en nog dikwijls aan jouw denken tijdens onze wekelijkse 
zweetuurtjes. We wensen jou en je vrouw nog vele gelukkige jaren samen in jullie 
nieuwe woonst. 

Irène 
en alle Ilokezen 

 

Aster 
Kringkampioen 2009 
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DORPSDAG 31 MEI 2009 
 
Alle foto’s zijn te zien op www.iloka.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iloka.be/


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 21 

 - 
10 

 
 

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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 Wafels – truffels – marsepein – frangipane ! 
 

Om onze clubkas te spijzen wordt door onze turnkring een verkoop georganiseerd van wafels, truffels 
en marsepein.  De opbrengst komt volledig ten goede aan de goede werking van onze vereniging, denk 
hierbij aan de aankoop van Sinterklaasgeschenkjes voor onze jongeren, en – nog zeer recent – de 
aankoop van een air-floor voor onze oudere gymnasten. 
U vindt hierbij enkele formulieren die te allen tijde kunnen worden bijgevraagd aan de leiding in de 
zaal.  
Al vele jaren konden onze leden en hun familie genieten van de aangeboden artisanale wafels, die 
evenals de andere aangeboden goederen van zeer goede kwaliteit zijn. De prijs is idem aan deze van 
verleden jaar en het gamma omvat volgende artikelen: 
 
Vanillewafels (700 gr)   bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 5 euro 
Vanillewafels met chocolade (700 gr) bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 5 euro 
Schilfertruffels (250 gr)   bewaartijd: min. 10 maanden  prijs: 5 euro 
Artisanale marsepein 50/50 (250 gr) bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 5 euro 
Frangipane (700 gr) (NIEUW)  bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 5 euro 
 
U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk 13 november, en ze komen afhalen op donderdag 19 
november bij Iréne Huygen, Iependreef 31 te Kapellen (tel: 03 664 93 80).  In de turnzaal worden ze 
geleverd vanaf vrijdag 20 november tijdens de gewone lesuren. U kan ze dan leveren aan “uw 
klanten”, m.a.w. de personen die bij u besteld hebben. 
Wij hopen dat onze leden hun beste beentje willen voorzetten om zoveel mogelijk van deze 
lekkernijen te willen verkopen. Vanaf de verkoop meer dan 5 eenheden ontvangt u een 
ledencheque ter waarde van 5% van het verkochte bedrag, dat u kunt besteden bij betaling van 
uw volgend lidgeld, aankoop van kringkledij of betaling van bij een nevenactiviteit.  
 
Met onderstaande strook kan u nog bestellen tot vrijdag 13 november. Gepast geld bijvoegen a.u.b.  
ILOKA dankt u voor uw medewerking en wenst u alvast een  “smakelijke knabbel” ! 

 
 
 

Turnkring ILOKA vzw  waf/truf/mars. 2009 
 

NAAM: ______________________________________ voornaam: __________________________________ 
 
STRAAT: _________________________________________ postcode/gemeente: ______________________ 
 
Tel.: ____________________________________________ 
 

Bestelt hierbij:  O ik kom deze artikelen afhalen  O ik kom deze artikelen NIET afhalen 

 
……..  vanillewafels    x 5 € = ………. euro 
 
…….. vanillewafels met chocolade x 5 € =……….  euro 
 
…….. schilfertruffels   x 5 € = ………. euro 
 
……..  artisanale marsepein  x 5 € = ………. euro 
 
….….  frangipane    x 5 € =……….. euro 
_____________________________________________________ 
 
…….. totaal aantal artikelen  x 5 € = ………. euro  
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SINTERKLAASFEEST ILOKA 25/11/2009 
 
Ja ja het is weeral bijna zover SINT EN PIET zijn bij ILOKA uitgenodigd op woensdag 25/11 en 
daar maken wij dan een feestje van. Met de mannen van BoemPatat gaan wij d’r een lap op 
geven in den Biz (naast den Aldi) Alle brave kindjes krijgen hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging. Zoals gewoonlijk stuurde de Sint ons reeds enkele mooie tekeningen om te 
kleuren. Veel plezier! 
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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     2009  /  2010 
 

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 € 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 21 

 - 
16 

 
 

trouwe leden 

OOOH 
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KINDERFEEST 19 DECEMBER 2009 
 

Alle kinderen van 3 t/m 10 jaar welkom ! 

Met : “August en Zonneschijntje” 

een fantastische goochel– en ballonnenshow 
 

Heerlijke hot-dogs en drankjes 
 

De kerstman op bezoek… 
 

Een leuk geschenkje van de kerstman 

 

Deelname aan het Kinderfeest kost 3,50 euro. 
Inschrijven vóór 12 december. 

 

 

Deuren : 13.30 uur 
Aanvang : 14.00 uur 

Einde omstreeks : 16.30 uur 
 

organisatie SPa.Kapellen – secr. Helmut Jaspers 0477 464100 
 
 

 
 

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K 
 

Ondergetekende : …………………………...…………………………. (voornaam en naam),  

wonende : …………………………………………………..…………….. (volledig adres), 

telefoonnummer : ………………………… e-mail : …………………@………………….. 

ouder/grootouder, schrijft onderstaande kinderen in voor het kinderfeest 19/12/2009. 

Voornaam/naam     leeftijd   jongen/meisje 

…………………………………..  …………….  …………... 

…………………………………..  …………….  …………… 

…………………………………..  …………….  …………… 
 

en betaalt hierbij de som van …. X 3,50 euro = ..………... euro 
 

Datum :        Handtekening 
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NIEUWE “AIRFLOOR” VOOR ONZE KRING !!! 

