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INTRO 
 
 
 
 
EINDE SEIZOEN 
 
Ons turnseizoen loopt weeral ten einde 
en het gaat steeds maar vlugger. De 
Paasvakantie is reeds voorbij en de grote 
Zomer is hopelijk in aantocht. We hebben 
onze portie Winter gehad en nu mag  het 
gerust een beetje warmer worden. 
Voor de studenten onder ons is het nog 
even doorbijten en dan kunnen ook zij 
weer vollop genieten van de grote 
vakantie. 
Wedstrijden voor onze kring staan er niet 
meer op de agenda dus kunnen we 
nieuwe dingen gaan leren. 
Voor de iets ouderen is het toch wel van 
belang om te blijven bewegen.en dit kan 
bij ons een gans jaar door want we gaan 
deze zomer ook weer naar onze zomerse 
turnzaal in Hoevenen waar op maandag 
de conditiegymlessen verder gaan. 
Dinsdag kan je dan gaan fietsen en als je 
dan nog een zwemdag inlast en een 
wandeldag dan ben je “goe bezig” 
Voor alle families die aan uitbreiding 
gaan doen wensen wij alvast gezonde 
babys en voor diegene die deze zomer 
gaan verhuizen veel sleur en sleep genot. 
 
Ons nieuw turnseizoen gaat van start op 
maandag 6 september 2010 en dan 
kunnen we alvast beginnen met de 
organisatie van onze Dorpdag deelname. 
Ik wens voor iedereen een zorgloos verlof 
en zie jullie graag terug in de turnzaal. 
 
 

Irène 
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dans “mundial” 
 
Turnfeest 20 maart 2010 
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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 – Christa T. 

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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START NIEUW TURNSEIZOEN  6 SEPTEMBER 2010 
 

 
STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA ILOKA 2010 
 
Ondertussen is de verkoop van onze tombola lootjes volop aan de gang en kan je ook hier weer 
onze kring helpen om ons materiaalpark te vernieuwen. Uw beloning voor je inzet krijg je via de 
ledencheque. 
Trekking is op 27 mei dus moet alles afgerekend zijn ten laatste op woensdag 26 mei 2010. 
Veel succes! 
 
 
DORPSDAG 2010  
 
Wegens de wegenwerken in Kapellen werd de Dorpsdag verplaatst naar 12 september 2010. 
ILOKA zal ook dit jaar weer zijn tenten opslaan op de Hoevensebaan. Alle verdere info hierover 
bij de start van ons nieuw turnseizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPORTEN IN DE VAKANTIE 
 
Turnen 
In de maanden juli en augustus zijn de schoolpoorten weer gesloten en moeten wij uitwijken om 
onze conditie op peil te houden. Wij trekken ook dit jaar weer naar de turnzaal van Vrank en Vrij 
te Hoevenen. 

MAANDAGAVOND VAN 19.30 TOT 21 UUR. 

 

 
 
 

Fietsen 

DINSDAGMIDDAG VAN 13.30 TOT 17 UUR 
Wij komen samen aan de Sporthal, Christiaan Pallemansstraat om 13.15u en vertrekken om 13.30u 
voor een tochtje van ca. 30 km. 

Wij fietsen zeker niet te snel en iedereen mag mee ! 

 
 
 
Nordic Walking  

ELKE 2DE DONDERDAG VAN DE MAAND 
Geleide wandelingen in het Moretusbos met vertrek aan de Parking Ravenhof om 13.30 uur. 
Iedereen mag mee met of zonder stokken ! 
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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 

Speciale dank aan alle helpende handen 
tijdens onze verschillende activiteiten van 
het voorbije seizoen: 
 

 de Verhuisploeg 

 de Werkploeg 

 de Toogploeg 

 de Cameraman 

 de Volgspotter 

 de Opruimdames 

 de Foto Dame 

 de Vrijdagploeg 

 de Zaterdagploeg 

 de Zondagploeg 

 de Malle-ploeg 

 de Licht en Geluidploeg 
 
zoals je kan zien kan je bij ons zonder 
problemen aan de slag en ervaring is niet 
vereist. Vele handen maken licht werk en 
dit jaar waren er inderdaad vele spontane 
helpers. Bedankt en tot volgende keer! 
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NON GYM DAY met paaseieren rapen, film kijken en “Chinezen” 
3 april 2010 
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VAN CINEMA tot METROPOLIS 
 
 
 
Als wij, anno 2009, naar de cinema gaan dan verplaatsen wij ons naar Metropolis waar we de keuze hebben uit meer dan 20 
verschillende films, in evenveel verschillende bioscoopzalen en alles samengevat in één complex.  Ooit was dit anders, en 
diende men zijn keuze te maken. In het centrum van Antwerpen was de meeste keuze, maar men diende toch de film van 
zijn of haar keuze te gaan zien in de cinemazaal waar deze film vertoond werd.  Er waren vroeger veel cinemazalen die 
verspreid lagen in een straal van enkele honderden meters. Dus; film A speelde in zaal B, film C vertoonde men in zaal D 
enz… 
Meer dan 1000 bioscopen telde Groot-Antwerpen op zijn grondgebied, zeker een landelijk record.  Velen van deze oude 
zalen waren uitgerust met gordijnen, kitscherige wandversieringen en kwam men tijdens de pauze rond met snoep en 
ijslolly’.s  Toegangsprijzen verschilden naargelang film en ligging van de filmzaal. Een western, ook cow-boy film genoemd, 
waar wat veel slachtoffers vielen (zonder bloed) kreeg soms al de quotering kinderen niet toegelaten. (*) 
Gangsterfilms ondergingen meestal hetzelfde lot (* *), om nog maar te zwijgen over de toenmalige seks films waar hooguit 
een spannende bikini en een blote bil te zien waren.( * * * ) Vergelijkingen met anno 2009 gaan dan ook volledig niet op. 
Vele van deze cinemazalen zijn verdwenen, zoniet bijna allemaal, of omgebouwd tot supermarkt, appartementen of kregen 
een andere bestemming.   
 
We nemen u graag even mee op een geschiedeniswandeling anno de jaren 1900 om een bezoekje te brengen aan de oude 
bioscoopzalen in Antwerpen,maar eerst nog een klein beetje cinematografie.  
 
1833: de Gentse fysicus Eugeen Plateau( 1801 – 1883) bedenkt de 
         Phenakisticoop. Niet meer dan een houder met daarop een ronde 
         schijf met een aantal tekeningen die een klein beetje met elkaar 
         verschillen. Tussen de plaatjes zitten smalle spleten. Laat men de  
         schijf voor een spiegel draaien en kijkt men naar het spiegelbeeld 
         door de voorbijkomende spleten, dan ziet men een beweging ontstaan.      
1839: Daguerre maakt de eerste foto 
1877: Emile Reynaud maakt papieren tekenfilms 
1878: Edward Maybridge fotografeert beweging van dravend paard. 
1885: Jules Marey vindt fotopistool uit met bewegende pellicule 
1891: Edison maakt de kinetoscoop, een filmkijker voor één persoon. 
1895: de gebroeders Lumière tonen hun cinematograaf in Parijs 
1896: Goochelaar Georges Méliès opent eerste filmatelier. 
1897: demonstratie cinematograaf van Lumière in Antwerpen bij Albert de Bary ( hoek Meir en   
         Gramayestraat) 
1898: vertoning eerste filmdetective “ l’ histoire d’un crime” 
1901:Jozef Broze geeft ambulante filmvoorstellingen in Antwerpen 
1902: tussen de variété attracties draait café Arabe filmpjes (Astridplein) 
1903: eerste western ‘ The great train robbery’ 
1906:eerste vaste cinema te Antwerpen “ ciné  Krüger” opent zijn deuren(hoek De Keyserlei en Appelmansstraat) 
         - Pathé opent eerst grote bioscoop in Parijs 
1916: stichting Syndikale kamer van Antwerpen der Kinema’s en Bijvakken 
1923: begin Nederlandstalige onderschriften 
1925: muzikanten staken. Films worden gedraaid zonder muziek 
1927: Eerste klankfilm “The jazzsinger” met Al Jolson.  Reeds  1.000 bioscopen in België. 
1930: demo klankfilm “ Accusée, levez-vous” in ciné “ Roxy”Invoering klankfilm,463 muzikanten werkloos.  
1934: opnames Vlaamse film “ De Witte”.  Tot 1943 worden nog 14 speelfilms gemaakt. 
1944: V-bom vernielt ciné Rex en Scala. 
1958: oprichting Filmgroep 58 
1967: Collet en Drouot maken cultfilm ‘ Cash Cash’ 
1970: eerste filmfestival in Antwerpen in ciné Century 
1980: Robbe De Hert draait “ De Witte van Sichem” 
1987: Nicole Van Goethem wint Oscar voor tekenfilm ‘ Een Griekse tragedie’ 
1994: start filmmuseum Antwerpen 

 
 
(*) De western “Two Flags West”, Nederlandse titel ‘ De Rebellen van Fort Thorn’ met in de hoofdrollen Jeff  Chandler  en Linda 
     Darnell.  Speelde in cinema Ritz te Antwerpen in 1951. 
 
