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INTRO 
 
 
NIEUWE START 
 
Van harte welkom aan alle nieuwe leden 
en hun familie. Voor iedereen wens ik 
een vlotte start van weeral een nieuw 
turnjaar. Deze keer was onze start een 
beetje moeilijk door de 
aanpassingswerken in de turnzaal en de 
sporthal, maar die zijn gelukkig voorbij 
en kunnen we weer voluit gaan. We 
hebben reeds en cursus voor leiding en 
hulpleiding achter de rug en daar konden 
we  met z’n allen toch nog wat van leren, 
zeker hoe we veilig en sportief kunnen 
werken in de turnzaal. We hebben ook 
onze “Coole Gymmanieren” gelanceerd, 
daarover kan je verder in dit boekje 
lezen. Wedstrijden voor Minitramp en 
Lange Mat zijn in aantocht, onze 
Wafelverkoop is gestart en Sinterklaas 
werd ook reeds uitgenodigd en dan is het 
weeral bijna Kerstmis. 
Op 19 maart 2011 hebben wij ons jaarlijks 
turnfeest dus zet die datum alvast in je 
agenda. Zoals gewoonlijk hebben we dan 
zeer veel helpende handen nodig en 
ervaring is zeker niet vereist enkel veel 
goede wil. Dit is reeds voor het volgende 
jaar en daarom wil ik hier alvast iedereen 
een zeer gezond en sportief nieuwe jaar 
wensen. 
Tot kijk in de turnzaal! 
 

Irène 
 

Gym Gala Gent op zat. 18 december 2010 

 
Belangstellenden kunnen tickets bestellen 
via onze kring. Vanaf 20 personen kosten 
deze 20€ anders 25€ aan de kassa 30€ 
Leiding en hulpleiding kunnen van deze 
bijscholing genieten aan onze speciale 
voorwaarden. 
Locatie: ’t Kuipke – Citadelpark Gent 
aanvang: 20u – deuren 19.00u. 
Pauze 21 u. 
aanvang deel 2: 21.30u. einde 22.30u. 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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KRINGKALENDER 2010 – 2011 
 
 
Ma 06/09/2010  start nieuw seizoen 

Zo 12/09/2010  deelname Dorpsdag Kapellen 

Zo 10/10/2010  Kaderdag Dans 

 

Za 16/10/2010  Kaderweekend 

Zo 17/10/2010  leiding / bestuur 

 

Za 23/10/2010  wedstrijd MT Antwerpen 

Za 13/11/2010  wedstrijd LM Merksplas 

Wo 24/11/2010  Sinterklaasfeest jongeren 

Za 18/12/2010  Gym Gala Gent 

Za 22/01/2011  Non Gym Day ILOKA 

 

Vr 18/03/2011  verhuis en organisatie 

Za 19/03/2011   54steTurnfeest ILOKA 

Zo 20/03/2011  opruim 

 

Za 14/05/2011  Mega Gym Gent 

Za 25/06/2011  uitstap bestuur/leiding 

 

herfstvakantie 1/11 – 7/11 
kerstvakantie 27/12 - 9/01 
krokusvakantie 7/03 – 13/03 
paasvakantie 11/04 – 24/04 
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LESSENROOSTER 2010/2011 

 

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 

  Zumba (vanaf november) 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 

    

KA zaterdag Air Floor (na selectie) 09.00 tot 11.00 

     

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 2010 / 2011 
JEUGD 
vrijdag  van 18 tot 19.30u.   

GYM 1 Nancy Hamaekers              0476 779992 Jana en Indra 

GYM 2 Cindy Calluy                      0474 434865 Emily Van Hasselt 

GYM 3 Inge Stoop                         0485 540693 Saskia 

GYM 4 Inge Stoop                         0485 540693 Aster Boeye – Melissa 

GYM 5 Inge Stoop                         0485 540693 
Kelly De Keersmaecker      0478 479408 

 

GYM jongens Rina Steynen                     0486 743640  

van 19.30 tot 21u. Inge Stoop                         0485 540693  

LM en MT Kelly – Nancy – Rina - 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  

 
dinsdag 14 tot 15.30 u.   

Seniorobic (Sporthal) Irène Huygen  

 
dinsdag vanaf 20.30 u.   

Volleybal Tom De Leeuw                 0476 903565  
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DORPSDAG 12 SEPTEMBER 2010 alle foto’s op www.iloka.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.iloka.be/
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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. 

