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INTRO 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
Het nieuwe jaar is reeds niet meer zo 
nieuw maar ik wil hier toch nog mijn 
allerbeste wensen overbrengen aan alle 
leden, ouders en sympathisanten van 
onze kring. Het is reeds de 8ste jaargang 
van deze “Sprokkel” en ik hoop toch nog 
steeds dat er hier en daar een woordje 
blijft hangen. Dikwijls belanden we vlug 
op de papierhoop maar ja dan worden we 

toch wel weer gerecycleerd. 
 
Beste wensen voor een goede gezondheid 
zijn er ook voor al onze losse 
medewerkers die we ook dit jaar weer 
broodnodig zullen hebben. Ons Turnfeest 
is op 20 maart dus … 
 
Voor leiding en hulpleiding wens ik een 
toffe medewerking, mooie resultaten op 
de wedstrijden en een spetterend 
turnfeest. Ook een dikke proficiat voor 
leidster Rina die haar diploma haalde van 
initiator gymnastiek. Bedankt Rina voor je 
inzet. 
 
Voor al je sportieve voornemens moet je 
maar eens een keertje naar de turnzaal 
afzakken want daar kan je weklijks aan je 
conditie werken. Het kost je enkel een 
beetje moeite en een kleine bijdrage 
voor onze kring.  
 
Wie wil er eens iets vertellen over 
zichzelf of je familie of de buurman of je 
school of je vriend of vriendin enz. Dit 
kan toch niet zo moeilijk zijn. Stuur mij 
een mailtje of schrijf me een briefje zo 
komt er ook iets van jou in onze 
“Sprokkel”. Ik verwacht je !!!! 
 

Irène 
 

 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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Sinterklaasfeest 

 
Na een spetterende disco fuif met de hulp van BoemPatat kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet langs. 
Zij hadden voor iedereen een mooi geschenkje bij. Ondertussen is die brave man alweer een poosje verdwenen 
maar wij hebben alvast een afspraak voor de volgende keer. Al de foto’s kan je zien op www.iloka.be 
 

http://www.iloka.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 

 
 
 

 

Topgym 29.11.2009 te Charleroi 
 
Onze uitnodiging vertelde dat de wedstrijd “tot en met 15u” was, maar….. er was bijna geen volk!!!!  
De turnvloer was bijna leeg en we waren er om 13u! Blijkbaar kennen onze Franstalige Belgen de 
vertaling niet “Vanaf”, want na onze franse babbel met de organisatie, bleek dat het pas om 15u 
begon. Daarom had ik zoveel parkeerplaats!!!!!!!!!! 
Maar zo vroeg aanwezig had ook zijn voor- en nadelen.  We konden de ganse opwarming aanschouwen. 
Het wow-effect was hier al voor ons aanwezig.  Maar de toiletten waren nog gesloten en de broodjes 
waren nog niet te krijgen.De meisjes kregen bij het inturnen van hun oefeningen nog de juiste 
instructies mee en de wedstrijd kon beginnen. 
België was goed vertegenwoordigd. Maar ook Nederland, Amerika, Duitsland, Zweden, Roemenië, 
Slovakije, Engeland, Schotland, Autstralië en zelfs van Zuid-Afrika waren er 2 meisjes aanwezig. 
Ze werden in ploegen (bestaande uit 2 verschillende landen) ingedeeld en zo heeft België met Zweden 
de eerste plaats veroverd en een tweede plaats met Frankrijk. 
Bij de individuele quotering was zelfs bij één toestel Antje Van de Velde derde.  Die naam moeten we 
volgens mij goed onthouden, want vorig jaar was ook zij bij de betere.  

Rina 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 22 

 - 
8 

 
 

wedstrijd MT bij “Trampolientje” Antwerpen / uitslag kan je vinden op www.iloka.be 

 

 
9 uur: iedereen present op het marktplein. 
Gelukkig zijn er heel wat ouders, die meerijden, want 26 trampolinespringers willen hun beste 
beentje gaan voorzetten te Antwerpen. 
Mathijs en Owen, onze twee jongste springers, bijten de spits af. 
2 uur later mag onze eerste meidengroep aantreden. Dan volgen de verschillende groepen elkaar op, 
maar het duurt toch nog tot half 5, vooraleer de medailles uitgereikt worden. 
De "springers" amuseren zich ondertussen in de kleedkamers. Zo goed,zelfs, dat er een oefening op 
muziek ineengestoken wordt, die u met een beetje geluk op de brevettendag te zien zal krijgen. 
Ze supporteren zo luidkeels voor elkaar, dat de andere trainers hen spontaan "één grote familie" 
noemen. ( Wij als leiding supertrots natuurlijk!) 
De supporterende ouders zitten ondertussen te wiebelen op hun stoelen, die na 7 uur toch wel niet 
meer echt lekker zitten! 
Maar, hun geduld wordt beloond: 2 gouden, 1 zilveren en 4 bronzen medailles!!! 
  
Bedankt ouders voor jullie engelengeduld, jullie waren een superpubliek! 
Bedankt aan alle deelnemers: jullie deden allemaal enorm je best. We hebben het samen, met z'n 
allen goed gedaan: 7 medailles  ( van de 15) voor ILOKA !!! 
En al won jij deze keer misschien geen goud, zilver of brons, van mij krijgen jullie allemaal goud voor 
jullie collegialiteit en teamspirit:  
WE JUMP FOR FUN !!! 
 En volgend jaar ... gaan we weer met onze hele ILOKA familie. 

Inge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iloka.be/
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LM wedstrijd te Ravels  
 
Aan alle 24 deelnemers van harte 
proficiat en aan de chauffeurs van 
dienst, wij waren blij dat jullie d’r bij 
waren. 
 
Alle foto’s en uitslagen kan je 

terugvinden via onze www.iloka.be  

http://www.iloka.be/


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 22 

 - 
11 

 

GYM GALA GENT 
 
Vandaag stond er een dagje Gent op de agenda. Een beetje sightseeing, kerstmarktje meepikken om ’s avonds 
te eindigen in ’t Kuipke voor het Gymgala. 
  
Na een lekkere op-het-gemakje-lunch vertrekken we om 15.30u richting Gent. Ondanks de sneeuw van de 
afgelopen dagen, geraken we vrij vlot ter plaatse. Onderweg spelen we met woorden (om de beurt een woordje 
zeggen dat begint met de letter waarmee het vorige woord eindigde) en als we er bijna zijn zingt Trish nog een 
paar keer het liedje van Laura, het jodelende Eurosong for Kids meisje… en wij…zingen lustig mee! 
  
Het is nog erg glad en we schuiven dan ook van onze parkeerplaats richting kerstmarkt op het Sint-Baafsplein.  
Na het eten haasten wij ons terug richting auto. De gps werkt niet meteen mee maar we vinden uiteindelijk toch 
het Sint-Pietersplein om onze auto te dumpen. Nog even schuifelend stappen naar ’t Kuipke en dan op zoek naar 
onze plaatsen…niet evident, zeker omdat de voorstelling al begonnen was! Tegen het derde nummer of zo zien 
we de bekende gezichten van Inge, Sara, Irene, Kelly en Rina en belanden we dan toch op onze plaatsen, oef! 
  