( * * ) “ Illegal”, Nederlandse titel ‘Illegaal’ met Edward G. Robinson en Jayne Mansfield in de hoofdrollen, vertoond  te Antwerpen 
           in cinema  Empire,  +/- 1954 

 
( * * * ) Antwerpen, cinema Forum “ Le Mépris”, geen Nederlandse titel.  In de hoofdrol Brigitte Bardot. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 23 

 - 
14 

ABC van de Antwerpse cinemazalen: 
 

ABC 
Werd de eerste sekscinema in Stadscentrum. 
Zie VENDOME 
 
ALHAMBRA 
Deze vroegere Musichall was gevestigd te Antwerpen 
in de Hoogstraat 35 en werd  geopend door mijnheer 
Krûger voor de eerste Wereldoorlog. Krüger opende in 
1906 de eerste vaste cinema te Antwerpen op de hoek 
van de Keyserlei en de Appelmansstraat. In 1910 werd 
de zaak reeds overgenomen door drukker Henri Dirks  
die later een filmimperium zou uitbouwen. Deze 
wijkzaal, bekend om zijn attracties, sloot in 1966 en 
veranderde in decoratiewinkel Homeland. 
 
AMBASSADE(S) 
Ciné Ambassades, een brede zaal zonder balkon en 
een klein scherm was in de jaren 1950 gevestigd in de 
Anneessensstraat 20 en was eigendom van de heer A. 
De Backer die eveneens de Capitole, Cameo en Regina 
tot zijn bezit mocht rekenen.  Georges Heylen voegde 
ze bij zijn imperium in  1960, bouwde in de kelder 4 
Club- zaaltjes en voegde de S toe aan de naam 
AMBASSADE. Gesloten in augustus 1993 en afgebroken 
in 1995 om plaats te maken voor het nieuwe Gaumont 
complex. 
 
AMERICAIN PALACE 
Opende in 1906. Was eerst dancing Flora, daarna ciné 
Excselsior. Gelegen in de Diepestraat 143 behoorde de 
Americain, samen met de Zuidpool, de Tokio en de 
Phono eveneens tot het filmimperium van de heer 
John de Backer.  Werd later eigendom van de 
beenhouwers Gijles en Raymond Van Hest die ciné 
Capitole in hun bezit hadden. Een attractie was dat de 
vertoonde film begeleid werd door een groot orkest. 
Was een van de eerste wijkzalen die sloten tijdens de 
oorlog. In 1997 was er een garage gevestigd. 
 
ANTVERPIA 
John De Backer opende nog voor de eerste 
Wereldoorlog in 1912 ciné Belgica ( later De Lido) in 
de Lange Koepoortstraat en de Antverpia op Sint-
Andries in de Aalmoezeniersstraat 61. Deze populaire 
wijkcinema overleefde amper de tweede Wereldoorlog  
en deed de deuren dicht in 1953 (?).  Was ook gekend 
onder de naam ‘ Sint Jozefkring’ 
 
ANVERS PALACE 
Gelegen in de Appelmansstraat 31, opende Pierre Tyck 
in 1915 het grootste en mooiste cinemapaleis van 
België. De Anvers Palace telde toen 1.500 zitplaatsen, 
wat ongehoord veel was voor die tijd en waar alle 
zetels waren uitgerust met een tafeltje. Tijdens de 
pauze kon men genieten van koffie met gebak.  Bij de 
opkomst van de klankfilm in 1930 werd de zaal 
verbouwd.  Dit gebeurde nogmaals in 1950 omdat de 
bioscoop zwaar beschadigd werd door de inslag van 
een V-bom tijdens de oorlog toen hier een Duits 
soldatentheater was gehuisvest. De Anvers behoorde 
tot een consortium waarin toen ook ciné  
Pathé en ciné Eden (later ciné Quellin) waren 
vertegenwoordigd.  In 1968 sloot de Anvers zijn 
deuren om later plaats te maken voor shopping center 
Empire. 
 
ARTIS 
In de Verlatstraat 20-22 was ciné Artis gehuisvest en 
was een zaal gebouwd in oosterse decoratie. In 1912 

opende achter de toenmalige hippodroom cinema 
Tokio (toen zo genoemd) en maakte in 1930 tijdens de 
voorbereiding van de wereldtentoonstelling reclame 
voor het’ schoonste en deftigste theater van de stad ‘. 
Na Wereldoorlog II werd de decoratie verwijderd, 
moderner ingericht en kreeg de zaal de naam Artis. Na 
sluiting vond veilingzaak Bernaerts er een 
onderkomen. 
 
ASTRA 
De voormalige danszaal ‘ Thalia’ gelegen in de 
Carnotstraat 28 wordt in 1936 omgebouwd tot 
moderne bioscoop; de “Astra”.  Georges Heylen, die 
toen alleenheerser was wat cinemazalen betreft, 
stootte de Astra af in 1987.  Nadien werd er 
supermarkt Marca in ondergebracht, later 
schoenwinkel Scapino. 
 
ASTRID 
Gevestigd op het Astridplein 43 nam deze cinema in 
1938 de plaats in van café Pelikaan en een 
bankgebouw. De bioscoop werd genoemd naar de 
overleden vrouw van Koning Leopold III. De groep 
Heylen sloot deze cinema met 547 plaatsen in 1992. 
Een investeerder kocht deze op, samen met 
buurcinema Savoy, om er een hotel van te maken. 
Werd afgebroken in 2004. 
 
BELGICA 
Gevestigd in de Lange Koepoortstraat 45 was deze 
cinema beter gekend als de LIDO. Een gang tussen een 
woon- en een koffiehuis leidde naar de achterin 
gelegen zaal. Samen met de galerij er rond werd ze 
een bioscoop.  In 1958 brandde deze cinema af en 
werd ze gesloten om plaats te maken voor een 
tabakswinkel.   
 
BRABO 
Zie Century 
 
CAMEO 

Dit wijkzaaltje, gevestigd in de 
Begijnenstraat 28 opende in 
1934 en werd jaren voor 1970 
gesloten. Stond jaren te 
verkrotten om afgebroken te 
worden voor de aanleg van een 
parking voor het 
gevangenispersoneel. 
 

 
 

 
CALYPSO 
De ingang van deze ciné was gelegen op de hoek van 
de De Keyserlei en Quellinstraat, met aan een blinde 
muur in deze laatste straat de nooduitgang. De eerste 
naam van deze cinema was Crosly.  In 1920 opende de 
NV Trocadero een verbruikerszaal met 
filmvoorstellingen.  Na WO II speelden de Britse 
soldaten er bowling en de zaal heropende onder de 
naam Calypso.  Na jaren van leegstand tijdens de 
jaren 1960 richtte de Nederlandse Calypsogroep er in 
1973 drie filmzalen in.  Na overname door superclub 
(1986), Cartoon’s (1992) en Gaumont (1995) ging het 
echt met ciné calypso bergaf.  De zaal werd gesloten 
in 2000 en omgebouwd tot bankgebouw ING. 
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CALYPSO  ZOO 
Zie Royale 
 
CAPITOLE 
Raymond Van Hest 
opende deze 
ronde zaal met 
881 zetels in 
1932. De ingang, 
met lange gang 
van op de De 
Keyserlei 54, 
leidde naar een 
zaal die zich in 
feite in de 
Vestingstraat 30 
bevond. De  zaal 
werd vergroot in 

1936 en in de jaren 1950 was ze samen met Regina, 
Cameo en Ambassades in bezit van A. De Backer.  
Georges Heylen vestigde er zijn publiciteitsbureau en 
in 1960 deed ze dienst als persfilmzaal. De zaal werd 
gesloten in 1987 om plaats te maken voor winkels en 
een diamantbeurs.  
 
CARNOT PALACE 
Zie Scala 
 
CARTOON’S 
Eric Kloeck veranderde een voormalige privé club in 
1978 in cinema Cartoon’s.  Eerst twee, dan drie 
zaaltjes. In 1995 associeerde Kloeck zich met 
Gaumont. Cartoon’s was gehuisvest in de Kaasstraat 4. 
 
CENTRA 
In 1938 opende de fraaie Centra op het Kiel, Sint 
Bernardsesteenweg 358.  In 1972 lid van de 
onafhankelijke cinema’s tegen megaman Heylen. 
Begin jaren 1990 moest deze mooie bioscoop 
plaatsmaken voor de bouw van sociale woningen. 
 
CENTURY  
Eind jaren 1970, wanneer het publiek de weg niet 
meer vond nar de filmzalen begon G. Heylen zijn grote 
filmzalen op te delen. Met namen zoals Brabo, Tijl en 
Wapper opende hij 3 nieuwe zalen in de kelder van 
het Century hotel die te bereiken waren via de 
Pelikaanstraat. Omdat dit ook geen echt succes was 
werd de naam herdoopt tot ciné Century. Met de 
reorganisatie van het Century Center, en de komst van 
Media Markt werden deze keldercinema’s opgeslorpt 
voor winkelruimte in het Century Center in 1995. 
 
CINEAC  
In 1908 stond hier de fameuze kleine ciné Palace. Bij 
de bouw van het Century Hotel in 1929 in art-deco 
stijl, werd er 1 filmzaal voorzien in de kelder Later, in 
1934, vestigde zich hier cinema Cineac, waar 
uitsluitend ‘actualiteiten’ en tekenfilms werden 
vertoond. In de late jaren 1970 stichtte de Kempense 
cinemabaas er Ciné studio die echter geen lang leven 
beschoren was. Gehuisvest aan De Keyserlei 60-62 
werd deze later opgeslorpt door het Century Center en 
Hotel De Keyser.  
 
CINEX 
Gevestigd tegenover het voormalige zwembad op het 
Zuid, in de Brederodestraat 197 bevond zich  ciné 
Cine, die geopend werd in 1917 onder de naam 
Americain.  Het was een verbouwde danszaal en als 
cinema bood zij plaats aan 500 bezoekers. In 1941 

werd de bioscoop eventjes Corso genoemd. Toen hij 
gesloopt werd vond computerbedrijf NV Apchard er 
een onderkomen.   
 