 
Dankzij een gemeentelijke subsidie en mede door onze verschillende acties konden wij een 
spiksplinternieuwe Airfloor aanschaffen. Deze zal officieel voorgesteld worden op vrijdag 10 december 
We plannen een doopfeest voor”FLOOR” tussen 19 en 21 uur in de turnzaal in de Streepstraat. Iedereen 
die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Met trots melden wij ook de aankoop van een nieuwe “Damesbarre” en dit kan enkel maar met uw steun 
via wafelactie, lootjesverkoop en dorpsdagopbrengsten waarvoor onze beste dank. 
 
 
 
 
Zoals u kan zien worden uw centjes goed besteed! 
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Wedstrijd Mini-Tramp 

 
 

Zaterdag 24 oktober 
2009 trekken onze Mini-
Trampers naar 
Antwerpen om daar bij 
turnkring Ontvoogding 
hun beste sprongen te 
laten beoordelen. 
Zoals de vorige edities 
is dit een gezellige, 
recreatieve wedstrijd 
met als doel de 
gymnasten die normaal 
geen wedstrijden op 
topniveau mee doen, 
toch de mogelijkheid te 
geven zich te meten 
met anderen op een 
gelijkaardig niveau.  
Zoals gewoonlijk zal de 
uitslag terug te vinden 
zijn op onze webpagina. 

26 Springers schreven zich in en zullen de verplaatsing maken met eigen wagens van de 
supportersploeg waarvoor alvast bedankt. 
 
 
 

Wedstrijd Lange-Mat 
 
 
 

Op zaterdag 14 november 2009 is er 
dan de wedstrijd recreatief Lange-Mat 
te Ravels. 
Deze gaat door in de Sporthal 
 “’t Molenslop”, Gemeentelaan    
2380 Ravels/Weelde 
 
Hiervoor schreven zich reeds 24 gymers 
in en maken we ook weer de 
verplaatsing met eigen wagens. 
Verdere info krijg je via de leiding in de 
zaal. 
 
 
 

Veel succes aan alle deelnemers! 
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Verjaardagkalender voor september – oktober – november – december 2009 

 
 

Verlinden Kato kleuters 08-09-04 

Ollevier Lars kindergym jo 22-09-03 

Kenis Mirthe kindergym 2 21-09-00 

Sempels Sofie kindergym 5 05-09-99 

Dauwe  Webit kindergym 4 13-09-98 

Sempels Nathalie gym+ 28-09-94 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Cools  Maria  seniorobic 24-09-21 

 
 

Ollevier Maarten kleuters 17-10-05 

Huybrechts Lien kids 14-10-04 

Van Gestel Margo kindergym 5 07-10-98 

Goetschalckx Jana gym+ 24-10-96 

Sempels Ilona gym+ 08-10-96 

Wouters Carmen hlpld. 27-10-87 

Dom Christel conditiegym 29-10-63 

 
 

Van Riel Fien kindergym 1 07-11-02 

Colpaert Fleur kindergym 3 09-11-01 

Van Bets Maelle kindergym 2 09-11-99 

Sempels Coralie gym+ 21-11-96 

Boeye Aster gym+ 07-11-93 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Van Den Brande Marc seniorobic 02-11-58 

Smits Lucy conditiegym 04-11-53 

Joosens Walter bestuur/ vzw 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

 
 

De Meulenaere Marieke kindergym 2 25-12-99 

Van Craen Lien kindergym 4 17-12-99 

Van Hasselt Tine kindergym 4 01-12-99 

Sempels Jolien kindergym 5 20-12-97 

Dedeyne Kimberley kindergym 4 03-12-97 

Van Engeland Silke gym+ 19-12-96 

Davies Tine gym+ 13-12-96 

Van Elst Sigrid gym+ 29-12-93 

Naumann Melissa hlpld. 12-12-91 

Neiman Gerda bestuur  22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur /vzw 06-12-47 

Wuyts Ann conditiegym 02-12-47 
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HARRY  HOUDINI 
ILLUSIONIST en BOEIENKONING 

 
Wie kent er niet de legendarische ontsnappingskoning Houdini? Wie 
heeft nooit een boek over deze persoon gelezen of wie heeft nooit de 
film gezien? Heden ten dage is deze figuur nog dikwijls het onderwerp 
van vele gesprekken en discussies over magie en of hij nu wel of niet 
een man was die alle natuurwetten kon omzeilen. Zijn trucs en 
voorstellingen die hij in de beginjaren 1900 van vorige eeuw bracht 
waren van een ongekende kwaliteit en door velen werd hij aanzien als 
een wonderman, hij die over uitzonderlijke gaven beschikte en die de 
gehele concurrentie, wereldwijd het nakijken gaf. 
 
Harry Houdini werd in Hongarije ( Boedapest) geboren op 24 maart 
1874 als Ehrich Weiss, zoon van een rabbijn. Op 4 jarige leeftijd 
emigreerde zijn familie naar de Verenigde Staten waar zijn ouders 
zich vestigden in Appleton, Wisconsin. Zijn vader nam hem op 13 
jarige leeftijd mee naar New York, waar ze korte tijd later vervoegd 
werden door de ganse familie. Hij begon al op jonge leeftijd zich te 
interesseren voor goochelacts en trad op als circusartiest. 
Nadat hij samen met zijn echtgenote Bess van de ene naar de andere plaats had rondgereisd zonder 