Voor Trish, Ann en de mama is het hun eerste Gymgala. Trish zit zelf op ballet en houdt van dansen en muziek, 
dus we vonden deze uitstap de moeite om haar hiervoor laat op te laten blijven. Het gaat op Ketnet al een hele 
week over Music for Life en malaria. Trish vindt dat het woordje malaria erg veel op Gymgala lijkt, dus volgens 
haar gingen we naar de “gymgalamug” ofziets ;-). De “ooo’s en aaa’s” in de zaal zeiden genoeg over de show en 
zelf kreeg ik weer even de kans om nostalgisch te worden. Turnen is en blijft een gigantisch veelzijdige en altijd 
uitdagende sport, zoveel staat vast. 
  

De presentator vraagt of er veel kinderen in de zaal zijn die in de lagere school zitten en 
belooft hen een extra cadeautje… ok dit is wel heel spannend! Een klein meisje van een jaar 
of 10 neemt plaats in het midden van de tumblingvloer en …het blijkt niemand minder dan 
Laura herself te zijn!! Het jodelende meisje met aanstekelijk liedje over de jongen op haar 
school bezorgt zelfs ons een happy smile. Dit heeft misschien niets met turnen te maken, maar 
ik ben er zeker van dat er heel veel kindjes gelukkig naar huis zijn, omdat ze Laura ‘in het 
echt’ hebben gezien, waaronder Trish! 
  
Ook dit Gymgala met tal van buitenlandse gymnasten maar ook 
turners uit eigen land, imponeert. De kracht en dynamiek van 
de sprongen op de tumblingbaan blijven mijn favoriet! De 
elegantie, afwerking en zelfzekerheid van Aagje Van 
Walleghem aan de ongelijke barre vind ik nog steeds de max en 
ook de acrokoppels staan bovenaan mijn lijstje! Het hoeft 
zeker niet altijd gevaarlijk of spectaculair te zijn om mooi te 
ogen. De synchroniteit, het enthousiasme en de afwerking van 
de acrobaten is zeker zo belangrijk. Het staaltje koorddansen op een slappe koord maakte 
indruk doordat de Noorse circusartiest dingen liet zien die je niet voor mogelijk houdt. Ook de 
ritmische gymnastiek, het paard met bogen, de balk, de maxitrampoline en de sprongen over 
de Pegasus gingen geen seconde vervelen. Aan professionaliteit en showgehalte geen gebrek, 
deze avond was een lust voor het oog! 

  
Bedankt Iloka voor deze fijne gezinsuitstap en volgend jaar zijn we graag weer van de partij! 

Cindy Joosens 
ex turnster Iloka 
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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 € 
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trouwe leden 

OOOH 
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IN MEMORIAM  
 
In 2009 overleden heel wat bekende en minder bekende personen. Dit is uiteraard voor ieder kalenderjaar van toepassing, 

maar in 2009 waren daar wel opmerkelijk veel Vlaamse bekendheden bij. Wij laten enkele van deze 
personen het rijtje passeren – sommigen zullen u bekend in de oren klinken, anderen zijn misschien niet 
direct herkenbaar – maar de bijbehorende tekst zal bij de lezer misschien toch nog een belletje doen 
rinkelen. 
 
LEO (LEI) CLIJSTERS 
Geboren op 9/11/1956 te Opritter en overleden te Gruitrode op 4 januari. Vader van de overbekende 
tennisster Kim en één van Belgisch beste voetballers.  Speelde verschillende bekerwedstrijden voor de 
Belgische ploeg waaronder 40 A caps bij de rode duivels in de periode 1983 – 1991. Was actief als speler van 
1968 tot 1993, waarna hij zijn loopbaan verder zette als trainer bij diverse clubs. Lei overleed tengevolge 
van een uitgezaaide kanker en werd op 6 januari in intieme kring gecremeerd te Hasselt. 

 
DAVID HARMAN 
Waarschijnlijk enkel bekend door tieners uit de jaren ’60 onder de naam Dave Dee.  Werd eerst politieagent te Salisbury (GB) 
en was als eerste ter plaatse toen de toenmalige rock ‘n’ roll helden, op 17 april 1960, Eddie Cochran en Gene Vincent 
chrasten met hun auto (Cochran overleed). Werd beroepsmuzikant in 1962 en kende enig succes toen hij de band “Dave Dee, 
Dozy, Beaky, Mick & Tich” oprichtte die hun grootste succes boekten met de song “ The legend of Xanadu”. Ging in 1969 
solo, zonder succes. Dave Dee werd geboren op 17 december 1941 en overleed op 9 januari na de leeftijd van 67 jaar aan de 
gevolgen van prostaatkanker die reeds in 2001 werd vastgesteld.  
 
ESTELLE BENNETT 
Deze Amerikaanse rock ‘n’ roll zangeres zag het levenslicht op 22 juli 1942 te New York City en was lid van de meidengroep 
The Ronettes die in 1963 een monsterhit scoorde met “ Be My Baby”.  Ook deze zullen enkel de tieners uit de ‘60s 
herinneren.  Na het uiteenvaleen van de Ronettes in 1966 nam Estelle nog een plaat op om nadien uit de schijnwerpers te 
verdwijnen. Zowel The Beatles als The Rolling Stones bewonderden haar en de hedendaagse zangeres Amy Winehouse 
inspireerde haar ‘ suikerspinkapsel’ op de haardracht van de Ronettes. Estelle overleed op 11 februari. 
 
WENDY RICHARD 
Echte naam: Wendy Emerton, werd geboren te Middlesbrough (GB) op 20 juli 1943 en als actrice 
verwierf zij bij ons vooral bekendheid in haar rol van Miss Brahms in de TV serie “Are You Being 
Served?” of “Wordt u al geholpen?”. 
Speelde voornamelijk in allerhande TV series, zolas EastEnders, Dad’s Army en kreeg een klein 
rolletjes in de 2e Beatles film  ‘ Help!’ , maar ze werd uit de uiteindelijke bioscoopversie geknipt. 
Nadat ze al twee keer borstkanker had overwonnen overleed Wendy op 26 februari na de leeftijd van 
65 jaar aan terminale kanker. 
 
JOS WIJNINCKX 
Deze Belgische politicus en Vlaams socialist was van beroep maatschappelijk assistent en reeds vroeg actief bij de Jong 
Socialisten ( nu ANIMO).  Geboren te Deurne op 26 juni 1931 werd hij in 1964 gemeenteraadslid en Schepen in de toen nog 
zelfstandige gemeente Hoboken. Onder zijn impuls startte in 1969 Hoboken als eerste Vlaamse gemeente met de planning 
van kabeltelevisie waaruit  in 1971 de oprichting van de intercommunale Integan ontstond. Wijninckx werd in 1971 senator 
en eveneens minister van pensioenen (tot 1979).  De laatste jaren van zijn leven woonde hij in de Kempische gemeente 
Balen en overleed te Mol op 27 februari na jarenlange hartproblemen. 
 