 

 Sweaters met kap kunnen niet  gedragen worden om te turnen – deze raken verward 

tussen de toestellen en de trainer – dit is voor je eigen veiligheid! 

 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. 
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trouwe leden 

OOOH 

Wij zoeken voor ons turnfeest op 19/03/11 
krachten voor volgende ploegen : 
 
 

 de Verhuisploeg 

 de Werkploeg 

 de Toogploeg 

 de Camera ploeg 

 de Opruimploeg 

 de Fotoploeg 

 de Vrijdagploeg 

 de Zaterdagploeg 

 de Zondagploeg 

 de Malle-ploeg 

 de Licht en Geluidploeg 
 
bij ons kan je zonder problemen aan de 
slag en ervaring is niet vereist. Wij hopen 
ook dit jaar weer op vele helpende handen 
om alles in de juist plooi te krijgen. 
Iedereen is welkom! 
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WAFELS - TRUFFELS - MARSEPEIN EN FRANGIPANE! 
 
Ook dit jaar gaan we weer op pad om al dit lekkers aan de man te brengen ten voordele van 
onze clubkas. Je zal hiervoor de nodige papieren via de leiding in de zaal wel reeds ontvangen 
hebben. Hier kan je ook weer ledencheques verdienen indien je meer dan 5 eenheden hebt 
verkocht. 
 
De prijs bedraagt 5 € per besteld artikel. U kunt deze bestellen tot uiterlijk vrijdag 10/11 bij 
leiding, leden of bestuursleden. Afhalen kan op woensdag 17 november bij Irène in de 
iependreef 31 na 13 uur tel.03 664 93 80. Op vrijdag 19 november kan men de bestelling 
afhalen tijdens de lesuren van ILOKA. Alvast bedankt voor uw steun! 
 

 Vanillewafels 700 gr 

 Vanillewafels met chocolade 700 gr 

 Schilfertruffels 250 gr 

 Frangipane 700 gr 

 Artisanale marsepein 50/50 250 gr 
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PROFICIAT 
 

Erna ons aller bestuurslid en duivel doet al in onze club werd op slag dubbele oma of hoe kan 
je dit anders noemen. Als eerste beviel haar dochter Amy van een dochter “Lyssa”op 19 juli 
en een weekje later op 26 juli kreeg zoon Michael (leider bij onze LM/MT) een zoon “Vic”.  
Met Lyssa werd het ook een viergeslacht want er is ook nog een trotse overoma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de familie van Steven, onze penningmeester, kwam er op 19 april 
een kleindochter bij en die noemt Geane 
 
Omdat deze twee families samen één vormen mag je hier gerust 
spreken van een “baby boem” 
 
 

 
Dan kregen we ook nog een kaartje van leidster Sara die uit 
Kazachstan een zoontje meebracht en die noemt Joren. Die is 
ondertussen al zeer actief bij onze afdeling Kleuters, van harte 
welkom Joren! 
 
 
 

 
 
 

 
Via facebook kwam ik te weten dat Veronique Vanderbeke, 
dochter van onze voormalige voorzitter ook een zoontje 
kreeg. Jason werd geboren op 25 augustus. Vero woont met 
haar man in Monrovia CA/USA 
 
 
Een dikke proficiat voor alle nieuwe mama’s papa’s oma’s en 
opa’s geniet ervan! 
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BELANGRIJK BERICHT VOOR DE GYMNASTEN EN OUDERS. 

ILOKA is een toffe gymclub waar iedereen welkom is.  Om onze sfeer nog te 

verbeteren hebben we voor het seizoen 2010-2011 het initiatief genomen om deel te 

nemen aan de nieuwste actie van Gymfed namelijk de ‘Coole Gymclub’.  

Eind augustus werden we ontvangen in het Huis van de Sport te Berchem.  Tijdens 

dit vormingsmoment  ontvingen we een ‘Coole Gymbox’ waar we al direct mee aan 

de slag gingen. 

De handige infomap met achtergrondinformatie werd reeds besproken met de 

leiding en hulpleiding. De volledige map zal voor hen steeds in de zaal ter 

beschikking staan. 

Het is de bedoeling om elke maand een nieuw actiepunt in de kijker te zetten om zo 

een positief klimaat te creëren.  Bv. Positief communiceren, preventie kwetsuren, 

stress,…. 