COLISEUM 
Geopend in 1910 onder de naam Wintergarten, 
veranderde de naam in 1920 naar Coliseum.  Deze zaal 
bezat 500 zitjes en er draaiden meestal Duitstalige 
films.  De bioscoop bevond zich op de Meir 65, 
tegenover ciné Roxy en sloot de deuren in 1959 om 
plaats te maken voor acghterenvolgens pralines 
Leonidas en kledingzaak Cool Cat. 
 
CROSLEY 
Zie Calypso 
 
DEN HIPPODROOM 
Werd gebouwd door architect De Bondt aan de 
Leopold de Waelplaats 24.  Er werden in dit gebouw 
talrijke revues opgevoerd en zelfs grote circussen, 
inclusief wilde dieren, traden er op afgewisseld met 
wereldwijd beroemde spektakelgroepen.  Men mag 
stellen dat het ganse Zuid kwartier bloeide zolang het 
goed ging met het Hippodroompaleis. Vanaf 1907 
werden er films geraaid tussen de attracties door en 
begon men ook filmvoorstellingen te organiseren.  Het 
gebouw werd gesloopt in 1972, en is nu residentie 
Hippodroom,met prachtige appartementen en lofts.  
Op het gelijkvloers bevindt zich supermarkt Delhaize. 

 
DIXI 
Geopend in 1918 , na verbouwing van de ‘Volkslust’ 
werd deze  grote wijkcinema Dixi genaamd. Gelegen 
in de Handelstraat 47-49 op “ ’t schoolplak” sloot deze 
bioscoop met balkon in de jaren 1950 aan bij het 
imperium Van Heylen. Werd gesloten in 1962 en 
nadien gesloopt. 
 
EDEN 
Zie Quellin 
 
EENDRACHT 
Grote onbekende in het lijstje.  Bestond al vanaf 1912 
en de vertoonde films werden georganiseerd door de 
pastoor van de parochie.  Zij werden vertoond in de 
feestzaal van de Sint-Catharina parochie, en was 
gelegen in de Abdijstraat 43. Eind jaren 1990 
ingenomen door een vestiging van Blokker. 
 
EL BARDO 
Vermoedelijk jaar van opening is 1907. Was 
oorspronkelijk een Revue theater die dagelijks 1 film 
vertoonde.  In de jaren 1920 deed het dienst als 
liberaal volkshuis.  Werd later gesloopt en doet vanaf 
dan dienst als parking.  El Bardo was gelegen aan de 
Sint Jacobsmarkt.  
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ELCKERLYC 
Was gevestigd naast de Jezuïtenkerk op de Frankrijklei 
85.  Deze zaal werd geopend in 1958 en was bestemd 
om te dienen als filmzaal. In 1981 ging de zaal dicht 
voor de filmvertoningen, en is nog steeds theater.  
 
ELDORADO 
De, toentertijd populaire Music-hall, gelegen in de Van 
Wesenbekestraat 16 begon met filmvertoningen in 
1907.  Bij de opkomst van de professionele films ging 
deze bioscoop ten onder. Heden is er versmarkt Criée 
gevestigd.     
 
EMPIRE 
De heren Spanoghe en De Paep van ciné Lux kochten 
het operettetheater Palladium dat was geopend in 
1920 en vormden dit om tot ciné Empire. In 1927 werd 
het bioscooporgel gebruikt tijdens de pauze om het 
publiek te entertenen. De Paep weigerde tijdens WO II 
om Duitse films te vertonen. Gelegen in de 
Appelmansstraat 25 werd dit gebouwd gesloopt in de 
jaren 1960 voor het gelijknamige Shopping center. 
 
EXCELSIOR 
Zie Americain Palace 
 
FESTA 
In 1938 veranderde danszaal Festa, gelegen in de 
Offerandestraat 90 in een bioscoop.  Georges Heylen 
sloot de zaak in 1987. Daarna werd de  zaal gebruikt 
als werkplaats voor het maken van Calicots, de 
beschilderde grote reclamedoeken voor de films. 
Veranderde daarna in een supermarkt om in 2002 te 
worden opgenomen in de lijst van beschermde 
monumenten. 
 
FILMHUIS 
Gelegen in de Lange Brilstraat 12 vertoonde deze 
cinema vanaf eind jaren 1970 dagelijks in twee zalen. 
Deze centrale Film Club Antwerpen sloot de deuren na 
een financiële put in 1987. Werd daarna dancing Sur 
Plus. 
 
FILMMUSEUM  
Gelegen op de Meir 50, ontstond Eldorado, het 
Centrum voor Beeldcultuur in het voormalige 
koninklijk paleis op de Meir.  Dit in het kader van ‘ 
Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993’.  In 1994 werd 
het een filiaal van het Brusselse Filmmuseum. 
 
FOLIES BERGERES 
Opgericht in 1904 als revuetheater, dat ook nog even 
gebruikt werd als rolschaatspiste, werden er al snel 
films gedraaid ( 1908).  Later maakte Folies deel uit 
van een consortium met Empire, Roxy en Lux. Na in 
1920 omgevormd te zijn tot een echte bioscoop ging 
het snel bergaf door de opening van cinema Roxy op 
de Meir.  De Folies werd gesloopt na WO II en bevond 
zich in de Wapperstraat. Veel later werd geheel het 
huizenblok rond en in de Wapperstraat gesloopt en  nu 
heet dit grote plein de’ Wapper’.  Vermoedelijk was 
deze Folies gehuisvest waar nu  boekhandel ‘ de 
Slegte’ of ‘free Record Shop’ een onderkomen heeft 
gevonden. 
 
FORUM 
Danszaal Apollon was in 1921 gehuisvest in de 
Brederodestraat 101. Het was een feestzaal met 
podium, orkestbak en een omlopende gaanderij. In 
hetzelfde jaar herbouwde architect C. Van der Voordt 
de inkom, verving de scene door een filmscherm en 

maakte afgescheiden balkons. De gevel bevatte 
bovenaan een beeld van een Griekse god. De zaak 
werd openbaar verkocht in 1948 en midden jaren 1970 
omgebouwd tot supermarkt.  De pronkgevel, zonder 
beeld, bleef behouden.  De Forum was een luxe 
bioscoop voor de gegoede burgerij 
GAUMONT 

De gronden waarop 
ciné Rex, Metro en 
Ambassades waren 
gehuisvest werden 
vereerd met de bouw 
van een enorm 
Gaumont-complex met 
15 zalen die in 1996 
aan de Keyzerlei 15 
een feit werden. 
 
 
 
 
 
 

HUIS VAN DE FILMCULTUUR 
Gevestigd aan de Klappeistraat 2 en na onenigheid 
met het Filmhuis, opende de socialistische filmwerking 
een cinemazaaltje in dit oude politiekantoor. 
 
KEMO 
De Phono was een van de vroegste wijkcinema’s,en 
bevond zich achter een 17e eeuwse huis gevestigd in 
de Lange Koepoortstraat 52, die in de jaren 1930 zijn 
naam veranderde in Kemo. Werd geopend in 1909 om 
de deuren te sluiten eind jaren 60.  Werd gesloopt 
voor het oprichten van een Bacob bankgebouw. 
 
KING KONG 
Fugitive cinema van filmregisseur Robbe De Hert en de 
vereniging ’ Andere Cinema’ vertoonde vanaf midden 
1970 tot 1982 hun filmprogramma’s in een eigen 
minizaaltje. Door brandstichting diende het hele 
gebouw te sluiten en werd gerenoveerd als  luxe flats. 
 
KINOX 
Deze verbouwde danszaal Minerva, gelegen aan de 
Nationalestraat 128 – 132, opende als filmzaal in 1931. 
Werd in 1971 één van de onafhankelijke cinema’s die 
het opnamen tegen het monopolie van de Rex-keten. 
Diende te stoppen in 1975, werd gesloopt en 
vervangen door een appartementsgebouw, waar op 
het gelijkvloers een art-galery gevestigd werd ( WO-
MEN) en een bureel van mutualiteit ‘ De Voorzorg’. 
 
KURSAAL 
Zie Savoy 
 
LIDO 
Zie Belgica 
. 
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LUX 
Spanoghe en De Paep openden in 1913 de eerste 
cinema met meer dan 1.000 zitplaatsen die uitsluitend 
geschikt was voor filmvoorstellingen. Sloot de deuren 
voor 1956 en werd gesloopt voor het uitbaten van een 
garaga, nadien mini-supermarkt.. De Lux was 
gehuisvest in de Provinciestraat 147. 
 
MAJESTIC 
Gelegen in de Carnotstraat 98-104,en geopend in 
1924, spleelde in deze zaal afwisselend film en revue. 
Deze bioscoop maakte samen met ciné Rubens en 
Roma deel uit van de grote drie op de lange 
Turnhoutsebaan, maar was nog gelegen in de 
Carnotstraat. In 1956 werd ze gebruikt als concertzaal 
voor het optreden van wereldsteren Ella Fitzgerald en 
Johnny Hollyday. De gevel is intact gebleven, maar 
meubelzaal Vedeko herbouwde de gehele inrichting.  
De projectiecabine  zou zijn ingemetseld. 
 
MAXIM 
Het was Camille Roels die op het Kiel in de Wittestraat 
93 de dans- en rolschaatsschool Sparta verbouwde tot 
cinema Maxim in 1923.  De zaal bezat een 
achteruitgang via de Landbouwstraat 76.  Sloot de 
deuren in 1939 en doet nu dienst als garage. 
 