JENNY TANGHE 
Vlaamse actrice die vooral bekendheid verwierf in televisieprogramma’s bij de openbare omroep VRT. Jenny werd geboren te 
Manage op 15 september 1926 en de iets ouderen zullen haar zeker herinneren als Moeder Cent, de kwade non uit de serie 
‘Wij, Heren van Zichem’ eind jaren 60. Speelde zowel grote rollen als gastrollen in allerhande feuilletons, zowel op VRT als 
VTM. Bekende rollen zijn o.a. ‘ Georgette De Tremmerie’, moeder van DDT uit F.C. De Kampioenen en haar verschijning in 
‘Wittekerke’, ‘Aspe’ en anderen. In de Kiekeboe film ‘Het Witte Bloed’ speelde Jenny in 1992 Zuster Bloedwijn, de 
assistente van dokter Van Pier. Zij overleed op 82 jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. 

 
NAND BUYL 
Deze Vlaamse acteur en regisseur wordt gezien als een van de pioniers van de Vlaamse televisie. Speelde 
op 7 jarige leeftijd al rolletjes in operettes en opera’s.  Op 11 jarige leeftijd speelde hij in de eerste 
verfilming van ‘ De Witte’. Zijn bekendste rol is zeker deze in de TV reeks ‘Schipper naast Mathilde’ 
(1955 – 1959) waar hij zijn latere echtgenote actrice Chris Lomme leerde kennen. Verwierf ook 
bekendheid als detective in het gelijknamige jeugdfeuilleton ‘Axel  Nort’ in 1966.  In 2005 speelde hij 
een grote rol in de dramaserie ‘De Kavijaks’ en speelde in 2006 de hoofdrol in de film ‘Vidange Perdue’. 
Nand werd geboren te Antwerpen op 12 februari 1953 en overleed te Brussel ten gevolge van een 
hersenbloeding op 24 maart. Hij, werd 86 jaar oud na een zeer succesvolle loopbaan.  
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DOM DELUISE 
Dominick DeLuise was een Amerikaans acteur.  Geboren te Brooklyn (New York) op 1 augustus 1933 was Dom een van de 
bekend makers van het populaire TV programma ‘ Candid Camera’ dat bij ons bekendheid verwierf in Nederlandse versie als 
‘verborgen camera’.  DeLuise speelde in vele films, zoals ‘The Cannonball run’, ‘Smokey and the Banditt’, Blazing Saddles’ 
en vele anderen.  Ook in de TV serie ‘Beverley Hills, 90210’ speelde hij een gastrol in de eerste aflevering. Dom overleed op 
4 mei op 75 jarige leeftijd in zijn slaap in het ziekenhuis waar hij was opgenomen voor nierfalen en problemen door zijn 
gevecht tegen kanker. 
 
MILLVINA DEAN 
Meer dan zeker is deze naam bij niemand bekend. Elizabeth Gladys Millvina Dean werd geboren te Londen op 2 februari 1912 
en was de jongste passagier van de Titanic. In 2007 was ze nog de laatste overlevende van de ramp. Omdat Millvina pas 2 
maand oud was toen de Titanic zonk, had ze geen bewuste herinneringen aan de ramp. Toen het schip op 15 april 1912 zonk 
werden Millvina’s moeder, haar broer en Millvina zelf gered, Vader Frank Dean overleefde de ramp niet. Millvina is nooit 
getrouwd en overleed op 31 mei (exact 98 jaar nadat de Titanic te water werd gelaten). Haar as werd op 24 oktober 2009 
uitgestrooid vanaf de steiger in de haven van Southampton, waarvandaan de Titanic in 1912 was vertrokken. 
 
DAVID CARRADINE 
Amerikaans acteur die op 8 december 1936 geboren werd te Hollywood. Werd vooral bekend door zijn rol van een Chinese 
monnik ,Kwai Chang Caine, in de tv serie ‘ Kung Fu’.  Was actief vanaf 1963 tot 2009 en speelde meerdere rollen in diverse 
films zoals ‘ Death Race’ en ‘Kill Bill’. David huwde niet minder dan 5 keer en toen zijn lichaam op 4 juni 2009 in zijn 
hotelkamer in Bangkok werd gevonden, naakt en met een touw om zijn hals, was zijn dood omstreden. Carradine werd 
begraven te Los Angeles op 13 juni.  Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar.  
 
KAREL VAN MIERT 
Behaalde in 1966 zijn diploma van licentiaat in de diplomatieke wetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit te Gent en werd in 1978 voorzitter van de toenmalige BSP.  Was Europees 
parlementslid van 1979 tot 1985, Belgisch volksvertegenwoordiger van 1985 tot 1988 en 
Europees commissaris van 1989 tot 1999.  Karel was een fervente tegenstander van de 
plaatsing van Amerikaanse kernraketten op Europese bodem, waartegen hij zich krachtig 
verzette. Woonde met zijn partner Carla Galle in een gerestaureerde boerderij in Beersel waar 
men op 22 juni zijn lichaam vond aan de voet van een kerselaar in zijn boomgaard.  Karel werd 
geboren op 17 januari 1942 te Oud-Turnhout en overleed ten gevolge van een hartstilstand.  
Zijn lichaam werd op 27 juni te Ukkel in intieme kring gecremeerd nadat de familie had 
afgezien van een staatsbegrafenis waar hij als minister van Staat recht op had.    
 
FARRAH FAWCETT 
Deze actrice, die ook modellenwerk deed, werd op 2 februari 1947 geboren te Corpus Christi (Texas) en verwierf vooral grote 
bekendheid door haar rol van Jill Munroe in de tv serie ‘Charlie’s Angels’. Fawcett begon haar loopbaan in de reclamewereld 
waar zij reclamespots maakte voor o.a. scheerzeep, tandpasta, haarlak en in 1970 voor het automobielmodel  Mercury 
Cougar.  Lanceerde later haar eigen merk shampoo en als model poseerde zij in Playboy. In 1974 verscheen zij in de tv serie 
‘De man van 6 miljoen’ en groeide uit tot een sekssymbool. Was gehuwd met acteur Lee Majors en begon na haar scheiding  
in 1979 een relatie met Ryan O’Neil. Farrah die sinds 2006 aan anale kanker leed, liet op haar verzoek haar behandeling 
tegen deze ziekte op film vastleggen voor de documentaire ‘ Farrah’s Story’. Zij overleed op 25 juni en werd begraven te 
Santa Monica, Californië. 
 

MICHAEL JACKSON 
Waarschijnlijk de meest bekende overleden persoon na de dood van Elvis in 1977.  De King of Pop zoals hij 
genoemd werd zag het levenslicht op 29 augustus 1958 te Gary (Indiana).  Michael groeide uit tot 
Amerikaans popzanger, danser en componist. Stond al op zeer jeugdige leeftijd op het podium als lid van 
‘The Jackson 5’  en als soloartiest had hij op jeugdige leeftijd een grote hit met ‘Ben’.  Jackson’s leven 
kan best omschreven worden als excentriek, bizar en doorweven met enkele schandalen. 
Michael veranderde de traditionele videoclip in een kunstwerk zoals te zien in de clip van zijn 
meesterwerk ‘Triller’. Scoorde onnoemlijk veel hits en was ook te zien in enkele films.  Zijn dood op 25 
juni, een hartaanval, zou het gevolg zijn van een overdosis toegediend door zijn privé arts.  