Hiervoor worden zowel aan trainer als turner maandelijks tips aangeboden.  Het is 

de bedoeling om deze spelenderwijs toe te passen om een hechtere  groep te krijgen. 

De tips worden ook rechtstreeks aan de trainingen gekoppeld oa. Door 

relaxatiescripts, massagetips, spelletjes, …. 

De promotionele banner met de 

verschillende thema’s zullen we aan de 

inkom van de zaal hangen, zodat iedereen 

een overzicht krijgt van de aandachtspunten.  

Ter zijner tijd geven we ook stickers, 

wenskaarten,…  ter ondersteuning van de 

actie. 

Het doel is om in juni 2011 van Gymfed een 

kwaliteitscertificaat te ontvangen, met de 

bevestiging dat onze club gericht 

inspanningen levert tot het ethische en 

pedagogisch verantwoord  aanbieden van 

gymtrainingen. En tevens dat het ideeëngoed 

van de Panathlon verklaring en  de ‘Coole 

gymmanieren’ actief gestimuleerd wordt in 

de club. 

Voor meer info : contacteer uw COOLE 

gymmedewerkers 

Erna en Irène 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 24 

 - 
16 

SINTERKLAASFEEST ILOKA 24 NOVEMBER 2010 
 
Wij hebben Sint en Piet uitgenodigd en die komt reeds bij ons op woensdag middag 24/11. Ook alle brave 
kindjes van ILOKA zullen een uitnodiging krijgen om naar ons feestje te komen. Dit gaat door in het 
jeugdcentrum Den Biz (naast den Aldi)  Sint stuurde ons alvast enkele kleurplaten zodat je al aan de slag 
kan, veel plezier! 
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DE  MOL 
 
 
 
We gaan het hier niet hebben over het destijds populaire TV programma “De mol”, waarbij 
verschillende kandidaten opdrachten moesten uitvoeren en daarbij gedwarsboomd werden door 
een medewerker van het programma – de zogenaamde ‘mol’. Neen, het gaat hier gewoon over 
dat diertje dat zich thuis voelt in uw gazon, en deze rijkelijk voorziet van molshopen tot ergernis 
van de bewoners. 
 
De mol komt voor overal waar planten groeien en er veel regenwormen in de grond schuilen. In  
weiden en grasvelden mag bijna je zeker zijn van zijn aanwezigheid, al komt hij ook wel eens 
voor in bosgronden. Dat velen nog geen mol van dichtbij hebben gezien komt doordat hij onder 
de grond leeft in een uitgebreid net van gangen en zelden boven de grond verschijnt. 
Een mol is helemaal aangepast aan het leven onder de grond. Zijn lichaam heeft de vorm van een 
ronde worst, waarbij niets naar buiten steekt wat hem kan hinderen bij het lopen in de talrijke 
gangen.  
Zijn lichaamslengte varieert van 11 tot 16 cm en zijn gewicht ligt tussen 30 en 130 gram (het 
wijfje is iets kleiner dan het mannetje). De mol beschikt over een korte zwartfluwelen vacht 
waarmee hij zowel even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen kan bewegen dankzij 
de speciale plaatsing van de haren in de huid (bij de meeste zoogdieren zijn de haren in 1 
richting geplaatst, maar de mol kan zijn haren in de huidaanhechting kantelen zodat ze niet 
blijven steken in de gangwanden). 
Het merkwaardigst zijn de voorpoten die zeer sterk gelijken op handjes –vijf vingers met puntige 
nagels - en die de vorm hebben van  brede schopjes waarmee hij uitstekend kan graven. Zijn 
achterpoten zijn echte looppoten waarmee hij een behoorlijke snelheid kan ontwikkelen in zijn 
onderaardse gangen. Er worden zowel oppervlakkige gangen (jaaggangen) als diep gelegen 
gangen gegraven, zelfs tot 120 cm diep. De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen met een 
diameter van slechts één millimeter; hij is echter niet blind zoals weleens aangenomen wordt. 
Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. 
Zijn kleine staartje is 
ongeveer 20 à 40 mm lang en wijst altijd omhoog. 
Tussen de haren van zijn vacht blijft geen aarde kleven en waterdruppels dringen niet door tot 
op de huid.  De ooropeningen liggen onder de pels en kunnen net als de neus worden afgesloten. 
 