METRO 
Gehuisvest in de Anneessensstraat 22 werd eind 19e 
eeuw dit toonaangevend revuetheater gebouwd in 
Moorse stijl.  De prachtige gevel was versierd met 
mozaïeken en raambogen. Het gebouwd werd in 1906 
door brand vernield en direct terug heropgebouwd. In 
1935 werd de zaak nogmaals verbouwd en terug zwaar 
beschadigd door de inslag van een V-bom die ciné Rex 
trof.  MGM liet de Metro heropbouwen, die begin jaren 
1960 werd ingelijfd in het Rex-concern.  Deze 
superzaal met meer dan 1.000 zitplaatsen werd in de 
jaren 1980 in twee gesplitst( Metro 1: 
benedenverdieping – Metro 2: bovenverdieping) en 
sloot in 1993 wegens faling. De afbraak volgde in 1995 
om plaats te maken voor het Gaumont- complex. 
 
MICRO 
Zie MODERN 
 
MODERN 
Vanaf 1920 werden in feestzaal Modern aan de Sint 
Bernardsesteenweg 238, films vertoond. In 1938 werd 
de zaal verbouwd tot bioscoop MICRO. De inwoners 
van het Kiel spreken nog altijd over ‘ ’t bakske’ , 
omdat het piepklein was en er enkel houten stoelen 
voorzien waren. Toen de Moderne Palace in de  
Abdijstraat sloot in 1963 werd de Micro herdoopt in 
Modern. Het gebouw veranderde na sluiting in een 
café-dancing. 
 
MODERNE 
Ook Moderne Palace genoemd. Geopend in 1920 in de 
Abdijstraat 21 werd deze cinema de wijkzaal van het 
Kiel. Werd later gesloopt in 1963 om plaats te maken 
voor een C&A winkel. 
 
MONTY 
De St. Michielsparochie huisveste cinema Monty, in de 
Montignystraat 5. Reeds vanaf 1925 werden in het huis 
St. Michiel  films vertoond. In 1958 werd de zaal 
verbouwd tot een van de betere wijkzalen om in 1971 
de deuren te sluiten. Michel Apers heropende de zaak 

in 1976 als cinefiel centrum.  In 1982 was Monty 
filmzaal af en startte een theateravontuur. 
NATIONAL 
Lange Beeldekensstraat 152. Geopend in 1918 door 
apotheker F. Hellemans, werd deze wijkzaal 
toegevoegd aan het imperium van Georges Heylen. Er 
werden zowel toneel als filmvoorstellingen gegeven. 
Vermoedelijk gesloten in 1968 is de zaal zeer goed 
intact gebleven, zelfs toen schoenwinkel Veja er een 
onderkomen vond. Sinds 2003 is er een meubelzaak 
gevestigd. 
 
NOVA 

Deze prachtige wijkbioscoop 
die een onderkomen vond op 
de St. Bernardsesteenweg 
318 was een pure art-deco 
cinema die vanaf 1929 
dienstdeed als bios-coop. 
Werd ingepalmd door stads-
school SITO 6.De gevel is 
intact gebleven. 
 
 
 
 
 ODEON 

Het koffiehuis Odéon aan de Frankrijklei 48 werd rond 
1912 verbouwd tot cinema. In 1928 noemde de nieuwe 
uitbater deze ciné; ciné Studio 48.  Georges Heylen 
maakte er in 1952 de “ cinema van de elite” van en 
draaide er vooral Franse films. De Odéon was in 1985 
de eerste zaal die Heylen in het centrum van 
Antwerpen moest sluiten. 
In de jaren 1990 werd de zaal uitgebaat als luxe-
boetiek met vooral Franse topmerken. 
 
PALACE 
Tijdens het bestaan van de Palace werden hier , begin 
jaren 1900,korte filmpjes gedraaid voor de wachtende 
treinreizigers. 
Zie CINEAC 
 
PALATINAT 
Gehuisvest in de Carnotstraat 12 kreeg de  voormalige 
danszaal Rubens in het jaar 1918 een andere naam; 
Palatinat.  Het werd een zaal die cinema en spektakel 
bracht. In de jaren 1930 werd Palatinat terug een 
showzaal onder de naam Luna Theater. Werd reeds 
vroeger dan ciné Rubens terecht Rubenspaleis 
genoemd,de Palatinat was immers danszaal Rubens 
geweest. Gesloopt en veranderd in boekhandel Club. 
 
PATHE 
In 1907 vestigde eigenaar F. Krüger, in een voormalig 
herenhuis van burgemeester Jan Van Rijswijck, de 
eerste vaste bioscoop  van Antwerpen.  De cinemazaal 
kreeg toen de naam Krûger.  Tijdens WO II kwam de 
zaal in handen van de Duitse bezetter die in 1943 de 
naam   veranderden in El Dorado.  Ook het interieur 
werd in zijn geheel veranderd.  Na de bevrijding werd 
de zaal eigendom van de groep Tijck en kreeg ze 
opnieuw de naam Pathé.  Wanneer de bioscoop in 
handen kwam van de heer Heylen werd de naam de 
Sinjoor. In 1992 werden de deuren gesloten om plaats 
te maken voor het Hylitt Hotel. 
 
PARIS 
Aan De Keyserlei 42 bevond zich een omgebouwd 
winkelhuis dat in 1950 werd omgebouwd tot kleine 
bioscoop, ciné Regina met een boven- en 
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benedenverdieping.  Deze 280 zitplaatsen tellende 
bioscoop kreeg in de jaren 1960 een nieuwe naam; de 
Paris en vestigde zich als sekscinema. In 1995 
verbouwd door juwelier Slaets. 
 
PAX 
In deze, aan de Lange Dijckstraat 70 gelegen, zaal 
werden er vanaf 1907 filmvoorstellingen vertoond. In 
1952 kreeg deze ciné de naam Pax en in 2002 werd het 
als ‘beschermd monument ‘ gecatalogeerd. Te koop 
gesteld in 2003 vond er een werkplaats en stapelhuis 
van het OCMW een onderkomen. 
 
PETER BENOIT 
De voormalige feestzaal in de Nationalestraat 86 deed 
vanaf 1917 enkel nog dienst als bioscoop, en stond bij 
velen bekend als “’t Peterke”. De zaal was bijzonder 
in trek bij verliefde koppeltjes, gezien er op het 
balkon helemaal achterin een inham was met 3 rijen 
van 2 stoelen. Verdween in 1960 en later vond 
broodjeszaak Panos hier onderdak. 
 
PHONO 
Zie KEMO 
 
PIGALLE 
Zie ROYALE 
 
POCCARDI 
Zie RITZ 
 
PLAZA 
In 1933 werd dancing Royal veranderd in cinema 
Plaza.  Hiermee vestigde eigenaar R. Van Hest, die ook 
de Capitole bezat, in de Breidelstraat 19 een van de 
eerste pikante cinema’s. 
Bekend is het feit dat in de jaren 1950 de speelfilm 
van Ingmar Bergman ‘ Een zomer met Monica’ er 
vertoond werd die als “ puur verdorven” werd 
beschouwd – er was voor de eerste maal in de 
cinemageschiedenis een blote vrouwenborst te zien op 
het filmdoek!!. In 1960 werd het een echt sekszaaltje 
en werd er tussen de films door live striptease  
vertoond. In 1995 veranderde de Plaza in een 
lunapark. 
 
PRINS ALBERT 
In 1907 kreeg de eigenaar de toelating om in de 
vroegere danszaal ‘ Varietés’ filmvoorstellingen te 
draaien.  Deze bioscoop was gelegen in de Diepestraat 
16 en stond ook bekend als het ‘Vlooiebakske’.  Na de 
oorlog veranderd de zaal in naam naar RAF en sloot de 
deuren in 1951 om gebruikt te worden door 
kledingsupermarkt Tex. 
 
QUELLIN 
Gelegen in de Quellinstraat 10 werd de vroegere 
cinemanaam Eden vervangen door Quellin.  De zaal 
werd later in kleinere compartimenten verdeeld en 
ging failliet wegens faling in 1993, smen met het Rex-
concern. Het pand werd in 1995 opgekocht door de 
Kredietbank en verbouwd in 2000 tot kantoorruimte. 
 
RAF 
Zie PRINS ALBERT 
 
REGINA 
Zie PARIS 
 
REX 

Een historische filmplek, gelegen aan de Keyserlei 13. 
Gaumont draaide al voor WO I films in het ‘Palais 
Indien’, dat even werd herdoopt tot Theater Gaumont.  
De bioscoop veranderde nadien in café ‘ Leopold 
Paleis’ en nadien in een socialistisch volkshuis.  De 
heer Doisy opende in  
 
 
1935 de eerste Rex, een prachtige bioscoop gebouwd 
door Leon Steynen. Getroffen door een V-bom op 16 / 
12 / 1944 die 567 doden en 291 gewonden tot gevolgd 
had tijdens de vertoning van de film ‘ Buffalo Bill” .  
G. Heylen heropende de nieuwe Rex met 1.066 
zitplaatsen in 1947, die het centrum werd van zijn 
imperium. Werd failliet verklaard in 1993 en maakte 
plaats voor het nieuwe Gaumont centrum. 
 