 
YASMINE 
Echte naam: Hilde Rens, geboren te Antwerpen op 3 maart 1972 en vooral bekend als zangeres 
/ presentatrice. Ook bekend van tv programma’s ‘De Rode Loper’ en ‘ Zo is er maar één’. 
Besloot om zangeres te worden op de dag dat Sandra Kim voor België het songfestival won. 
Maakt in 1989 haar debuut in ‘De Soundmixshow’. Deed ook enkele reclamespots en maakte 
deel uit van het VTM promotieteam. Haar eerste single ‘Wie denk jij wel dat je bent?’ werd 
een groot succes. Haar presentatiewerk bij Studio Brussel in 1992 was de eigenlijke start als 
presentatrice,en zij  stapte in 1993 over naar VTM waar ze voor 1 jaar ‘Tien om te Zien’ 
presenteerde naast Erik, Goossens. Yasmine was een tijdje ook de stem van ‘Tafel 9’ op radio 
Contact. In 2000 stapte ze definitief over naar de VRT. Hilde was sinds 1998 meter van ’Make-
A-Wish Belgium’ en zette zich in voor diverse goede doelen. Yasmine kwam openlijk uit voor haar lesbische geaardheid en 
werd in 2005 verkozen tot de grootste Holebi-Belg. Na haar scheiding met haar vrouwelijke partner pleegde ze op 25 juni 
zelfmoord omdat ze deze scheiding niet kon verwerken.  
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MOLLIE SUGDEN: 
Pseudoniem van Mary Isobel Sugden, een Engelse actrice die op 21 juli 1922 geboren werd te 
Keighley. Verwierf hier vooral bekendheid door haar rol van Mrs. Slocombe in de tv serie ‘ Are you 
being served?’, een tv serie die te zien was in België in de jaren 1970. Speelde verschillende 
gastrollen in zowel tv als theater en was ook te zien in een aflevering van ‘ The Benny Hill Show’ 
en ‘Coronation Street’. Mollie Sugden overleed te Guildford op 1 juli.   
 

SIMON VINKENOOG: 
Provo en omstreden Nederlandse dichter en schrijver van proza en poëzie. Zag het levenslicht op 
18 juli 1928 te Amsterdam en groeide op bij zijn moeder. Ging in 1948 werken voor UNESCO te 
Parijs en ontwikkelde een grote belangstelling voor poëzie. Vinkenoog deed veel ervaring op met 
hallucinogene middelen waarvoor hij in 1968 een artikel schreef in een tijdschrift over de drug 
LSD. Bezit een onnoemelijk grote bibliografie, trad zes maal in het huwelijk en liet 4 kinderen na 
waarvan de oudste in 1947 geboren werd en de jongste in 1978. In juni 2009 werd zijn 
rechteronderbeen geamputeerd vanwege problemen met de bloedvaten gepaard gaande met 
ondraaglijke pijn. Op 10 juli kreeg Simon een hersenbloeding en overleed op 12 juli, na 2 dagen 
coma. 

 
WILLY DE VILLE: 
Maakte aanvankelijk naam als zanger en voorman van de band ‘Mink De Ville’ die een internationale hit 
scoorde in 1978: ‘Spanish Stroll’.  De echte naam van De Ville is William Borsy en werd geboren op 25 
augustus 1950 te Stamford (Connecticut). Reeds als tiener speelde hij in de band ‘ Billy and the Kids’. De 
band ‘Mink De Ville’ wordt algemeen beschouwd als de pioniers van de ‘punk ‘.Later trad hij solo op onder 
de naam ‘ Willy de Ville’ en scoorde in het circuit enkele hits. De Ville heeft jaren geleden onder zijn 
drugsverslaving, die tevens zijn carrière heeft beïnvloed. Onder muzikanten en songwriters was hij zeer 
gerespecteerd. In juni 2009 werd bekendgemaakt dat hij leed aan alvleesklierkanker waaraan hij op 6 
augustus overleed te New York. 
 

LES PAUL 
Een naam die enkel bekend in de oren klinkt bij gitaristen. Les Paul is de artiestennaam van 
Lester William Polfuss en hij was een Amerikaans gitarist, gitaarbouwer, uitvinder en 
songwriter. Les Paul is de pionier in het ontwikkelen van de elektrische gitaar en bracht 
verschillende vernieuwingen aan in de muziek, waaronder overdubbing, meersporenopname en 
de wah-wah pedaal. Hij deed dit door zijn muzikale kwaliteiten te combineren met zijn kennis 
van elektronica. Paul is geboren op 9 juni 1915 te Waukesha (Wisconsin) uit Duitse ouders. Bij 
een auto-ongeluk in 1948 werden de botten van zijn rechterarm zozeer verbrijzeld dat hij zijn 
elleboog nooit meer zou kunnen bewegen. Hij vroeg daarom aan de chirurg om deze in een 
zodanig positie vast te zetten dat hij nog gitaar kon spelen. 
Scoorde in de jaren 1950 enkele hits samen met zijn vrouw Mary Ford (geboren Iris Colleen) zoals: Tennessee Waltz, Mockin’ 
Bird Hill en Vaya Con Dios. Hij kwam in contact met de firma Gibson waar hij niet minder dan 17 verschillende  gitaartypes 
ontwikkelde, waaronder de Gibson Les Paul Special. Hij overleed op de leeftijd van 94 jaar op 13 augustus aan de gevolgen 
van een longontsteking te New York. 

 
PATRICK SWAYZE: 
Volledige naam: Patrick Wayne Swayze.  Geboren op 18 augustus 1952 te Houston (Texas) was hij van 
1978 tot 2009 actief als acteur, danser en singer-songwriter. Al vlug bleek dat dansen en acteren hem in 
het bloed zat het geen tot uiting kwam tijdens zijn schoolopleiding. Patrick was ook lid van het 
turnteam van de universiteit. In 1975 huwde hij danseres, actrice en tekstschrijfster lisa Niemi.  Swayze 
oogstte vooral succes door zijn rol als dansleraar in de film ‘Dirty Dancing’ waarvoor hij tevens een 
nummer van de soundtrack opnam. Speelde ook een hoofdrol in de tv serie ‘North and South’.  Ook in de 
alom gekende tv serie M*A*S*H was Patrick te zien als soldaat Gary Sturgis in  1981.  Verder scoorde hij 
hoge toppen met de verfilming van ‘Ghost’.  In maart 2008 werd bekend dat hij alvleesklierkanker had 
waaraan hij op 14 september 2009 overleed te Los Angeles. 

 
LUCY VODDEN: 
Vrijwel niemand zal deze naam herkennen, weinigen weten dan ook wie ze is of voor wat ze staat. Lucy 
O’Donnell Vodden werd geboren te Weybridge (GB) in 1963. Lucy zat samen met Julian Lennon, de zoon 
van Beatle John Lennon in de kleuterklas. Julian maakte in 1966 een tekening (!) van de destijds 3 jarige 
Lucy. Hij toonde deze tekening aan zijn vader met de volgende uitleg: “ That’s Lucy in the sky with 
diamonds”. Deze zin werd het begin van het Beatles succesnummer ‘ Lucy in the sky with diamonds’. In 
2007 erkende zij in een interview op BBC radio dat zij de Lucy was uit het liedje. In 2009 leed zij aan de 
immuniteitsziekte Lupus (= auto-immuun bindweefselziekte ) waaraan zij, na een ernstige infectie, op 28 
september overleed op 46 jarige leeftijd te Weybridge. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 22 