De mol leidt een solitair bestaan, alleen in de paartijd vormen ze een paar.  Mollen 
communiceren met elkaar door middel van geuren en geluiden wat handig is omdat hun territoria 
zich soms overlappen. 
Een mollengang is ongeveer 5 cm breed en kan in zijn 
geheel wel 200 m lang zijn. De uitgegraven aarde 
wordt gedeeltelijk gebruikt om de wanden van de 
gangen en de ruimtes mee te verstevigen, het 
overtollige wordt naar boven gewerkt waardoor de 
molshopen ontstaan. Hier monden ook de gangen van 
het gangenstelsel in uit en deze uitgang wordt 
gebruikt om nestmateriaal te verzamelen waarmee 
de centrale ruimte wordt bekleed (bladeren, mos, 
papier en ander zacht materiaal). De mol slaapt 
rechtop met zijn hoofd tussen de voorpoten. 
In de paartijd (februari - april) verlaten de 
mannetjes hun territorium en beginnen lange gangen 
te graven op zoek naar een vrouwtje. In mei of juni worden de jongen geboren na een draagtijd 
van circa 28 dagen. Het vrouwtje werpt zo’n 3 tot 6 naakte en blinde jongen in het nest in de 
centrale ruimte. 
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Deze jongen wegen 3,5 gram en worden alleen door het vrouwtje verzorgd. Na 14 dagen hebben 
de jongen een vacht ontwikkeld en openen na ongeveer 22 dagen de ogen om na 33 dagen het 
nest te verlaten voor een eerste verkenning. Na twee maanden verlaten ze definitief het nest om 
een eigen territorium te zoeken waarbij soms mollen met elkaar in gevecht komen. Het zoeken 
naar een eigen territorium gebeurt meestal bovengronds. De maximum leeftijd van een mol  
bedraagt normaliter zo’n 3 jaar, maar met veel geluk kan de leeftijd van 7 jaar worden gehaald. 
 
Het belangrijkste voedsel van de mol is de regenworm. Hij eet echter alle dieren die hij in zijn 
gangen tegenkomt zoals maden, insectenlarven, duizendpoten, naaktslakken en andere 
weekdieren. Een kleine kikker durft ook op het menu te staan, een mol dient per dag immers 40 
tot 50 gram aan voedsel binnen te krijgen. In de herfst en de winter zorgt hij voor een 
voedselvoorraad. Hiervoor bijt hij de kop van regenwormen af zodat ze verlamd raken.  
 
Slechts zelden verlaat de mol zijn gangenstelsel. Alleen om een nieuw territorium te zoeken en 
heel sporadisch om bovengronds insecten te vangen. Hij is zowel overdag als ’s nachts actief en 
wat velen niet weten is dat de mol ook een goed zwemmer is. 
 
Onder de grond heeft de mol geen natuurlijke vijanden, alleen zijn eigen soortgenoten durven 
wel eens agressief zijn. Boven de grond is de mol een prooi voor de uil, de blauwe reiger, de 
ooievaar, de wezel, de hermelijn en de vos. Soms zorgt een overstroming ervoor dat het 
mollenbestand in een bepaalde streek drastisch uitgedund wordt. 
Vroeger meer dan nu, is de mens zijn grootste vijand. Vroeger maakte men jacht op deze 
diertjes voor hun pels die in kleding werd verwekt, maar heden ten dage zijn veehouders en 
bezitters van een mooie gazon niet in hun nopjes met het gangenstelsel en de aardehopen van de 
mol. 
Omdat ze hier grote schade kunnen aanbrengen doet de mens er alles aan om deze diertjes te 
bestrijden en dit kan gaan van het plaatsen van mollenklemmen in de mollengang, strooien van 
gebroken glas in de gangen, pennen met elektrische spanning tot gebruik van  gifgas (uitlaat 
auto) en andere middelen.   
Wat mollen schijnt af te schrikken en verjagen  is  de geur van de bloem van het bolgewas 
‘keizerskroon’ omdat deze ruikt naar vossen. 
 