al te veel succes, begon zijn doorbraak in 1899 toen hij 
zich ging specialiseren in het ontsnappen uit handboeien.  
Deze beginact maakte weinig of geen indruk op het 
publiek omdat men aannam dat deze handboeien nep 
waren.  Houdini maakte hier werk van, en oogstte grote 
belangstelling toen hij ontsnapte uit een politiecel met 
handboeien die door deskundigen waren aangebracht.  
Dit werd ook gezien door theater-agent Martin Beck die 
zich met de carrière van Houdini ging bemoeien, en hem 
liet optreden in twee grote theaters die de top in 
Amerika vertegenwoordigden. Ondanks dat zijn optredens 
zeer succesvol waren, verslapte de aandacht va het 

publiek  en besloot Houdini zijn geluk in Europa te proberen.   
Een van Houdini’s eerste optredens in Europa was in het Empire Theatre in Edinburgh. Binnen de 
kortse tijd verschenen er imitators op het toneel en sommigen claimden zelfs dat niet Houdini maar 
zij de originele handboeienkoningen waren. The Great Cirnoc, een imitator verscheen zelfs tijdens 
een optreden van Houdine vanuit het publiek met de mededeling dat hij de originele boeienkoning 
was. Houdini nam de uitdaging aan en maakte de man compleet belachelijk toen deze imitator zich 
niet kon bevrijden uit de boeien waaruit Houdini zojuist was ontsnapt. Zelfs toen Houdini hem de 
sleutels van de boeien gaf faalde The Great Cirnoc.  (Deze truc stond bekend als The Great Bean, en 
was een enorm stel boeien waaruit Houdini zich moeiteloos wist te bevrijden) . Enkele weken later 
werd Houdini opnieuw uitgedaagd door een andere concurrent, een zekere Hermann, die nadat 
Houdini hem voorstelde om zijn truc na te doen ontstak in een blinde woede en een tirade van 
scheldwoorden richting Houdine afvuurde. 
Dergelijke incidenten vergrootte de populariteit van Houdini die nu bijna alle dagen de 
kantenkoppen haalde.  
 
Houdini had ook een grote belangstelling voor spiritisme, en dit bracht hem in 1919 in contact met 
de Britse schrijver Arthur Conan Doyle, schrijver van de Sherlock Holmes verhalen. Deze laatste was 
uitgesproken goedgelovig wat betreft communiceren met de doden, terwijl Houdine meer een 
afwachtende houding aannam. Vanaf de dood van zij moeder in 1913 geraakte Houdini 
geïnteresseerd in de mogelijkheid om via een medium contact te leggen met overledenen. In 
verband met deze woonde hij verschillende seances bij, waarbij hij al vlug vaststelde dat deze niet 
meer of minder dan ordinaire goochelshows waren. In het begin van zijn carrière was Houdini zelf als 
eens opgetreden als herderziende en was dus uitstekend op de hoogte van de trucs die dergelijke 
artiesten gebruikten. Hij nam het dan ook op zich om de praktijken van spirituele fraudeurs aan de 
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kaak te stellen. Toch liet hem de mogelijkheid om met de doden te communiceren niet los en met 
een aantal vrienden sprak Houdini af dat elk van hen na hun overlijden een tevoren afgesproken 
boodschap zou overseinen aan de achtergeblevenen op aarde. Houdini heeft nooit een boodschap 
ontvangen. 
 
De vriendschap die ontstaan was tussen Houdini en Doyle kreeg een fikse deuk toen diens echtgenote 
Jean Doyle voorstelde om Houdini in contact te brengen met de geest van zijn overleden moeder.  
Lady Doyle speelde het medium, en liet via een seance weten aan Houdini dat zijn moeder  een 
christelijk kruis bij zich droeg en een aantal in vloeiend Engels gestelde, liefhebbende 
algemeenheden had verteld. 
Waarop Houdini repliceerde dat hij door deze boodschap was geschokt omdat onder meer zijn uiterst 
gelovige,joodse moeder een christelijk kruis zou hebben gedragen en  dat zij de Engelse taal 
nauwelijks beheerste.  Hij was ook teleurgesteld omdat de seance toevalligerwijs op zijn moeders 
verjaardag had plaatsgevonden en zijn moeder hierover niets had gemeld. 
 
Houdini verafschuwde de manier waarop namaakmediums geld verdienden 
aan menselijk leed door te doen alsof ze communiceerden met overleden 
dierbaren.  Zelf maakte hij echter ook  al eens gebruik van ‘ valsspelen’, 
zoals toe hij bewees welke conversatie een gezelschap had gevoerd, terwijl 
hij zelf ( in zijn huis) op gesloten werd in een krat die 2 verdiepingen hoger 
op een kamer werd geïnstalleerd en waarvan de toegangsdeur bewaakt werd 
door 2 personen.  Houdini scoorde  drie van de vier gestelde vragen goed, 
hetgeen voor de aanwezigen bewees dat hij over paranormale krachten 
beschikte.  Houdini had echter zijn broer die eveneens aanwezig was de 
opdracht gegeven om het gekozen onderwerp op een bepaalde manier te 
herhalen, waarbij hij ongeveer kon afleiden wat hij diende te antwoorden.  
Ook maakte hij gebruik van afluisterapparatuur waarnaar hij kon luisteren 
terwijl hij opgesloten zat.  Deze afluisteruitvinding stond nog in zijn kinderschoenen, zodat niet alles 
even duidelijk overkwam.  Ze was echter zo nieuw dat velen het bestaan er nog niet van kenden.  
 