 - 
18 

Dré STEEMANS: 
Bijnaam: Felice Damiano, later kortweg Felice werd geboren op 1 oktober 1954 te 
Lubbeek. Verwierf vooral bekendheid door zijn presentatie van het populaire tv 
programma “ Het Swingpaleis”. Reeds vanaf 1985 was Dré actief in de media, op de 
toenmalige BRT radio met programma’s  zoals ‘ Het genootschap van Luk Saffloer’ waar 
hij met zijn Italiaans accent korte stukjes bracht onder zijn alter ego Felice Damiano, 
een Kapper uit Eisden. Daar dit typetje in de smaak viel, presenteerde hij al snel een 
ludieke quiz. Op tv volgde dan zijn eigen talkshow ‘Incredibile’, maakte met kok Herwig 
Van Hove het kookprogramma ‘1000 Seconden’ en het succesvolle ‘Biebabeloela’. Dré 
stond mee aan de wieg van Radio Donna en in 2006 stapte hij over naar VT4 en VIJF tv. In oktober publiceerde hij zijn boek 
‘Jongens onder elkaar’ dat handelde over zijn ontluikende homoseksualiteit. Dré Steemans overleed onverwachts in zijn 
slaap ten gevolge van een hartinfarct op 9 oktober te Diest. 
 

FRANK VANDENBROUCKE: 
Frank Vandenbroucke, kortweg VDB genoemd, startte op jeugdige leeftijd met atletiek en nam op 15 
jarige leeftijd een wielerlicentie van de KBWB om twee jaar later kampioen van België te worden bij 
de nieuwelingen. Werd in 1994 professional bij de Lotto ploeg en was zeer succesvol van 1995 tot 
1999. Won bij de Mapei ploeg onder andere de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Nice 
evenals verschillende ritoverwinningen in belangrijke wedstrijden. In 1999 raakte hij verwikkeld in 
een dopingzaak en ging het stilaan bergaf. Hij kreeg door zijn druggebruik depressies en ook privé liep 
het spaak. In 2000 werd Frank tweemaal betrapt bij een alcoholcontrole en ondernam een 
zelfmoordpoging op 26 juli 2004. Werd in 2007 opgenomen in een Italiaans ziekenhuis na wederom een 
poging tot zelfdoding,en werd even later opgenomen in een psychiatrisch centrum omdat hij een 
gevaar voor zichzelf en anderen vormde. Vandenbroucke werd geboren op 6 november 1974 te 
Moeskroen en overleed op 12 oktober tijdens zijn vakantie te Senegal aan een longembolie. Zijn 
overlijden was lange omstreden. Scheef in 2008 zijn biografie “ In ben God niet”. 

 
JEF NYS: 
Een van de belangrijkste Vlaamse stripauteurs en bedenker van de succesalbums “Jommeke”. Jef werd geboren op 30 januari 
1927 te Wilrijk. Toen het satirische weekblad ’t Pallieterke hem als winnaar uitriep van een wedstrijd, nam zijn carrière van 
cartoonist een aanvang. De stripfiguur Jommeke werd voorgesteld op 30 oktober 1955 in het Parochieblad ‘ Kerkelijk Leven’ 
als wekelijks avontuur van Jommeke. Het eerste lage verhaal (later uitgebracht als album nr. 1) verscheen vanaf november 
1958 in de krant Het Volk en in ’t Kapoentje. Nys creëerde in de jaren 60 verschillende stripverhalen over d biografieën van 
figuren uit de katholieke kerk. 
Jef Nys verfilmde zelf een van zijn verhalen: de Schat van de zeerover, waarin vooral familieleden meespeelden. Ging medio 
jaren 70 samenwerken met Bobbejaan Schoepen, wat resulteerde in de strip ‘ Jommeke in Bobbejaanland’. Jef Nys overleed 
p 20 oktober te Wilrijk aan kanker, hij werd 82 jaar. Hij ontving in 2005 als prijs voor zijn gehele carrière een ‘ Gouden 
Adhemar’. 
 
MANU VERRETH: 
De tweeling Manu en René Verreth werd geboren op 29 februari 1940 (schrikkeldag) en 
waren verbonden aan het Mechels Miniatuurtheater. Manu werd geboren te Mechelen  
en was een Vlaams acteur die vooral bekendheid verwierf als Guilaume “ Jomme” Dockx 
uit het tv serie ‘ de Collega’s’ waarin ook zijn broer een rol speelde.  Samen 
presenteerde deze tweeling in de jaren ‘80 op de openbare omroep de eerste en hun 
enige’ aflevering van de ‘ Pak-de-poen-show’ die volledig de mist inging omdat alles wat 
mis kon gaan ook misging. Speelde verschillende kleiner rollen in Vlaamse tv series en 
films zoals F.C. De Kampioenen en Wittekerke.  Beide broers waren zeer actief in het 
Mechels miniatuurtheater. In september 2009 werd bekendgemaakt dat Verreth ernstig 
ziek was. Hij overleed op 30 oktober op 69 jarige leeftijd te Leuven.         
 
DIMITRI DE FAUW: 
Deze Vlaamse wielrenner zag het levenslicht te Gent op 13 juli 1981 en was vooral actief op de piste, met zo nu en dan een 
wedstrijd op de weg. Eind 2006 geraakte De Fauw in botsing tijdens de Zesdaagse van Gent met Isaac Gàlvaz die overleed ten 
gevolge van zijn val. Dimitri was door dit ongeval zo overstuur dat hij mentaal instortte. Op 6 november pleegde hij op 28 
jarige leeftijd zelfmoord. De Fauw behaalde verschillende eretitels waaronder 3 maal Belgisch kampioen sprint op de Piste. 

 
JOSINE VAN DALSUM: 
Josina Johanna (Josine) Van Dalsum werd geboren te Breda op 14 juli 1948 en was een 
Nederlandse actrice. Ze groeide op in een gezin van 5 jongens en 5 meisjes en startte een 
toneelopleiding in 1971 aan de toneelschool van Amsterdam. Tijdens deze tijd was ze een vaste 
figuur in het tv kinderprogramma Orimora ( NCRV). Werd bij ons bekend door haar rol van ‘ Letje’ 
in de tv serie “ een mens van goede wil” naast de Belgische acteur Hugo Metsers. Ook in de film “ 
De Lift”  vertolkte zij een rol ze was te zien in verschillende tv series in een bijrol. In 2003 werd 

bij haar longkanker geconstateerd en twee jaar nadien werden 2 hersenmetastasen ontdekt. Na een doorgedreven 
bestralingstechniek werd ze genezen verklaard, maar in 2008 begon de hersentumor weer te groeien. Josine werd op 14 juli 
2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en overleed te Amsterdam ten gevolge van haar ziekte op 17 
november. 
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TUUR VAN WALLENDAEL 
Een voormalig Belgisch BRT journalist, ombudsman van de stad Antwerpen, Sp.a 
volksvertegenwoordiger en Antwerpse Schepen. Tuur werd geboren te Antwerpen op 29 september 
1938 en studeerde Germaanse filosofie. Hij begon als docent Nederlands aan de Rijksnormaalschool te 
Lier en de rijksuniversiteit Gent. Van 1973 tot 1989 werkte hij op de BRT nieuwsredactie waar hij 
uitgroeide tot één van de bekendste Wetstraat journalisten. Was een periode actief als ombudsman te 
Antwerpen en zetelde van 1995 tot begin 2001 in het Vlaams Parlement. Van 2001 tot 2005 was hij 
Schepen van sociale zaken in de stad Antwerpen. 
Tuur was een vrijmetselaar, lid van de loge van de Geuzen. Na zes jaar aan darmkanker te hebben 
geleden koos hij in 2009 voor euthanasie die werd uitgevoerd op 18 november. 
 