RIO 
Zie SCALA 
 
RITZ 
Beenhouwer Gyles veranderde dancing ‘ Zwarte Kat’ in 
1931 in ciné Poccardi. Jos Wellens nam in 1935 de 
failliet verklaarde zaak over en herdoopte de zaal tot 
ciné Ritz. Bij zijn overlijden in 1972 verdween deze 
wijkcinema en werd later omgevormd tot autoscooter-
homobar.  Later was er dancing cafe d’Anvers. De Ritz 
was gevestigd in de Verversrui 13 - 155. 
 
ROXY 

In 1924 kochten Spanoghe en 
De Paep het Théatre des 
Variétés aan de Meir 68 en 
maakten er de riante cinema 
Roxy van.  Deze 19e eeuwse 
operetteschouwburg werd in 
1927 verbouwd tot een 
cinemapaleis met 2.000 
zitjes.  Een attractie was dat 
het cinemaorgel uit de vloer 
omhoog kwam. Werd tijdens 
WO II door de Duitse 
bezetter ingepalmd. De 
eigenaars weigerden te 

verkopen aan het machtige Rex-concern van Heylen en 
verhuurde deze zaal aan de toenmalige Belgische 
Televisie voor het inrichten van hun bals en shows. 
Gesloopt in de jaren 1960 ten gunste van een C&A 
vestiging. 
 
ROYALE 
Bevond zich op het Astridplein 12 en werd geopend in 
1908 en de vanaf 1951 dienst als sekscinema . 
Veranderde van naam en imago in 1985 naar Calypso 
Zoo en werd nadien te koop aangeboden. 
 
 
RUBENS 
Architect Fanàois Dens ontwierp in 1921 feestzaal 
Olympia aan de Carnotstraat 13, die later een bekende 
zaal werd voor catch en bokswedstrijden. In 1952 
werd het een bioscoop met het grootste filmscherm 
van België en was gespecialiseerd in spektakelfilms.  
Werd in 1993 gesloten en verkocht.  De zaal werd 
voorzichtig opgeknapt en eind jaren 1990 nam een 
religieuze sekte er zijn intrek. 
 
SAVOY 
Gelegen op het Astridplein 42 werden er in 1902 in 
toenmalig cafe Arabe filmpjes gedraaid tussen de 
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attracties door. In 1912 veranderde de naam naar ciné 
Kursaal om in 1952 cinema Savoy te worden. 
Enkele jaren later nam Georges Heylen de exploitatie 
over om deze cinema met zijn 570 zitplaatsen te 
sluiten in 1988. 
Werd afgebroken in 2004 om plaats te maken voor een 
groot kantoorgebouw. 
 
SCALA 
In de Carnotstraat 84 bevond zich in 1911 het cabaret 
“ Palais d’été “, dat later omgedoopt werd tot Carnot 
Palace. In 1938 verbouwd en naamsverandering naar 
ciné Rio, nadien Scala.  Tussen 1970 en 1997 deed dit 
zaaltje nog dienst als sekscinema. Later vestigde hier 
zich een grote winkel.  
 
SINJOOR 
De eerste vaste cinema in Antwerpen en tevens deze 
die het meest van naam veranderde. Zie PATHE 

 
SINT ANDRIES 
Gelegen in de Nationalestraat 109 was deze zaal een 
Volkshuis waar vanaf 1913 filmvoorstellingen werden 
vertoond. Nu doet het dienst als ACV hoofdkwartier. 
Er is niet bekend wanneer de filmvoorstellingen 
werden gestopt. 
 
SINT – JAN 
Van 1920 tot 1970 draaide het Sint- Jan Berghmans 
college in hun feestzaal films voor het hele gezin.  
Gelegen aan de Meir 36 werd de feestzaal annex 
bioscoop omgebouwd tot turnzaal. 
 
SINT WILLEBRORD 
In 1913 werd deze zaal opgericht om films te draaien 
in de feestzaal van de parochie. Het meest werd ze 
echter gebruikt als theaterzaal waar toneelgezelschap 
“ De Vrede” haar voorstellingen hield.  Gesloten in 
1934 was ze gelegen in de Pastorijstraat 23 
 
SPLENDID 
Ook gekend onder de naam ‘Stereo’ bevond deze zaal 
zich in de  Van Wesenbekestraat 10, maar gaf ook uit 
op het Astridplein. In 1932 bevond zich hier lokaal ‘de 
Lamp’ en werd in 1937 een vaste bioscoop. Begin 
jaren 1990 brandde deze zaal af. Nu is er supermarkt 
‘Sun-Wah’ gehuisvest en zijn er nog delen van de oude 
bioscoop bewaard gebleven. 
 
STEREO 
Zie SPLENDID 
 
STUART 
Zie VENDOME 
 

STUDIO DE PARIS 
Architect A. Van Coppenolle bouwde dit clubhuis, 
incluis bar en speelzaal in 1931 in art-deco stijl. Vanaf 
1935 vertoonde beenhouwer Gyles er films in het 
kleine zaaltje met 156 zetels. 
Gelegen in de Anneessensstraat 10 (of 12 ) werden er 
na WO II pikante films vertoond, uitsluitend voor 
volwassenen. Net zoals de Royal, de Plaza en de ABC 
had deze Studio een slechte reputatie. Later deed dit 
zaaltje dienst als dancing The President. 
 
STUDIO MOVY 
Cinema Royal was een van de allereerste, nog zeer 
primitieve cinema’s aan het Astridplein 43.  In 1936 
werd de zaal omgebouwd tot Studio Movy Ze verdween 
in de jaren 1950  na zeer slecht onderhouden te zijn 
geweest.  Movy vertoonde gewaagde films die een 
speciaal publiek aantrokken. Maakte in 1964 plaats 
voor hotel Agora.  
 
STUDIO  SAVOY 
Zie VENDOME 
 
TIJL 
Zie CENTURY 
 
TIVOLI 
In de Pelikaanstraat, ter hoogte van huisnummer 102, 
was met zekerheid een filmzaal gevestigd met hoger 
vermelde naam.  Blijkt nergens meer iets van terug te 
vinden.  Vanaf 1906 tot eind 1907 zouden hier films 
zijn vertoond in het aldaar gelegen café Tivoli. 
 
TOKIO 
Zie ARTIS 
VALENTINO 
Gebouwd in 1912 in de Lange Van Bloerstraat 131 
kende deze zaak verschillende eigenaars.  Eerst 
feestzaal, daarna filmzaal werd ze in 1930 
overgedragen aan de directeur van de Hippodroom die 
de naam veranderde in Rio. 
 
VAN DIJCK 
Was ook wel minder goed  gekend onder de benaming 
‘Central’, en was gelegen in de Diepestraat 127-129.  
De cafézaal werd nooit tot echte cinema uitgebouwd, 
alhoewel er films te zien waren vanaf 1914.  De zaal 
heette toentertijd Central en veranderde van naam in 
1920 naar Van Dijck.  Nadien werd de plaats 
ingenomen door een bijouterie, kleding- en 
lederwarenwinkel. 
 
VENDOME 
Anneessensstraat 31. Anna Oostvogels hield na de 
tweede wereldoorlog de Studio Savoy, daarna de 
Stuart en vervolgens sekscinema ABC open. In 1953 
nam G. Heylen de zaak over. De Vendome sloot in 
1991 om onderdak te verschaffen aan een Libanees 
restaurant. Was in de jaren 1930 één van de 
bekendste bioscopen in Antwerpen. 
 
VICTORIA 
Fotograaf J. Van de Perre opende in 1923 ciné Victoria 
in de Diepestraat 47. Een andere bron vermeldt dat de 
zaak in 1922 werd geopend door een oud strijder die 
het 20 jaar vol hield. Werd tijdens de oorlog gesloten. 
De zaal was driehoekig, met orkestbak en de 
hoofdingang was niet meer dan een lange pijp in de 
Diepestraat. 
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WAPPER 
Zie CENTURY 
 
WINTERPALEIS 
In 1913 werd een bouwblok aan de Paardenmarkt 94 
omgevormd tot café met achterzaal die geleidelijk 
uitgroeide tot filmzaal. Kende vele verschillende 
eigenaars die even veel van naam wisselden. Van 1914 
tot 1920 werd het ciné Imperial ( zo genoemd naar het 
voedingsfabriek dat er pal naast lag).  Werd gesloten 
in 1964 en gesloopt in 1980. Het terrein bleef 
onbebouwd en is nu eigendom van de nabijgelegen 
universiteit.  
 
ZOOLOGIE 
De dierentuin, gevestigd op het Astridplein gaf in de 
jaren van de stomme film cinemavertoningen met 
groot orkest voor leden en niet-leden.  Is nu de 
Elisabethzaal. 
 
ZUIDPOOL 

Deze voormalige 
rolschaatsbaan ‘Skating Rink’ 
werd opgebouwd in 1910 door 
John De Backer en was 
gehuisvest in de 
Kloosterstraat 128.  In 1915 
was het een van de grootste 
cinema’s van Antwerpen en 
bood plaats aan 1.500 
personen.  Het werd wellicht 
de beruchtste wijkcinema 
waar eerst deftige films 

werden vertoond, maar 
na overname in 1935 
werd het één van de 
meest besproken 
cinemazalen  zalen van 
de stad.  Voornamelijk 
vertoningen van horror 
movies en cowboy films. 
Visbedrijf De Jaeger 
kocht de zaak op in 
1975, werd afgebroken 
en in 2006 herbouwd tot 
woning en 
winkelcomplex ‘ 
Zuidpool’ 
Er waren in Groot-
Antwerpen meer dan 1000 bioscopen die vanaf de 
jaren 1950 stilaan maar zeker verdwenen.  Vanaf 1955 
deed wel ergens hier of daar een of meerdere 
cinemazalen de deuren dicht.  Antwerpen centrum 
telde in 1965 nog 66 bioscopen, er waren er sinds 1955 
zo’n 20 verdwenen.  In 1972 telde men er nog 42. 
En het bleef bergaf gaan, zodanig dat er in 1990 zo 
goed als niets meer over bleef.  In 1993 zorgde 
Metropolis, met zijn megastructuur opnieuw voor 
lichtbeelden in de duisternis.   De nostalgie van de  
dorpscinema en wijkzalen is echter voor goed 
verdwenen. De ouderen onder ons zullen hier zeker 
mee akkoord gaan, en er goede herinneringen aan 
bewaren. 
 