Houdini overleed te Detroit op 31 oktober 1926, op de leeftijd van 53 jaar aan een verwaarloosde 
blindedarmontsteking. Lange tijd werd er aangenomen dat dit het gevolg was van een aantal flinke 
stompen in zijn maagstreek, waarmee hij kort voor zijn dood wilde bewijzen dat over hij zeer sterke 
buikspieren beschikte. 
Na Houdini’s dood waagden velen zich aan seances om met hem in contact te kunnen treden. Zonder 
resultaat natuurlijk ondanks het feit dat Houdini tijdens zijn leven had gezegd: Als er één persoon in 
staat is om na de dood met een medium in contact te kunnen komen ben ik dat wel ! 
 
Diverse prestaties van Houdini hebben van hem een legende gemaakt en vele van zijn acts worden 
nog steeds in een of andere vorm door goochelaars en illusionisten ten tonele gevoerd. Hieronder 
volgen enkele van zijn trucs die hij verzon en nu nog steeds regelmatig te zien zijn. 
 
The Hindu Needle Trick:  deze naaldtruc was, voor hij echt doorbrak, zijn succesvolste act.  Houdini 
slikte voor deze truc een grote hoeveelheid naalden één voor één in, gevolgd door een propje garen.  
Wanneer hij vervolgens het garen weer uit zijn mond haalde, bleken de naalden keurig aan het garen 
vast geregen te zijn.  Later werd deze truc ook herhaald met scheermesjes (Gillette mesjes) in 
plaats van naalden. 
 
Dematerialisatie:  Houdini werd in een kist onder water opgesloten en verscheen, druipend van  het 
water slechts enkele minuten later op een ander deel van het podium. Houdini beweerde zelf dat hij 
zich  materialiseerde tijdens de voorstelling en een persoon die naast de tank stond vertelde dat hij 
een  sterke afname van fysieke energie voelde  omdat voor deze truc een grote hoeveelheid energie 
benodigd is. 
 
Boeientrucs: Houdini’s grootste handelsmerk. Ontelbare malen liet hij zich onder allerlei 
omstandigheden boeien om zich daarna op een ongeloofwaardige manier te bevrijden.  Vanaf 1898 
nam Houdini regelmatig de uitdaging aan om zich door politiemensen te laten boeien of opsluiten. 
Slechts één keer lukte het Houdini niet om zich te bevrijden.  In 1899 liet sergeant Wadron van het 
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Chicago politiekorps een stel handboeien blokkeren door een loden kogeltje in het slot te verbergen. 
Hierna liet Houdini zich enkel nog boeien na een grondige controle en de vaststelling dat de 
handboeien met een sleutel konden worden geopend.  Zijn ontsnappingen waren gebaseerd op zijn 
uitstekende kennis van sloten en het gebruik van vernuftig verstopte sleuteltjes, ijzen pinnetjes en 
diverse hulpmiddelen  
 
The impossible escape: in 1896 zag Houdini dat sommige psychiatrische patiënten in een dwangbuis 
werden gestopt. Hij besloot hier een ontsnappingstruc van te maken en na jaren van oefenen had hij 
een methode ontwikkeld om hieruit te ontsnappen.  De act werd succesvol, maar het publiek was 
hier snel niet meer van onder de indruk.  Houdini verzwaarde de truc van deze 
dwangbuisontsnapping door deze act uit te voeren terwijl hij ondersteboven aan een takel hing.  De 
gave of vaardigheid van Hudini om zijn beide schouders tijdelijk uit de kom te halen speelde een 
belangrijke rol bij deze ontsnappingen.  
 
Water Torture Cell: Hier verdween Houdini, geboeid en ondersteboven 
hangend aan een takel, in een grote kist die gevuld was met water.  
Hangend aan een takel in de lucht, en later zelfs hangend aan een takel 
en gezakt in een rivier tot op de bodem.  Soms was de kist ook 
verzegeld.  Zeer lang zijn ademhaling inhouden en kunnen beheersen 
was een grote troef waarover Houdini beschikte, gepaard met de 
buitengewone snelheid waarmee hij zich kon bevrijden.  Toch was deze 
truc niet zonder gevaar.  In 1926, een paar maanden voor zijn dood, 
aanvaarde hij de uitdaging om meer dan een uur in een verzegelde kist 
onder water – zonder luchttoevoer – te blijven. Houdini verklaarde zelf 
dat het hoofdzaak was om heel diep adem te halen net voor de kist 
gesloten werd en zich vervolgens te ontspannen, ritmisch doorademend.  
Zijn collega’s geloofden hem niet en velen waren er van overtuigd dat 
de kist een dubbele bodem moest hebben, of dat Houdini lucht kreeg 
via een lijn die ergens aan de kist was bevestigd. 
 
The Milk Can Escape: Houdini werd geboeid in een grote, met water gevulde melkbus gestopt, die 
daarna hermetisch werd afgesloten.  Bovenaan werden zelfs hangsloten aangebracht waardoor het 
onmogelijk werd om het deksel te kunnen verwijderen van binnenuit.  Toch slaagde Houdini ook 
hierin en lange tijd werd deze truc aanzien als “onmogelijk uit te voeren door een normaal persoon”. 
 
Buried Alive:  In Engeland had een fakir zich levend laten begraven en beweerde dit overleefd te 
hebben dank zij zijn paranormale vermogens.  Houdini liet zich ook levend begraven met de 
mededeling dat hij dit zou doen zonder paranormale gave.  Houdini bleef langer begraven dan de 
fakir en herhaalde deze stunt later door zich in een speciale kist onder water te laten opsluiten.  
James Randi, een grote fan van Houdini, herhaalde veel later deze truc waarmee hij een plaats in 
het Guinness Book of Records verdiende.  
 