PIA BECK: 

De naam Pieternella (Pia) Beck zal slechts bij enkele, ietwat oudere, personen een belletje doen rinkelen. Geboren op 18 
september 1925 te Den Haag groeide Pia uit tot een natuurtalent op de piano zonder noemenswaardige opleiding. In mei 
1945 werd ze gevraagd als pianiste in het Miller Sextet waar ze mee optrad in België, 
Duitsland, Zweden en Nederlands- Indië. In 1949 begon ze haar eigen combo en scoorde haar 
eerste grote hit met Pia’s Boogie. Zij trad op in de Verenigde Staten vanaf 1952 tot 1964 waar 
ze tot ereburgeres werd benoemd van New Orleans en Atlanta. Collega Oscar Peterson noemde 
haar de beste jazzpianiste ter wereld. Pia maakte in 1975 een comeback en nam in 2003 
afscheid van het grote publiek. 
Pia Beck was een van de eerste artiesten die openlijk uitkwam voor haar homoseksualiteit en 
zich hevig verzette tegen alle anti- homoactiegroepen. Zij verhuisde met haar levenspartner 
Marga Samsonowski  en de drie kinderen van Marga naar Zuid- Spanje. Pia overleed op  26 november op 84 jarige leeftijd te 
Màlaga aan een hartstilstand, 6 maanden na haar partner. 
 

RAMSES SHAFFY: 
Deze Nederlandse chansonnier en acteur kende een bewogen leven. Shaffy werd geboren 
op 29 augustus 1933 in de Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine als zoon van een Egyptische 
diplomaat en een Poolse gravin. Hij groeide op bij zijn moeder in Cannes en kwam via 
een tante terecht in een Leids pleeggezin. Maakte zijn middelbare school niet af en werd 
in 1952 aangenomen in de Amsterdamse toneelschool.  
In 1964 richtte hij de theatergroep Shaffy Chantent op en werkte lang samen met de  
Nederlandse zangeres Liesbeth list en pianist Louis Van Dijk. Door zijn overmatig 
drankgebruik, wat ernstige geheugenstoornissen tot gevolg had, kwam Ramses eind jaren 
1990 terecht in een Amsterdams verpleegtehuis. In 2005 stond hij voor het eerst weer op 

de planken met Liesbeth List. 
Hij werd tijdens zijn levensloop onderscheiden met de ‘Orde van de Nederlandse Leeuw’, De blijvend applaus prijs, een 
‘Edison,en scoorde blijvende hits zoals: We zullen doorgaan, Laat me, Sammy en het onvergetelijke Pastorale. Op 5 mei 2009 
werd bekend dat Shaffy aan slokdarmkanker leed, waar hij op 1 december aan overleed te Amsterdam. 
 
JOHAN BUYTAERT: 
Deze persoon zou zo goed als onbekende overledene de geschiedenis ingaan, 
ware het niet dat deze dokter op het eind van zijn leven bekendheid verwierf 
door het TV programma “Mijnheer Doktoor” dat op Canvas werd uitgezonden. 
Dokter Buytaert werd geboren te Uden op 31 januari 1919 en overleed te 
Brugge op 24 december 2009.  Trok na de middelbare school naar de KU Leuven 
waar hij in 1944 promoveerde in de genees- heel- en verloskunde. Toen op 16 
december 1944 een Duitse V2 terechtkwam op cinema Rex te Antwerpen was 
Buytaert een van de eerste hulpverleners omdat hij in de buurt met zijn vrouw 
aan het wandelen was terwijl zij normaal gezien eveneens de film zouden gaan 
bekijken zijn, maar Johan had geen zin om naar de cinema te gaan. 
In 1946 nam hij een huisartsen praktijk over te Dudzele waar hij van 1964 tot 1970 ook buurhgemeester was. Hij overleed op 
90 jarige leeftijd  in het woon en verzorgingscentrum Herdershove in Sint-Pieters- Brugge.   
 
YVES ROCHER: 
Yves Rocher is de bekende naam van het Franse cosmeticamerk Yves Rocher dat in 1958 werd opgericht in het Franse La 
Gacilly in Bretagne door de ondernemer met dezelfde naam; Yves Rocher.  Yves werd geboren te La Gacilly op 7 april 1930 
en startte in 1958 zijn postorderbedrijf om pas in 1970 zijn eerste winkel te openen. Yves Rocher was ook actief in de 
plaatselijke politiek en was burgemeester van zijn geboortedorp La Gacilly van 1962 tot 2008 !!! 
Bij zijn overlijden was hij actief in 88 landen en haalde een omzet van 2 miljard euro. Er werken meer dan 13.000 mensen in 
zijn bedrijven.  Het bedrijf produceert producten die gebaseerd zijn op natuurlijke grondstoffen en bovendien zijn alle 
producten proefdiervrij. Naast de eigen merknaam heeft het bedrijf ook de merken Daniel Jouvance, Dr Pierre Ricaud, Isabel 
Drroisné, Petrit Batrau en Galérie Noémi in zijn portefeuille.  De heer Rocher overleed te Parijs op 26 december. 
 

Willy 
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officiële opening “FLOOR” 
 
 
Op vrijdag 10 december hebben wij onze nieuwe Airfloor officieel in gebruik genomen met 
een kleine receptie en demonstratie van onze gymnasten. Het lint werd doorgeknipt door 
Sabine Van Dooren schepen van sport . Wij konden deze Airfloor aankopen dankzij een mooie 
gemeentelijke subsidie en zoals op elk doopfeest waren er nadien suikerbonen ! 
 
 

 
 
Wij doen hier nog een oproep aan sterke papa’s of mama’s die op vrijdagavond hun gymers 
komen afhalen en ons een handje willen toesteken om “Floor” terug in haar hokje te 
krijgen. Dit ding weegt 90 Kg en moet wel op een verantwoorde manier opgeborgen worden 
en vele handen maken licht(er) werk! 
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ZWANGERSCHAP BEGIN VORIGE EEUW 
 
Deze tijd wordt zwanger zijn als een blije gebeurtenis beschouwd. Vanaf de zwangerschap vastgesteld 
wordt geniet de aanstaande moeder medische begeleiding tot en met de bevalling, kortom - tegenwoordig 
kan men genieten van het zwanger zijn. Vroeger was dit wel enigszins anders en werd zwanger zijn niet 
altijd als positief ervaren.  De eerste zwangerschap werd meestal op gejuich onthaald, men had bewezen 
dat alles ‘ normaal’ werkte en de huwelijkse plicht vervuld was.  Maar meestal bleef het niet bij die ene en 
een gezin met 10 kinderen of meer vormde geen uitzondering.  
 