De jeugd is echter opgezet met de nieuwe vestiging 
op Luchtbal: Metroplis. 

 

 
 

METROPOLIS 
 
Metropolis behoort tot het concern Kinepolis en is ontstaan uit de fusie in 1993 van de groepen Bert 
en Claeys.  De Kinepolisgroep beschikt over 23 bioscoopcomplexen in België, Frankrijk, Spanje,  
Polen en Zwitserland. De groep stelt 1.800 mensen te werk en begroette in 2008 meer dan 22 miljoen cinemabezoekers. 
Na lang zoeken naar een geschikte inplantingplaats opende de groep Bert en Claeys zijn super Metropolis complex aan de 
Groenendaallaan 394 op Luchtbal. 
Met 24 zalen en een jaarlijks miljoenenbezoek is dit één van de grootste bioscoopzalen ter wereld. 
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Kleinere verdwenen bioscopen in de randgemeenten en centrum van Antwerpen 
 
ELECTRO:  Drie Koningenstraat ( Berchem ). Geopend in 1907 
DE LEEUW:  Drie Koningenstraat ( Berchem ). Geopend in 1908 
VICTORY:  Borgerhout, gesloten in 1976 
CENTURY:  Borgerhout, gesloten in 1976 
ROMA:   Borgerhout, gesloten in 1983 
BERCHEM PALACE: Berchem, gesloten in 1983 
OLYMPIA:  Den Drink ( Borgerhout) 
TIJL:   Linkeroever, geopend in 1952 - gesloten in 1967 
FAMILY KINEMA:  Antwerpen, Lange Gasthuistraat 34. Katholieke feestzaal. Nu burelen OCMW 
ASTRID:   Groenhoek ( Berchem), wordt later ciné NOVA, gesloten in 1974 
 
RUBENS PALACE:  Zwijndrecht   TOSCA:  Merksem 
ELITE:   Deurne                   SELECT:  Merksem 
RENOVA:   Wilrijk                       DE LEEUW: Deurne  
BOTHA:   Borgerhout   ROXY:  Hoboken 
CAMEO:   Merksem   LURO:  Merksem 
LAKBORS:  Deurne    MORETUS: Hoboken 
CONSCIENCE:  Deurne     IDEAL:  Merksem  
APRI:   Deurne    NOVA:  Zandvliet  
DE KOEREL:  Berendrecht 
 
CENTURY:  Kapellen, Antwerpsesteenweg, nu Kruidvat 
LUX PALACE  Kapellen – geopend in 1928 - Hoevensebaan, nu behang en verfcentrale 
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Brevettendag zondag 24 jan.2010 – uitslagen en foto’s op www.ILOKA.be 
 
 

http://www.iloka.be/
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START NIEUW TURNSEIZOEN  6 SEPTEMBER 2010 
 

wij wensen iedereen een prachtige zomer 
en tot 6 september 2010 

 
om te kleuren 
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Verjaardagskalender  april – mei - juni 
 
 
 
Van Elsen Dries Ki-kleuters 05-04-06 

Dandois  Luca Ki-kleuters 09-04-03 

Hekkelman Esther kindergym 1 18-04-01 

Van de Velde  Tessa kindergym 3 30-04-99 

Seghers Valerie kindergym 1 20-04-99 

Fiermans  Maxime gym+ 08-04-96 

Verswijvel Daphne gym+ 15-04-92 

Wouters Zoë hlpld. 24-04-89 

 
 
 

Van Eijmeren Zeno Ki-kleuters 23-05-06 

De Block Sara kindergym 1 07-05-03 

Schoepen Morane kindergym 1 01-05-03 

Symons Aline Ki-kleuters 19-05-02 

Smets Valérie kindergym 2 08-05-99 

Van Hees Sandrien kindergym 4 19-05-98 

Van Lippeloy Saskia gym+ 20-05-95 

Mattheessens Leene conditiegym 29-05-63 

Dua Chantal conditiegym 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

 
 
 
Meersman Thibo Ki-kleuters 26-06-06 

Joossen Jolien kindergym 5 26-06-98 

Swijnen Michael leiding + Vol.bal 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Knockaert Christine conditiegym 16-06-63 

Janssen Maria (Ria) conditiegym 17-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven bestuur /vzw 20-06-44 
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Verjaardagskalender juli - augustus 

 
 
Wouters Milan Ki-kleuters 06-07-06 

Ibishi Kenny Ki-kleuters 31-07-04 

Seghers Julie kindergym 1 20-07-00 

Bogaerts Karenza gym+ 22-07-96 

Van Hasselt  Emily hlpld. 12-07-95 

Ceulemans Sofie gym + 06-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

 
 

Bleukens Danthe Ki-kleuters 13-08-07 

Littlechild Ellen Ki-kleuters 23-08-02 

Goetschalckx Jordy kindergym jo 30-08-99 

Artois Severine kindergym 5 18-08-99 

Tahon Jens kindergym jo 14-08-97 

Calluy Cindy hlpld. 07-08-85 

De Proost Ellen volleybal 28-08-79 

Uscinowicz Magda conditiegym 09-08-64 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Van Rompaey Rosa conditiegym 08-08-45 

Van Ginneken Josepha seniorobic 10-08-38 
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PUZZELBLADZIJDEN 

 
HOEVEEL PRIKKELDRAAD HEB IK NODIG ? 
Een boer wil zijn weide afspannen met prikkeldraad. Als  
je weet dat de weide de vorm heeft van een vierkant met  
een oppervlakte van 15.625 m² en dat er 2 prikkeldraden   
komen, de eerste op 30 cm hoogte en de tweede op 80  
cm hoogte. 
Hoeveel meter prikkeldraad heeft de boer dan nodig om  
zijn weide volledig af te sluiten ? 

 
 

  

     

 
VERBORGEN WOORDEN ! 

 In nevenstaand letterrooster zitten 8 woorden verborgen die 
 iets met de zeen te maken hebben. 
 Je vindt ze horizontaal, vertikaal en diagonaal. 
 
 Kun jij ze alle 8 vinden ?     
 
 
 
 
 

 
GOED   of   FOUT ? 
 

1) Eucalyptusbomen zijn dwergboompjes, niet hoger dan 10 cm 
2) Met een magneet kun je ijzeren voorwerpen aantrekken  
3) Een slak overwintert op de Noordpool  
4) Een beer wordt geboren met een groene vacht  
5) In het luchtledige vallen een blad en een ijzeren bal even snel. 
6) De drie koningen heten Melchior, Caspar en Bastiaan 

 
VERBIND DE GETALLEN MET HET JUISTE AANTAL DIERTJES 
    

     

     
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
MOPJE 
Papa leest een verhaaltje voor uit een boek voor zijn zoon. Plots zegt mama: “ papa je moet met 
meer  
nadruk lezen !.  Waarop papa antwoord: “ Dat mag niet, want op de eerste bladzijde staat :  
NADRUK TEN STRENGSTE VERBODEN “ 
 
 
 

  

   
     
     
     
     
     

G W U L K V K 

A S I K O L R 

R E C A K O A 

N I B H K E B 

A N O K E D I 

A I L M L L S 

L M E E U W P 

 

1 
 

3 

 

2 
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KRUISWOORDRAADSEL 
 Horizontaal:   
1 – niet lopen, maar ….. 
2- koord in schoen 
3- muzieknoot – langdurige vijandschap 
4- telwoord – een zekere 
5- groente 
6- toestel dat muziek speelt  

7- muzieknoot – een gebalde …… maken 
8- projectieplaatje 
9- lof – iets … hebben 
 
 
Vertikaal: 

1- Noemvorm van weten - lidwoord 
2- Europees land 
3- Enge – ginder ver 
4- Voegwoord 
5- Eventueel(afkorting) – niet boven 
6- …. de Koning 
7- Tijd om te eten 
8- Plant die jeuk veroorzaakt 
9- Muzieknoot 

 

 

VUL DE ONTBREKENDE CIJFERS IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie, Wat? Hoe? 

1) Welk beroemde cartoonfiguur is een creatie van Max Fleischer ? 
2) Onder welk pseudoniem schreef Frank Lateur? 
3) De wetenschappelijke naam is “pollex”. Over wat hebben we het hier? 
4) Hoe heet een uit 3 delen bestaande roman? 
5) Aan welke rivier ligt het Belgisch stadje Bouillon?  
6) Waar bevindt zich de beroemde ‘ Spaanse Rijschool’ 
7) Bij welke sport horen de termen: fairway,tee en bogey? 
8) Uit hoeveel spelers bestaat een rugbyploeg? 
9) Hoe noemt men dieren die zich uitsluitend met planten voeden? 
10) Uit hoeveel kleuren bestaat de regenboog? 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                   

 2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

          

4 + 6 +  = 18 

+  +  +   

 + 10 +  = 18 

+  +  +   

 +  + 7 = 18 

=  =  =   

18  18  18   
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DOOLHOF -Leidster Inge is op zoek naar haar ploeg die moeten deelnemen aan een wedstrijd. Kun jij Inge 

helpen om haar terug bij haar ploeg te brengen.? 
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LOS DEZE PUZZEL OP EN WIN EEN BOEKBON ! 
 