Walking Through a Brick Wall:  Op het podium werd een massieve muur opgetrokken. Nadat het 
publiek gecontroleerd had dat deze geen geheime doorgangen bevatte, werd aan beide zijden van de 
muur een scherm geplaatst.  Houdini verdween achter één van deze schermen om vervolgens aan de 
andere kant van de muur vanachter een scherm te voorschijn te komen. 
 
Wonderman, spiritueel begaafd, super goochelaar of charlatan?  Ieder moet dit maar voor zich zelf 
uitmaken.  Als je meetelt wat de uitersten zijn tot wat een mens in staat is, zeker op medisch 
gebied, dan is de conclusie snel getrokken is. 
 
Trouwens, enkele jaren geleden en ook dit jaar in januari, werd er op 2BE een TV programma 
vertoond waarin een gemaskerde goochelaar vele spectaculaire en onmogelijk geachte trucs aan het 
publiek  openbaarde.  Dit werd hem niet in dank afgenomen door leden van de ‘ Magicians code’ 
wereldwijd, vandaar dat hij gemaskerd optrad.  De truc van Houdini ‘ The milk Can Escape’ was te 
zien in de uitzending van 13 januari. 
 

Willy  
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HOE GENIET JE VAN WIJN? 
 
Wijn is lekker vinden vele mensen. Alhoewel de soorten wijnen die aangeboden worden in stijgende lijn gaan, die gepaard 
gaat met verschillende smaak, is er wel degelijk een verschil tussen goede en slechte wijn.  Over smaak valt niet te 
twisten, ieder persoon heeft zijn eigen smaak, maar de keuze wordt er niet gemakkelijker op.  Was vroeger wijn 
voorbehouden aan de Franse druif, dan onderscheiden we heden ten dage wijnen uit landen die gretig hun product in de 
rekken van zowel supermarkten als wijnhandelaar plaatsen. 
Wijnen uit Australië, Chili, Argentinië, Bulgarije, Marokko en zelfs Tunesië vind je er terug. Volgens wijnkenners worden er 
in de Bordeaux meer dan 9.000 soorten wijn gemaakt. Feit is dat elk land, elke streek zijn eigen soorten en smaken heeft. 
Wat is wijn? 
Iedereen weet dat wijn gemaakt wordt uit zongerijpte druiven, die op een kunstige manier geoogst en geperst worden. Dat 
ontstane sap wordt in vaten verzameld waar het begint te gisten en er alcohol in ontstaat.  De kunst van de wijnmaker 
bestaat erin om tijdens dit proces van de druiven een lekkere wijn te maken.   
Er zijn echter nog andere factoren die hier invloed op hebben.  Zo dient de grond waarop de druivenranken staan van goede 
kwaliteit te zijn en er moet een druivensoort op groeien die daar goed gedijt.  Ook de ligging van de druivenranken is 
belangrijk en dient zo aangeplant te zijn dat deze maximum kan genieten van de zon.  De druif heeft dus een goed klimaat 
nodig.  Deze unieke eigenschappen geven karakter aan de wijn en wordt dor de Fransen ‘terroir’ genoemd.  Zo zal 
bijvoorbeeld een Chileense wijn iets meer alcohol bevatten doordat de druiven een fellere, hetere zon hebben gehad en 
daardoor ‘voller’ is geworden.  Wijnen uit killere landen smaken dan weer frisser.  
Wat is goede wijn ? 
Er zijn dure goede wijnen maar gelukkig bestaan er ook goedkope goede wijnen.  Goede wijn bevat een smaak die nog 
enkele seconden in de mond aanwezig blijft, de zogenaamde ‘afdronk’. Goede wijn ruikt ook lekker hetgeen belangrijk is 
want wat men ruikt bepaalt voor een groot gedeelte wat men proeft.  Ook hier adviseren wijnkenners om geregeld andere, 
nieuwe of vreemde  wijnen te kopen, zo leert men de verschillende smaken kennen.  De kwaliteit van wijn wordt door 
iedereen afgemeten aan de mate waarin een wijn genoegen geeft.     
Wat is kurk ? 
Soms ruikt en proeft men een wrange smaak waarbij men zegt dat deze wijn “de kurk” heeft.  Dit is echter niet altijd zo.  
Ongeveer 5% van de flessen heeft kurk  doordat de kurk gaat schimmelen. Dat maakt de wijn muf en sommige ervaren dit 
zelfs als vies.  Hoopvol (maar niet door iedereen goed ontvangen) is de schroefdop die de kurksmaak onbestaand maken en 
het gedoe met de kurkentrekker naar het verleden verwijst.  De nieuwe wereldwijnlanden zoals Argentinië, Chili, Zuid-
Afrika enz. maken hier veel gebruik van. Het vermijdt ook dat er afgebroken kurkdeeltjes in de fles belanden, alhoewel 
met dit kan oplossen door de wijn te zeven met een fijn, grondig gereinigd theezeefje of een papieren koffiefilter.   
Rood, Wit en Rosé 
Rode wijn en rosé worden geperst uit blauwe druiven en witte wijn uit groenen druiven. Het sap van zowel blauwe als 
groene druiven is beide wit.  Rode wijn krijgt pas zijn kleur door de schillen van de druiven die enkele weken meegisten 
met het sap. 
Is wijn gezond ? 
Wijn bevat polyphenolen en vezels die een positieve werking hebben op het lichaam en bescherming zouden bieden tegen 
kanker.  Druivenpitten bevatten o.a. collagenen die de bloedcirculatie verhogen en behoeden tegen rimpels.  Twee glazen 
rode wijn per dag zijn goed voor een optimaal werkend hart.  Ook prostaat, maag en hersenen zouden gebaat zijn bij een 
glaasje rode wijn. Rode wijn is gezond zolang het bij 1 à 2 glaasjes per dag blijft, ook hier geldt: overdaad schaadt ! 
Hoe proef je wijn ?  
Wijn proeven begint met kijken naar de wijn op de manier waarop men iets bestudeert. Hoe vaker men dit doet hoe meer 
men zal ontdekken dat er zeer veel nuances rood zijn.  Men neemt het glas bij de steel, nooit bij het glas zelf anders wordt 
de  inhoud te warm, houd het op ooghoogte en keurt het op kleur, bezinksel, kurk en bekijkt men of de wijn dik of dun is.  
Daarna dient men met cirkelende bewegingen vanuit de pols met het glas te walsen, zo komt het aroma van de wijn los.  
Dan steekt men de neus in het glas om het aroma op te snuiven en vervolgens mag er geslurpt worden.  De wijn niet 
meteen doorslikken, maar met lucht naar binnen zuigen omdat de aroma’s vrij in de mond zouden komen en er optimaal 
geproefd wordt. 
Het beste is om niet door te slikken, maar het eerste slokje uit te spugen.  Zo wordt de wijn als optimaal in de mond 
ervaren en mag de tweede slok doorgeslikt worden  -  als hij lekker is tenminste. 