Vanaf het vermoeden dat men zwanger zou kunnen zijn kon men een zwangerschapstest uitvoeren. Men 
ging hiervoor niet naar een apotheek, een medische zwangerschapstest bestond zelfs nog niet, maar nam 
zijn toevlucht tot één van de volgende testen: 
 - laat een schoenveter smeulen in een pot met gloeiende as en, laat de dame de rook opsnuiven. Als 
   ze braakneigingen vertoont is ze zwanger ! 
 - de echtgenoot vangt een kikker en dompelt deze onder in de urine van de vrouw. Als de vrouw 
   zwanger is zal de kikker van kleur veranderen ! ( de kikkerproef of de  Konsuloff methode  werd 
   nog lang gebruikt, zij het dan wel in een moderne vorm en medisch aanvaard.) 
 - wilde men het geslacht nog voor de geboorte kennen , dan diende de zwangere vrouw elke dag te 
   urineren op een zakje tarwe en een zakje gierst. Ontkiemde de tarwe, dan werd het een jongen. 
   Ontkiemt de gierst dan is het een meisje. Als er niets ontkiemt, dan had men iets verkeerds gedaan 
   of iets vergeten ( !! ) 
 
Behoorde men tot de rijkere klasse, dan werd men vanaf nu iets meer in de watten gelegd en diende het 
personeel hier rekening mee te houden. Behoorde men echter tot de werkende klasse dan was luxe ver te 
zoeken. Moeder de vrouw kon het zich niet permitteren om te luieren, de was moest gedaan, de dieren in 
de stal moesten verzorgd worden, manlief diende tijdig na een zware dagtaak van eten te worden voorzien  
en indien er reeds kinderen waren dan dienden deze ook een klein beetje aandacht te krijgen. 
Bevallen gebeurde meestal thuis in de slaapkamer. Bijgestaan door een vroedvrouw werd het een 
vrouwenonderonsje, mannen werden absoluut geweerd uit de slaapkamer.  Indien men bijgelovig was kon 
men de bevalling stimuleren door een zwarte kip aan de poot van het kraambed vast te maken !! 
 
Meestal werd er veel hulp geboden door de naaste buurvrouwen. Voeger was het normaal dat iedereen hulp 
bood daar waar het nodig bleek te zijn, noem het naastenliefde – een begrip dat heden zo goed als 
onbestaand is.  Deze buurvrouwen verdeelden de benodigde taken onderling zoals: verfrissen van de 
kersverse moeder, zorgen voor eten ( de pas bevallen moeder kreeg gewoonlijk een extra portie 
kippensoep).  Er diende wel opgelet dat voor en na het eten de handen werden gewassen.  De belangrijkste 
taak was natuurlijk het verzorgen van de pasgeborene, een taak die meestal werd uitgevoerd door de 
buurvrouw met de meeste ervaring. 
 
Iedere baby werd vroeger gezoogd door de moeder, behalve wanneer men in de’ betere wereld’ vertoefde. 
Dan diende men een min of voedster te nemen – wie geen min neemt is een gierig vrouwmens ! 
De min zoogt de baby in plaats van de moeder en dient zich aan strenge regels te houden. Haar voedsel 
moet bestaan uit erwten, bonen, wit brood, vlees, groenten en noten en zij mag alleen zuivere wijn 
drinken.  Uien en knoflook zijn niet toegelaten. Een min mag geen ander werk verrichten en vermijden om 
zich te wassen !!! 
Als een min in dienst genomen werd diende men iemand te nemen die geen grote borsten had, om te 
voorkomen dat het kindje een platte neus krijgt. 
 
Als je wiegje bij de rijke adel stond, kon je rekenen op een uitgebreid doopfeest met de gepaste 
geschenken. Stond je wiegje, of wat er voor moest doorgaan, bij een arbeidersgezin dan mocht je blij zijn 
dat er genoeg aandacht aan je werd besteed.  
 
Enkele weetjes: 
- een rammelaar diende om de boze geesten weg te houden en was dus geen speelgoed. 
- als een zwangere vrouw schrok van een haas, dan was de kans groot dan het kindje een hazenlip zou 
  hebben.  
- indien een aanstaande moeder tijdens het kuisen van een vis zich kwetste aan de schubben bestond de 
  kans dat het toekomstige kindje geboren werd met een huidziekte 
 
Gelukkig behoort dit voorgoed tot de verleden tijd. 

Sivle 
Bron: polderheem 3/2003 
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NUTTELOZE WEETJES 
 

Er zijn zo van die dingen die wel eens interessant zijn om weten, maar die er verder totaal niets 
toe doen. Zo ook onderstaande weetjes, waar niemand wakker van zal liggen maar het toch 
waard zijn om eens te lezen. 
 

Het getal 13: 
De angst die  sommige mensen hebben voor het getal 13 is uitgebreider dan 
algemeen wordt aangenomen. Sommige hotels bezitten zelfs geen 13e 
verdieping (vooral in Amerika), beschikken sommige vliegtuigen niet over 
een dertiende rij zetels en in de Italiaanse lotto schijnt zelfs het nummer 
13 niet op het formulier te staan.  In bepaalde Franse restaurants kan je 
zelfs een zogenaamde ‘veertiende persoon’ (de quatorzième) huren.  Dit is 
een persoon die tegen betaling mee aan tafel komt zitten als je gezelschap 
uit dertien personen bestaat.  
Vrijdag de dertiende is ook bij ons algemeen bekend als 

ongeluksdag,alhoewel de meeste personen dit niet meer zo ervaren. Vroeger was dit wel een dag 
die  velen aanmaanden tot voorzichtigheid. Eén van de theorieën hiervoor  is dat vrijdag de dag 
is dat Christus werd gekruisigd en het getal 13 slaat terug op het Laatste Avondmaal waar dertien 
mensen aan deelnamen, Jezus plus de twaalf apostelen. Vrijdag de 13e kwam in 2009 drie keer 
voor, in februari, maart en november. Het jaar daarvoor werd maar één vrijdag de 13e 
genoteerd.  
Angst voor het getal 13 is een erkende psychiatrische aandoening. De wetenschappelijke naam 
hiervoor is “ triskaidekaphobia”.  
Misschien heeft ook de film “ Vrijdag the 13e” wel invloed op deze angst ! 
 
THANKSGIVING DAY: 
 
Een typisch Amerikaans feest. In Europa is Kerstmis het familiefeest bij 
uitstek, bij de Amerikanen is dit ongetwijfeld Thanksgiving Day. Zij 
houden ook wel van Kerstmis, maar nog liever zitten zij met de 
gehele familie rond de feesttafel op deze dag dan met Kerstmis. 
Thanksgiving Day vindt elk jaar plaats op de vierde donderdag van 
de maand november, de dag waarop de Amerikanen God danken voor 
de goede oogst en andere positieve zaken. Families leggen soms grote 
afstanden af om die dag samen in familieverband dit feest te vieren. 
In sommige staten krijgen werknemers de dag daarop vrijaf op hun 
werk, zo kan Thanksgiving Day uitgroeien tot een 4 daags familiefeest. 
Een groot feest voor de Amerikanen, maar minder goed voor de vele kalkoenen die speciaal voor 
deze viering worden gekweekt. 
Thanksgiving Day wordt altijd gevierd met een rijkelijk gevulde feestdis waar de kalkoen centraal 
staat. Elk jaar worden er ter gelegenheid van deze feestdag miljoenen kalkoenen opgediend, 
zodat er wel eens gesproken wordt van “Turkey Day”. 
Een leuk weetje is dat er onder het presidentschap van Harry Truman (president van 1945 tot 
1953) er ieder jaar aan één kalkoen gratie werd verleend door de president. Deze geluksvogel 
kreeg hierbij de titel van ‘ National Thanksgiving Turkey’ en mocht rekenen op een natuurlijke 
dood. 
 