Zoek de oplossing van volgende puzzel en bezorg deze VOOR 30 JUNI aan de leiding van uw afdeling of aan 

een bestuurslid. Uw oplossing mailen kan ook via volgend e-mail adres: willy.vandorst@skynet.be.  

Uit de juiste oplossingen zal een onschuldige hand de winnaar trekken die daarmee een boekenbon wint ter 

waarde van 10 euro !! 

 

Daar er (volgens ons) te weinig oplossingen binnenkomen, is de kans zeer groot dat uw naam 

uit de bus komt als winnaar. Meedoen dus !! 

 

Ouders die hun kinderen helpen dienen als inzender wel de naam van zoon of dochter te vermelden op de 

oplossing. Indien meerdere personen in één gezin lid zijn van ILOKA mogen al hun namen worden vermeld op 

dezelfde inschrijvingsstrook.  

Bestuursleden en effectieve leiding zijn uitgesloten van deelname. 

 

OPGAVE: 

Schik de volgende letters in de juiste volgorde en u komt te weten welk beroep hier word uitgeoefend. 

 

 

D E S T O B O P  

 

Oplossing vorige prijspuzzel : BINGO  

Wint daarmee de boekenbon van 10 euro: TAHON Jens ( afdeling kindergym jongens) 

 
Oplossingen  

Hoeveel prikkeldraad: omtrek= 125m x 4 = 500m. Benodigd prikkeldraad = 500m x2 = 1.000m 

 

Verborgen woorden: garnaal – schelp – krab – kokkel – wulk – meeuw – eb en vloed 

 

Goed of fout: 1) fout, 2) goed, 3) fout, 4) fout, 5) goed, 6) fout 

 

Kruiswoordraadsel:  

horizontaal: 1)  wandelen, 2) veter, 3) re – vete, 4) tien – ene, 5) sla, 6) radio, 7) la – vuist, 8) dia, 9) eer – nodig 

verticaal:      1) weet – de, 2) Italië, 3) nare – daar, 4) en, 5) ev – boven, 6) leve, 7) etenstijd, 8) netel, 9) re  

 

vul de ontbrekende cijfers in: 4 + 6 + 8 = 18 

    +    +    + 

    5 + 10+ 3 = 18 

    +    +     + 

    9 + 2 + 7  = 18 

    =    =   = 

    18  18  18   

 

Wie,wat? Hoe? 

1) Popeye, 2)  Stijn streuvels, 3) de duim, 4) Trilogie, 5) Semois, 6) Wenen, 7) golf, 8) 15, 9) herbivoren, 10) 7 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

PRIJSPUZZEL “Sprokkels” Nr. 23         turnkring ILOKA 

 

Juiste oplossing: …………………………………………………… 

 

Naam en voornaam van deelnemer(s):…………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………. 

Afdeling(en): ………………………………………………………………………………………………… 
   

mailto:willy.vandorst@skynet.be
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ZOMERSE RECEPTJES 

 

Tagliatelli met scampi in tomatenroomsaus  

Ingrediënten 

 500 gr tagliatelli 

 500 gr scampi's 

 30 gr boter  

 1 ajuin, fijngesnipperd  

 2 el geconcentreerd tomatenpuree 

 1 flesje room (ong 250ml) 

 4 teentjes knoflook uit de knijper 

 tabasco 

 1 kl gedroogde dille  
Handig 

Ontdooi de scampi's niet alvorens ze te pellen. 

Ontdooi ze lichtjes onder koud stromend water. Halfontdooide scampi's zijn zo gemakkelijker te 
pellen.  

Bereiding 

Kook de tagliatelli beetgaar volgens de instructies op de verpakking.  

Pel de scampi's en dep ze droog. 

Laat de boter smelten in een pan. Fruit de ajuin op een middelmatig vuur gedurende 10min, voeg 
de scampi's toe. Bak de scampi's enkele minuten op een hoog vuur, af en toe roeren. Als de 
scampi's gebakken zijn, room + 2 el tomatenconcentraat + knoflook + tabasco + dille toevoegen. 
Goed mengen. De saus een 3-tal minuten op een middelmatig vuur verwarmen. 

Klaar !  

 

Spaanse omelet  

Ingrediënten 

 500 gr aardappelen (gewicht na het schillen)  

 200 gr chorizo, fijne sneetjes 

 1 ui 1 rode paprika 1 groene paprika 

 2 tomaten 

 6 el olijfolie 

 8 eieren, losgeklopt  

 2 el melk 

 peper en zout  

 verse kruiden (peterselie, dragon, bieslook,... à volonté)  
Bereiding 

Schil de aardappelen en snij ze in niet te dikke schijfjes (ong 1cm dik). Kook de aardappelschijfjes 
net niet gaar. Laat afkoelen. 

Snij de ajuin in ringen, de paprika's in blokjes. 

Halveer de tomaten, verwijder de zaadjes en snij in blokjes. 

Verhit de helft van de olie in een grote braadpan (liefst met anti baklaag), smoor de ajuin en 
paprika op een middelmatig vuur (ong. 15min). Hou de groenten even apart op een bord. 

Verwarm de resterende olie en bak de aardappelschijfjes krokant aan beide kanten.  

Klop de eieren los, kruid met peper en zout + 2 el melk.  

Bedek de gebakken aardappelschijfjes met de groenten + tomatenblokjes + chorizo. Overgiet met 
de losgeklopte eieren, kruid royaal met een mengeling van verse kruiden. Smakelijk! 
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KORT VERHAAL    door  WILLY 

 
Het was een gure winterdag die zaterdag. In het centrum van de stad, op de Groenplaats, speelden enkele 
kwajongens met een oude voetbal om alzo te trachten het een beetje warmer te krijgen. De koude wind had 
ervoor gezorgd dat er zogoed als geen volk te bekennen was op het plein en de straten rondom. Wie zou er 
zich trouwens op deze oudejaarsdag nog buiten wagen, vanavond zou er immers gefeest worden met de 
familie en er diende nog veel werk verzet te worden om de genodigden een deugdelijk warm stoofpotje aan te 
kunnen bieden. 
Veel meer was er niet te bieden in deze vooroorlogse jaren. En het zou misschien nog slechter worden als de 
berichten waarover iedereen de mond vol van had bewaarheid werden; er zou minder werkgelegenheid 
ontstaan door de komende oorlogsdreiging werd er algemeen verteld. En de mannen zouden gemobiliseerd 
worden om de vijand te gaan bestrijden. 
Het zou wel eens voorlopig de laatste Nieuwjaar kunnen worden dat de gehele familie samen zou kunnen 
doorbrengen. 
 
De spelende bengels zaten met hun hoofd bij hun voetbalspel, en de zorgen die hun ouders kenden waren voor 
hen niet belangrijk. Het zou misschien zelfs avontuurlijk kunnen worden met al die soldaten die dan hier zouden 
rond marcheren. 
Tegen het invallen van de duisternis begon het waarachtig te sneeuwen, vlokken zo groot als een babyhandje. 
En het werd koud, zo koud dat de weinigen die zich nog op straat bevonden zich snel naar huis spoedden om 
zich te warmen aan de gloed van de  kachel. Ook de voetballertjes kozen het hazenpad om zich snel te gaan 
opwarmen. 
Dat zij daarbij hun bal vergeten waren zou hun een zorg wezen, niemand zou deze met dit weer  meenemen en 
morgen kon iemand van hen hem wel ophalen.  
Buiten werd het alsmaar donkerder en viel de sneeuw ongenadig op de daken, de wegen en de pleinen. Aan de 
hemel, die ondertussen pikzwart was geworden ondanks de witte sneeuwvlokken verscheen plots een kleine, 
fel lichtgevende bol die zich zigzag verplaatste met een snelheid die niet te volgen was. Overal waar hij 
passeerde werden de grond, de huizen en de standbeelden die zich in de stad bevonden even zeer fel 
opgelicht waarna de lichtgevende bol zijn weg onverstoord verder zette. Niemand van de inwoners had ook 
maar iets gemerkt van dit schouwspel, behalve het standbeeld van Pieter Paul Rubens die reeds jaren als een 
heerser uitkeek over de groenplaats waar hij opgesteld stond. 
 

Even opende Rubens zijn bronzen oog en nam het plein waar hij al zo lang 
stilstond even in ogenschouw. ‘Verdorie’ dacht hij ‘ eindelijk kan ik mijn benen 
nog eens uitslaan na al die jaren van stilstaan’. Standbeeld Rubens draaide 
zich even om, keek naar alle kanten en besloot om van zijn voetstuk af te dalen 
naar de begane grond. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zijn bronzen 
lichaam diende zich een paar meter te laten zakken alvorens hij vaste grond 
voelde. Langzaam liep hij kleine rondjes om zijn sokkel en vroeg zich af waar al 
die mensen gebleven waren die anders alle dagen voorbij hem liepen, en 
waarom hij nu plots wel kon lopen. Misschien was die fel lichtgevende bol 
waarvan de straal hem zo’n warm gevoel gaf wel oorzaak van zijn herrijzenis!  
‘We zullen eens gaan zien wat er in  die grote ramen uitgestald staat’ sprak hij, 
inmiddels ook blij dat hij zijn stem van vroeger terug gekregen had. 
Aangekomen aan de vitrines van de grote winkel, waarbij hij ontdekte dat deze 
winkel de naam ‘Grand Bazar’ droeg kon hij zijn ogen niet geloven. Zoveel 
verschillende producten had deze oude schilder nog nooit gezien, en wat 
waren dit allemaal? Hij erkende wel potten en pannen,zij het in een iets andere 

vorm dan hij gewoon was, maar van de meeste artikelen had hij geen flauw benul van wat ze moesten 
voorstellen. 
 