 
Welke temperatuur ? 

Rode wijn: 18 à 19 graden kamertemperatuur.  Rode wijn mag niet te warm worden.  Indien rode wijn uit de kelder komt 
dient deze minimaal 24 uur te wennen aan woonkamertemperatuur.  In de winter niet bij een hoogopgestookte 
verwarming.  Een te koude fles kan opgewarmd worden in een emmer lauw water.  In de zomer kan rode wijn iets 
koeler gedronken worden. 

 Witte wijn: 15 graden (1 uur in de koelkast) 
 Rosé: 10 à 12 graden.  Mag koud gedronken worden in de zomer. (= lekker fris) 

Hoelang bewaren ? 
Rode wijn: Duurdere wijnen vanaf 25 € niet langer dan 8 à 10 jaar bewaren.  Jongere wijnen dienen binnen de 5 jaar te 

worden verbruikt.   
 Consumptie en tafelwijnen niet langer dan 1 à 3 jaar bewaren. 
 
Witte wijn: Liefst maximaal 1 jaar bewaren. Grote Bourgognes mogen langer, maar de gemiddelde witte wijnen niet langer 

bewaren dan 2, maximaal 3 jaar. 
 
Rosé: binnen 1 jaar nuttigen. 

Sivle 
Bron: Ditjes en Datjes 
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Zijn mosselen gevaarlijk ? 
Aansluitend op het artikel ‘oude kookkunst’, waarin o.a. een oud recept voor mosselen 
werd beschreven, vond ik volgend artikel in het dames weekblad “ Libelle” van 16 
december 1938 !! In deze Nederlandse uitgave vraagt een medewerker van ‘Libelle’ zich af 
of mosselen gevaarlijk zijn (waren).  Ook hier wordt de tekst in de oorspronkelijke spelling 
weergegeven. 

 
 
TIEN MINUTEN WARENKENNIS 
Er zijn menschen die er, om het nu zoo maar 
eens uit te drukken, met geen stok toe te krijgen 
zijn, mosselen te eten. Niet omdat ze er niet van 
houden of wellicht het eten van zoo’n schelpdier 
op de een of andere manier griezelig vinden, 
neen, alleen en uitsluitend, omdat ze bang zijn 
voor mogelijke vergiftiging. Anderen nemen niet 
zoo’n principieel standpunt in en wagen het er 
toch op een maaltje te verschalken.  Ze doen dit 
echter toch niet met een gerust hart en zijn blij, 
wanneer ze na eenige uren nog kunnen 
constateeren, dat ze geen schadelijke gevolgen 
van deze, in hun oogen toch altijd een beetje 
gewaagde eterij ondervonden hebben. 
Hoe is nu eigenlijk die vrees voor vergiftiging in 
de wereld gekomen en bestaat er inderdaad 
gegronde reden om met de mogelijke kans 
daarop rekening te moeten houden?    Natuurlijk 
is een dergelijke vrees niet zonder reden 
ontstaan en hoewel men tegenwoordig maar 
zelden van vergiftigingsgevallen hoort, moet er 
toch een gegronde oorzaak voor bestaan.  
Wanneer men dan ook in de literatuur welke 
daarover bestaat eens gaat bladeren, komt men 
beschrijvingen tegen, waaruit blijkt, dat zoo’n 
mosselenvergiftiging toch zeker niets is om 
lichtvaardig over te oordelen. 
Vooral in de jaren tusschen 1880 en 1890 heeft 
men hieromtrent vele en uitgebreide 
onderzoekingen gedaan.  Dit kwam, omdat zich 
toentertijd in Duitschland en wel in 
Wilhelmshaven zeer leelijke vergiftigingsgevallen 
na het eten van mosselen hadden voorgedaan. 
Een massavergiftiging verliep als volgt: Er waren 
in bovengenoemde havenstad arbeiders bezig 
met het reinigen van de buitenzijde van een 
schip, hetwelk dicht met mosselen begroeid was.  
Ze aten er een aantal van op en na zeer korten 
tijd waren ze allen doodziek, terwijl er eenigen 
na een paar uur al overleden waren.  Het spreekt 
natuurlijk vanzelf, dat iets dergelijks den schrik 
onder de menschen bracht. 
Natuurlijk werden deze vergiftigingsgevallen 
zeer nauwkeurig onderzocht, en daar er zich in 
die jaren meerdere vergiftigingen voordeden, 
kreeg men allengs een beter inzicht in deze 
kwestie, alhoewel toch ook weer alles niet 
geheel duidelijk werd. 
In de eerste plaats bleek, dat de 
ziekteverschijnselen, welke vooral bestonden uit 
hevige benauwdheid, heftig, niet te stuiten 
braken en zeer merkwaardige 
verlammingsverschijnselen, veroorzaakt werden 
door een zeer bepaalde giftstof, welke men 
mytelotoxine noemde.   
Dit mytelotoxine werd slechts in bepaalde 
mosselen aangetroffen en bevond zich bij deze 