De mol speelde ook vroeger in het bijgeloof een rol. Zo werden meegedragen mollenpoten 
beschouwd als geluksbrenger en zouden ze bij baby’s de pijn verzachten bij het doorbreken van 
de tanden 
 

.willy 

************************************* 
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2e KORT VERHAAL door Willy 

 
Het dorpje Zavelbeek schitterde in de ochtendzon op deze mooie zomerdag. Reeds zeer vroeg 
waren enkele jeugdige knapen hun kleine koffers aan het pakken om later op de dag te 
vertrekken naar hun vakantiebestemming. Een zeer klein dorpje in de Ardennen, omgeven met 
rotsformaties en enkele riviertjes  zou hun bestemming worden. Het leek zeer mooi op de foto 
die de tante van één van de jongens had gestuurd. De vijf rakkers die zouden verblijven bij de 
tante van hun vriend Jean keken met ongeduld uit naar deze vakantie. Alhoewel ze nog nooit hun 
dorp hadden verlaten, waren ze wild enthousiast en hadden reeds weken ervoor allerlei 
fantasieën besproken over hun verblijf. Stel dat ze een beer zouden tegenkomen, of een 
everzwijn, een wolf en ….wat geen fantasie was maakte hun nog het meest ongerust. Zouden ze 
de mensen verstaan? Op school werd al wel Franse les gegeven, maar gezien hun leeftijd – die 
schommelde tussen de 13 en de 15 jaar – was hun kennis zeer beperkt. Als ze iets dienden te 
vragen zou tante alles wel regelen, en dat stelde hen gerust. Zij woonde daar reeds vele jaren. 
Om 9 uur stipt die morgen kwamen ze naar het huis van Jean om hun spullen in te laden in de 
auto van de ouders van Jean. Vader en moeder zouden de knapen wegbrengen en daar één nacht 
blijven slapen om de bengels de week nadien terug te komen ophalen.  
Daar stonden de vijf vrienden met hun respectievelijke moeders afscheid te nemen onderwijl 
moedig hun tranen bedwingend. Het was immers niet niks, zo lang weg van huis en dan nog zo 
ver. Het was nog veel verder dan Brussel, waar ze twee jaar geleden op schoolreis waren 
geweest. En dat leek al zo ver. 
 
Jean, Billie, Piet, Fredje en Marc stapten toch een beetje ongerust in de grote limousine die hen 
naar hun bestemming zou brengen. Ze voelden zich als haringen in een blik zo dicht opeen 
geplakt, en dit zou nog wel eventjes duren voor ze ter bestemming zijn.  
Onderweg ging voor de bende van 5 een geheel nieuwe wereld open. Nog nooit kwamen ze zoveel 
auto’s tegen, het leek zelfs of alle koeien van de wereld zich onderweg verzameld hadden. 
Honderden kwamen ze er tegen en naarmate ze vorderden veranderde het landschap en leek 
niets nog op de omgeving zoals thuis. 
“ Ik moet even stoppen want de auto moet drinken” sprak Zander, de vader van Jean: “ en de 
jongens kunnen even de benen strekken voor we verder rijden”. Dit viel niet in dovemansoren en 
al spoedig speelde de jonge bende lustig tussen de geparkeerde auto’s. Nog even een koek eten, 
wat drinken en de weg werd verder gezet. Pauline, de moeder van Jean, had aan alles gedacht 
hetgeen door de jongens in dank werd aanvaard.  
Het leek voor het vijftal wel of er geen eind aan kwam, na meer dan 3 uur rijden melde de 
chauffeur dat het einde in zicht was. Nog een tiental minuutjes rijden en de bestemming werd 
bereikt. 
Tante Jeanne stond reeds van ver te wuiven toen ze de auto van haar zus de landweg op zag 
draaien en iedereen werd door haar van harte begroet en welkom geheten. En de jongens waren 
blij dat ze haar Nederlands nog niet verleerd was. “ Kom snel binnen” sprak tante Jeanne “ de 
tafel staat reeds gedekt, we kunnen direct  aan het middagmaal beginnen”. Voor het vijftal was 
het wel wat ongewoon, een warme maaltijd als middagmaal. Bij hen thuis werd er soep en 
aardappelen gegeten ’s avonds, als vader thuis kwam van het werk. Bij navraag aan Jean’s 
moeder bleek dat dit hier de gewoonste zaak van de wereld was, omdat haar man, nonkel 
Jacques, de gehele dag thuis was net als alle andere boeren. Zo bleef er ook meer tijd over ’s 
avonds om langer te kunnen werken. “ Een boer heeft nooit gedaan met werken, en als je ’s 
avonds boterhammen eet heb je sneller gedaan en heb je meer tijd om voor de dieren te zorgen” 
vulde tante Jeanne aan. Toen even later nonkel Jacques arriveerde,werd, na een begroeting in 
een taal die een mengelmoes van Nederlands en Frans was, de soep opgediend en werd er een 
half uurtje later besloten met een lekker dessert, zelfgemaakte pudding van tante Jeanne. Ook 
dit was voor de jonge bende iets nieuws. Thuis werd er na ‘de patatten’ enkel nog even 
nagepraat aan tafel. 
 