Net toen hij zich naar de overkant van het plein wilde begeven, zag hij twee lichten op 
hem afkomen die een puffend geluid maakten.  Zo vlug zijn bronzen benen hem dragen 
konden rende hij weg van het gevaar.  Toen de lichten hem bijna hadden ingehaald, 
bleven ze plots stilstaan. Net op tijd wat Pieter Rubens kon bijna niet meer.  
‘Het is precies een koets’ dacht Rubens ‘maar die hebben toch zo geen fel licht, en waar 
zijn de paarden? ’  
In het lichtschijnsel zag hij vaag een gestalte op hem afkomen, en net toen hij zich wilde 
verdedigingen zei de gestalte tegen hem: “ waarom ging jij lopen, heb je nog nooit een 
taxi gezien?”. Neen schuddend naderde Rubens de man die zonet was uitgestapt en 
vroeg hem wie hij was. ‘Ik ben net als jij een standbeeld en zit al jaren in een zetel op 
het Conscienceplein’ sprak de man ‘ Ik was schrijver en leerde mijn volk lezen. Ik heet 
Hendrik Conscience’. 
Al vlug geraakten de twee mannen in gesprek waarbij Conscience uitlegde waarvoor 
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een taxi diende en dat hij in 1883 gestorven was waarna men een standbeeld van hem had gemaakt.  
Rubens stelde zich voor als de populairste schilder uit zijn tijd en dat hij meer dan 200 jaar vroeger gestorven 
was dan Conscience. ‘Dat weet ik allemaal, ook dat je in Siegen geboren bent in 1577 en nog veel meer’ zei 
Hendrik ‘dat heb ik als kind op school geleerd’. 
 
Om hun benen te oefenen na de lange tijd van rust die ze hadden doorgebracht als standbeeld besloten de - 
inmiddels vrienden geworden- standbeelden een wandelingetje rond het plein te maken ondertussen van alles 
vertellend en zich afvragend waarom ze nu juist vandaag terug ‘ een beetje levend waren’. Ook Concience gaf 
de felle lichtbol die over gevolgen was de schuld van hun wederkeren. Dat deze bol kosmische stralen op hen 
kon hebben afgevuurd diende hij ook aan Pieter uit te leggen. 
  

Net toen de volksschrijver aan de kunstschilder aan het uitleggen was dat zijn boek 
“De Leeuw Van Vlaanderen’’ zijn grootste succes  was waarbij Rubens repliceerde 
dat ook hij grote successen had geboekt met zijn schilderijen hoorden zij zware 
voetstappen achter zich die snel naderden. 
Toen zij zich angstig omdraaiden zagen zij een mannengestalte die een mantel 
over zijn schouder droeg. “ Allemachtig” riep Rubens luid “ ben jij dat Anthony?”. 
Anthony herkende zijn vroegere meester en beiden sloten elkaar in de armen. “ 
Waar sta jij opgesteld? “ vroeg Rubens. “Ik sta  aan en groot kruispunt aan de Meir 
en de Jezusstraat” antwoordde deze. “ Mag ik eens vragen wie deze persoon is?” 
vroeg Conscience aan zijn vriend Rubens. “ Heb je daar dan niet over geleerd in 
school? Dit is mijn leerjongen Anthony van Dyck, samen met Jacob Jordaens mijn 
favoriete leerknapen” 
Natuurlijk ging het gesprek verder over hun jeugdjaren en hoe het verder met hen 
was gegaan nadat Anthony in 1615 een onafhankelijk schilder was geworden. 
Hendrik wilde het gesprek tussen deze meester en leerling niet storen en daarom 

ging hij een beetje een andere richting uit tot hij de voetbal ontdekte die de kinderen hadden achter gelaten. 
“ He jongens, kom eens zien wat ik hier gevonden heb!” riep Hendrik naar het druk pratende schildersduo die 
zich zo snel ze konden repten om het vreemde voorwerp dat Hendrik in zijn hand hield te gaan bewonderen. 
 
“ Wat stelt dat voor?” vroegen ze bijna in koor. “Dat is een voetbal, en daar speelt men 
voetbal mee. Een spel dat gespeeld wordt op een groot grasveld” antwoordde 
Conscience.  
Zo goed en zo kwaad mogelijk trachtte  de volksschrijver uit te leggen wat voetbal 
betekende, maar de schilders snapten er geen bal van. 
“ Laat ons een partijtje spelen dan kun je zien hoe het werkt” vroeg Pieter. “ Okee, laat 
ons dat doen dan zul je het wel begrijpen” zei Hendrik. Hij plaatste Anthony in een 
denkbeeldig doel en begon met Pieter aan iets wat moest doorgaan voor voetbal.  
Het spel begon zeer rustig, maar al na een kwartier werden er al grotere afstanden 
gelopen en werden de schoten op doel veel harder. Even later, toen ze in een dribbel 
waren verwikkeld aan de rand van het plein knalde Rubens met zijn zware bronzen 
laarzen zo hard tegen de bal dat deze pardoes door een ruit van de ‘Grand Bazar’ ging en bleef liggen in de 
etalage pal voor de voeten van  een mannequinpop die gekleed was als voetballertje, alsof hij er al weken lag. 
“ Potverdikke” riep Hendrik “ kun je niet zien waar je shot?, Hoe gaan we dit oplossen ?”   
“ Geeft niet” zei Pieter “ we kruipen straks toch terug op onze sokkel en wie weet dan wie het gedaan heeft?”.  “ 
Dat is juist” antwoordde Anthony die inmiddels bij het duo was komen staan.  
Nog zeker tot twaalf uur bleven de standbeelden praten over koetjes en kalfjes en besloten, nadat ze elkaar 
Gelukkig Nieuwjaar hadden gewenst, terug te keren naar hun plaatsen en terug hun positie als standbeeld in te 
nemen. Ze hoopten dat de lichtbol volgend Nieuwjaar zou terugkeren, dan konden ze elkaar weer ontmoeten 
en hun spelletje voetbal misschien verder zetten. 
Ze namen afscheid en als Anthony en Hendrik verdwenen waren klauterde Pieter Rubens terug moeizaam op 
zijn voetstuk en dacht nog even na over dit wonderlijke avontuur dat zij mochten beleven. 
 
De dag nadien waren de kwajongens terug op het plein maar vonden hun voetbal niet meer terug! ‘Zou dan 
toch iemand die hebben meegenomen’ vroegen ze zich verwonderd af. 
Terwijl aan de kapotte ruit van de “Grand Bazar” het personeel zich afvroeg hoe dit kon gebeurd zijn, zo zonder 
dat er een steen of ander voorwerp in de vitrine te zien was vroeg  één van de kinderen aan zijn vriendjes terwijl 
hij naar het standbeeld van Rubens wees: “ keek Rubens gisteren niet de andere kant uit?” 
 

Willy 
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Nieuws uit California USA 

 
 
Vrijwilligers gezocht...  
 
Ja ook in Amerika.  Eind maart werd er een fundraiser georganiseerd door de Belgische 
Club van Noord California (BCNC) ten voordele van 3 goede doelen opgericht door Belgen 
in de San Francisco Bay Area.  En hoe krijg je Belgen warm voor zoiets?  Met eten en 
drinken natuurlijk.  Versgebakken frietjes (op de traditionele manier: eerst voorbakken 
en dan een tweede keer bakken en dus niet op de Amerikaanse manier alles in ene 
keer), versgemaakte suikerwafels en Belgische bieren... succes verzekerd.   
 
Het feest begon om 17.00 uur, maar de werkploeg kon al om 10 uur 's morgens aan de 
slag.  Eerst patatjes schillen, zo'n 105 kilo aardappelen, maar wel lekker in het 
zonnetje.  Vervolgens patatjes versnijden in frietjes - gelukkig hadden we daar een 
industrieel machientje voor.  En dan alle frietjes voorbakken, pfff, dat heeft nog het 
langste geduurd.   Ondertussen was er een andere ploeg aan het werk om 100 
suikerwafels te maken.  Er werd ook nog een stille veiling georganiseerd, waarbij je een 
bod kon doen op allerlei Belgische producten (chocolade, speculaaspasta, bier, mosterd 
pickles, advocaat en meer van dat lekkers).  Dat moest dus ook nog opgesteld worden, 
en de zaal een beetje aankleden en dan kon het volk toestromen.   
 
Bijna 100 hongerige Belgen hebben zich op al dat lekkers gestort (echte frietjes in ne 
puntzak zijn toch oh zo lekker) en ja er waren nog wat frietjes over, maar de 
suikerwafels waren allemaal op....  Om al die calorieën er weer af te werken werd de 
avond besloten met een fuif en na de opkuis konden de vrijwilligers moe maar voldaan 
naar huis.  Dat doen we volgend jaar opnieuw! 
 
 
zonnige groetjes, 
Nadine 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
afgekort Turnkring ILOKA vzw 

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

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 30 september 2010 

 
 

START NIEUW TURNSEIZOEN  6 SEPTEMBER 2010 
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