giftige exemplaren dan voornamelijk in de lever. 
Hoe die stof nu in de lever komt, daaromtrent is 
men niet wijzer geworden.  Het waarschijnlijkste 
bleek dat zij opgenomen of gemaakt werd uit het 
water waar de mosselen in aanwezig waren, 
want toen men de verschillende vindplaatsen van 
de mosselen nader onderzocht, bleek, dat men 
bepaalde “vergiftgebieden” kon aanwijzen, 
waarin dan vergiftigde exemplaren voorkwamen.  
Daarbuiten waren de mosselen geheel 
ongevaarlijk. 
Het eigenaardige is nu, dat wanneer men de 
mosselen uit zoo’n “ vergiftgebied” overbrengt 
in zuiver, open zeewater, de schelpdieren na 
eenigen tijd het vergift geheel kwijtraken en 
geheel onschadelijk voor de gezondheid zijn.  
Daarvandaan dan ook, dat men het als het 
waarschijnlijkste aanneemt, dat de grondoorzaak 
in het water aanwezig moet zijn. 
 
Dat mosselenvergift is overigens een 
eigenaardige stof, zoals uit de nadere 
onderzoekingen bleek.  Want worden de meeste 
dierlijke vergiften door verhitting en dan vooral 
bij koken onschadelijk gemaakt, deze stof kan 
een verhitting en koken tot 110 graden C. zonder 
bezwaar doorstaan. 
Nu lijkt dit allemaal erg, maar in werkelijkheid 
valt het nogal mee. Want bij de bovengenoemde 
onderzoekingen bleek tevens, dat men de 
vergiftigde mosselen toch wel aan het uiterlijk 
onderkennen kon. In de eerste plaats is de lever 
grooter, weeker en rijker aan vet dan die van 
normale exemplaren. Dit nu is echter een 
kenmerk, waaraan een leek niet veel heeft.  Van 
meer belang is daarom het feit, dat de schalen 
van vergiftigde mosselen veel minder sterk zijn, 
gemakkelijker breken en ook breder zijn dan die 
van niet giftige.  
Ook zouden ze volgens andere waarnemers een 
lichtere kleur hebben en strepen vertoonen.  De 
gevaarlijke exemplaren zijn dus wel degelijk te 
onderkennen. In het algemeen kan men dan ook 
wel zeggen, dat de kans op een 
mosselenvergiftiging maar heel klein is.  
Mosselen uit volle zee en zeestromen zijn altijd 
goed, naar de ondervinding heeft geleerd.  
Alleen in sommige kustwateren komen de 
“vergiftgebieden” voor en deze zijn natuurlijk 
wel bekend.   
Natuurlijk kan men echter beter voorzichtig zijn 
en daarom wordt aanbevolen om nooit doode 
mosselen te koopen, dat zijn die exemplaren, 
welke hun schalen niet sluiten, wanneer ze uit 
het water gehaald zijn. 

Sivle 
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sinterklaas cake 

 
Cake met speculoos en appel 

 
 200g suiker  

 200g zachte boter  

 4 eieren  

 200g zelfrijzende bloem  

 1 zakje vanillesuiker  

 1 jonagold  

 kaneel  

 3 speculoosjes 
 
 

 verwarm je oven op 180°  

 meng de suiker, boter, bloem en eieren tot een gladde massa  

 verkruimel de speculoos en voeg er kaneel naar smaak aan toe (1 eetlepel)  

 giet de helft van het deeg in een springvorm met bakpapier bekleed  

 strooi er de speculoos-kaneelmengeling over  

 schep er de rest van het deeg over  

 snij de appel in fijne stukjes en verspreid over de cake  

 plaats een 40 tal min in de warme oven 
 
 
 

buiten seizoen recept 
 
 

RABARBERTAART 
 
 

 1 rol kant en klaar bladerdeeg 

 400 g rabarber 

 1 ei 

 melk of room 

 3 el vanillepuddingpoeder 

 suiker naar smaak (100 g) 
 
 

 Taartvorm met deeg bekleden 

 Rabarber klein snijden  

 Oven voorverwarmen tot 200° 

 Rabarber over het deeg verdelen 

 In een mok het ei met melk of room en de custard loskloppen en over de rabarber schenken. 

 Bestrooien met de suiker en 45 minuten bakken 

 Laten afkoelen en eventueel serveren met lobbig geklopte slagroom 
 
 

Lucy wenst u smakelijk ! 
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Seizoen receptjes 
 

 

Kastanjesoep 
 
nodig:  500gr. kastanjes 
 150 gr. geschilde aardappelen 
 1 wortel 
 50 gr. gerookt spek 
 1 ½ l bouillon 
 ½ dl sherry en 2 eetlp.room 
 

 kerf de kastanjes kruisvormig en laat ½ uur koken in water. 