Willy 
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PROFICIAT  voor alle jarigen van januari – februari - maart 
 
 
 
Thyssen  Imke kindergym 1 29-01-02 

Warzée Indra gym+ 20-01-97 

Geuens Marijke hlpld. 29-01-76 

Hamackers Nancy leiding 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach 31-01-72 

De Bie Nicole conditiegym 16-01-62 

Plompen Erna conditiegym 23-01-59 

Le Roy Lia conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid conditiegym 24-01-56 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Maria bestuur/ vzw 11-01-30 

 
een dikke proficiat voor Maria die 80 jaar werd ! 

 
 
Firquet Sinne Ki-kleuters 08-02-05 

Bleukens Kobe Ki-kleuters 04-02-04 

Blanckaert  Marlou Ki-kleuters 16-02-03 

Jacobs Owen kindergym jo 27-02-01 

Leys Chelsea kindergym 5 08-02-99 

Van Wijk Vincent kindergym jo 06-02-98 

Van Sanden Valérie kindergym 2 05-02-98 

Bogaerts Lotte gym+ 19-02-96 

Tahon Christa gym+ 05-02-95 

Van den Daele  Cindy conditiegym 07-02-79 

De Leeuw Nadine  leiding 16-02-74 

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

Steynen Rina leiding 13-02-66 

Van Gasse  Denise seniorobic 07-02-64 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw 20-02-31 

 
 
 

Verbist Mathijs kindergym jo 08-03-00 

Doms Sara leiding 21-03-77 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

Meyers Gerda conditiegym 31-03-59 

Tanner Wini seniorobic 11-03-50 

De Leeuw Ludo bestuur/ vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 
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om te kleuren 
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KNOFLOOK   (allium sativum) 
 
In de keuken: 
Een belangrijk keukenkruid dat door overmatig gebruik onterecht een 
slechte naam heeft gekregen. Uitgezonderd bij nagerechten kan 
knoflook bij zeer veel gerechten gebruikt worden. Wanneer het slechts 
spaarzaam gebruikt wordt, ondersteunt en versterkt het de aanwezige 
smaaknuances. 
Jammer genoeg overdrijven knoflookfanatici met hun kruiden, zodat 
het een straf is om met dergelijke mensen aan tafel te zitten, laat 
staan samen met hen te eten. 
 
Soorten: 
Naast het krachtige knoflook behoren ook prei, ui, sjalot, stengelui en 
bosui tot de lookfamilie. 
 
Smaak: 
Krachtig en duidelijk herkenbaar. 
 
Gebruik: 
De geschilde knol. Bij verse bollen ook het groen, dat men als bieslook kan verwerken. 
 
Uiterlijk:  
Plant,  tussen 60 en meer dan 160 cm groot, met dunne zachte stengels. 
 
Oorsprong: 
Vanuit Centraal-Azië over de hele wereld verspreid. 
 
Teelt: 
Reuzenknoflook heeft vaak twee jaar nodig om de eerste wortelknollen te ontwikkelen. 
 
Seizoen: 
In mei vindt u verse knoflook uit Egypte in de winkel. Deze smaakt het beste. In juni trekken alle 
knoflookplanten zich gedurende twee maanden terug. 
 
Werking: 
Antiseptisch, helpt bij verkoudheden, werkt bloeddrukverlagend en is een probaat middel tegen 
vampiers. 
 
Tip: 
Gebruik indien mogelijk verse knoflookbollen; zij smaken minder scherp dan de gedroogde. In 
een afgesloten plastic zak blijven verse teentjes knoflook meerdere weken vers in de koelkast. 
 
 

Knoflooksaus 

 
6 teentjes knoflook  -  zout, peper 
3 eierdooiers  -  300 ml olijfolie 
sap van ½ citroen   -   cayennepeper naar smaak 
 
Schil de teentjes knoflook, pureer ze en voeg zout, peper en eidooiers toe. Roer er geleidelijk 
olijfolie door zoals bij mayonaise, en voeg druppelsgewijs het citroensap toe. 
Breng het mengsel  met cayennepeper op  smaak en voeg 1 tl kokend water toe, opdat de saus 
niet zal stollen. 
 
Tip 
Dit is de beroemde aïoli, zonder welke geen enkele bouillabaisse smaakt. Zij past ook heerlijk  
als dipsaus bij geroosterd stokbrood. 
Knoflooksoep: niet te versmaden ! 
 

Lucy 
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OPROEP VOOR TURNFEEST 20 MAART 2010 ! ! ! 

 
Voor ons turnfeest van 20 maart as. zijn onze verschillende afdelingen in volle voorbereiding 
om ook dit jaar weer een mooie voorstelling te maken.  
 
Wij zoeken dan ook steeds mensen die bereid zijn ons te helpen bij de verhuis van het 
turnmateriaal van de Streepstraat naar het KTA. Die verhuis heeft plaats op vrijdagavond 
19/3 en na het feest moet ook alles terug. Aarzel niet om ons te vertellen dat je die dagen 
alvast een handje komt helpen, ervaring is absoluut niet vereist, wij zijn je eeuwig dankbaar. 
 
Ook mensen die iets afweten van licht en/of geluid of hier en daar een vijsje kunnen 
meedraaien die zijn bij ons van harte welkom.  
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nieuws uit California 

 
 

Eerst en vooral mijn beste wensen voor een gezond en sportief 2010!  
 
Het najaar is voor mij voorbij gevlogen.  Tijdens de zomer kon ik nog lustig 
“desparate housewife” spelen.  Iedere dag naar de gym, feestjes en tripjes 
organiseren, bezoekers rondgidsen in San Francisco.  Het leven kan mooi zijn. 
Maar schone liedjes duren niet lang en uiteindelijk ben ik dan maar terug aan de 
slag gegaan.  Veel vrije tijd schiet er niet meer over, maar tijdens de kerstdagen 
zijn we toch maar even de sneeuw gaan opzoeken in Yosemite.  
Yosemite is een nationaal park op een kleine vier uur rijden van San Francisco 
(naar Amerikaanse normen is dat achter de hoek).  Jaarlijks komen er zo'n 5 
miljoen bezoekers, maar tijdens de kerstperiode was het redelijk rustig - geen 
files of parkeerproblemen.  Je kan er langlaufen of skiën, maar wij kozen ervoor 
om te gaan "snowshoe'en".  Dat is zo met van die tennisracketjes onder je 
schoenen door de sneeuw baggeren.  Wreed plezant, maar enorm vermoeiend. 
Yosemite, prachtig in elk seizoen.   
 
zonnige groetjes uit CA, 
Nadine 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
afgekort Turnkring ILOKA vzw 

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

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 5 april 2010 

 
 

 
  

 

SUPER OMA EN OPA 
 

Michael Swijnen  papa     oma Erna 

Amy Swijnen       mama   oma Erna 

Brett Verlinden    papa     opa Steven 
 
er waren al 3 kindjes in omloop dus… PROFICIAT MET DE BABYBOOM !!! 

 

ik zit er voor 
niks tussen ! 
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