 Daarna pellen en in een grote kookpan doen samen met de aardappelen 
de wortel het gerookt spek in blokjes. Zet alles onder met de bouillon 
en laat 15 min. koken. 

 Pureren en op smaak brengen met peper en zout. 
 Voeg eventueel ½ dl droge sherry en 2 eetlepels room toe. 

 
 
 
 
 
 

Pindakaas soep 
 
nodig:  3 soeplepels pindakaas 
 2 uien 
 1 laurierblad 
 kippenbouillon 
 1 soeplepel tomaten puree 
 
alles mixen en KLAAR ! 
 
 
 
 
 

Paprikasoep 
 

nodig:  
4 paprika’s 

 4 wortelen 
 1 kg. ajuin 

 4 blokjes smeerkaas 
 4 sneden wit brood (zonder korst)  

 
alles mixen en KLAAR ! 

 
 
 
 
Jeanine wenst u smakelijk !!
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NADINE EN TIM “ROND DE WERELD” IN 99 DAGEN 

een greepje uit het reisverslag te lezen op hun blog (deel 2) 

AANPASSING PLAN 
 
We zitten vast in Sydney, omdat het voorlopige paspoort van Tim niet geldig is voor een ander 
land dan …België. Dus zijn we daarnaar op weg om terug alle papieren terug in orde te krijgen. 
Belgium here we come for 5 weeks !  (Joepi nvdr.) 
 
AMSTERDAM 
 
Na een moordende vlucht van Sydney over Abu Dahbi naar Brussel, en na het in gang zetten van 
de papiermolen om alle gestolen documenten terug te krijgen, 
zijn we klaar voor een tripje (2 dagen) Amsterdam. 
We bezochten het Van Gogh museum waar een tijdelijke tentoonstelling liep over “Colors of the 
Night” met enkele van zijn beroemdste schilderijen. Om het een beetje luchtig te houden gingen 
we ook een kijkje nemen in het Bols museum met een proeverij aan het einde. Het was mooi 
weer dus konden we ook op de boot voor een tochtje langs de grachten. Het Anne Frank Huis is 
ook een aanrader maar je moet er wel voor aanschuiven want dit is één van de meeste bezochte 
plaatsen van Amsterdam. Zelfs het eten, het bier en de frietjes waren lekker! 
 
DE ARDENNEN 
 
Na al dat goede eten en drinken van de vorige 2 weken moeten we dringend wat op stap, dus 
boekten we een weekje Ardennen – Banneux . De eerste dag gingen we na een korte wandeling 
op bezoek in de brouwerij van Achouffe, waar we een proevertjes rondleiding kregen en nadien 
een stoverij met een “choufke”. 
Tijdens onze tweede wandeling kregen we te maken met het typische Belgische Weer nl. een 
ganse dag regen! Gelukkig waren Tom (mijn broer) en Ellen in de buurt op wandelvakantie dus 
gingen we maar samen eten. De volgende dag was weer mooi en konden we terug op wandel – 
dan weer een dagje regen maar nu moesten we op pad om Tim’s nieuw paspoort op te halen en 
langs de US ambassade om nog andere documenten aan te vragen. Op de terug weg bezochten 
we de bouwerij van Hoegaarden. De laatste dag was ook nog prachtig en gingen we stappen aan 
de Duitse kant van de Hoge Venen. 
 
LONDEN 
 
Londen stond ook op onze vroegere planning maar nu hadden we iets meer tijd om deze, toch 
wel bijzonder stad, te bezoeken. Het weer was prachtig, lekker warm geen paraplu nodig! We 
kochten een London Pass en renden 3 dagen van museum naar historisch gebouw zoals daar zijn : 
the London Tower, the London Bridge, St.Paul’s Cathedral, the Wellington Arch, the Househofd 
Cavalry, the Churchill Museum and cabinet war rooms, Tate Modern en dan nog een heleboel 
buitenactiviteiten zoals met de boot naar Greenwich en wandelen door de stad. 
We vonden ook nog tijd om een oude schoolvriendin uit mijn Sorbonne tijd te bezoeken, Freya en 
haar mooie baby Anaïs. Ten slotte gingen we naar de musical “We will rock you” om deze 
prachtige trip af te sluiten. 
 
HET EINDE 
 
Aan alles komt een einde en het is moeilijk te geloven dat deze 3 maanden reeds voorbij zijn. 
Met de “Transportation letter” zijn we toch weer in terug “thuis” geraakt. Het was een veel 
bewogen reis maar we hebben er allebei van genoten. Nu even terug naar het gewone leven en 
dan kunnen we uitzoeken hoe we in Azie geraken… 
 

Nadine en Tim 
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UITSTAP BESTUUR – LEIDING EN ERELEDEN 

 

Op 29 augustus 2009 planden we een uitstap voor bestuur, leiding en ereleden van onze kring. 
Erna had er voor gezorgd dat we met de Flandria een rondvaart maakten in onze eigen haven 
en dit werd zeer gesmaakt door de aanwezige deelnemers. We hadden een mooie winderige 
dag en jong en oud konden dan ook zeer van deze uitstap genieten. ’s Avond werd er getafeld 
in Putte bij de 3 Zwaantjes waar we ons buikje konden rond eten tijdens het steengrillen. Van 
deze uitstap werd ook een filmpje gemaakt dat we bij gelegenheid wel eens zullen vertonen. 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 
lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
 
 
ledenblad voor januari – februari - maart 
    april – mei - juni 
    september – oktober – november - december 
verschijnt niet in juli en augustus 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10 januari 2010 

 
 

 
Iloka 2de op de Mega Gym hulpleiding 2009 / 2010 

 

aspirant - hulpleiding 
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