“ Gaan jullie de omgeving maar eventjes verkennen, maar zie dat je niet verloren loopt” zei 
tante Jeanne en dit klonk bijna als een bevel “ en wees voorzichtig op de rotspaden. Dan kunnen 
de grote mensen eens rustig babbelen want wij hebben elkaar al lang niet meer gezien”.   
Nadat de slaapplaatsen werden toegewezen en na  van kledij verwisseld te hebben togen de 5 op 
weg, de vrije natuur in. Al snel stonden ze voor een steile rotswand die bewondering afdwong, zo 
iets robuust en zo iets onbeklimbaars hadden ze in Zavelbeek niet.” Hier zou ik toch eens graag 
naar boven klauteren” zei Marc “ maar ik denk dat dit niet zal lukken”. Plots riep Fredje, die 
achter de hoge struikbegroeiing aan het rondsnuffelen was “ He! jongens kom eens kijken, hier is 
precies een pad dat naar boven loopt”.  
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 Snel als de bliksem verschenen de andere vier knapen en zagen inderdaad een smal pad naar 
boven verdwijnen. “ Dan kunnen we misschien toch wel op de top geraken”  riep Billie 
enthousiast en nam al snel enkele meters voorsprong op het smalle padje.  
“ Wacht, wacht, wacht” zei Piet met een harde stem “ Ik heb op school geleerd dat er in de 
Ardennen giftige slangen zitten die zich verstoppen in spleten en holen. Eén beet van zo’n beest 
en je bent binnen de kortste keren dood, want een adder is niet groot maar wel giftig”. Nog 
nooit waren de vijf vrienden zo snel beneden als na de woorden van hun vriend Piet. “ 
Godverdomme” vloekte Jean “ ben je  zeker dat je niet liegt. Als dit waar is dan zal onze 
vakantie maar van korte duur zijn”. 
 
De eerste kennismaking met de Waalse natuur was van korte duur en het vijftal besloot wijselijk 
om op de begane grond hun wandeling verder te zetten. “ En toch zou ik graag naar boven gaan” 
zei Marc tegen de anderen die intussen hun fantasie de vrije loop lieten en zelfs spraken dat er 
misschien wel wilde beren en ander ‘ongedierte’ te vinden waren op die rotsmassa. “ Dat willen 
wij allemaal wel” antwoordde Piet “ maar ik krijg liever geen slangenbeet. En van beren ben ik 
ook bang.”  “ We zullen het eens aan tante Jeanne vragen en dan kunnen we alsnog gaan 
bergbeklimmen” kwam Jean tussenbeide. “ maar pas als ons moeder vetrokken is, anders mogen 
we misschien niet blijven” vervolgde hij met enig wantrouwen. 
Ook de dag nadien bleven de jongens zich ontspannen met allerlei zaken zoals een korte 
verkenning in het dorpje en het helpen van nonkel Jacques die honderduit babbelde in zijn bijna 
onverstaanbaar taaltje en maar bleef herhalen hoe mooi de streek was en of zij later hier niet 
zouden komen wonen.  
Na afscheid te hebben genomen van Pauline en Zander die terug huiswaarts keerden en na de 
plechtige belofte te hebben gedaan dat ze zich zouden gedragen de volgende dagen en dat ze 
voorzichtig moesten zijn en nog veel meer waar de knapen al lang niet meer naar luisterden 
togen ze naar tante Jeanne met de vraag hoe het nu feitelijk zat met die slangen hier in de 
buurt. 
Tante Jeanne vertelde hen dat er hier  inderdaad addertjes leefden, maar dat die niet zo 
gevaarlijk waren als de mensen vertelden en dat je van een beet hooguit enkele dagen ziek van 
kon zijn. Zijzelf had er nog nooit één gezien, dus zou het wel meevallen en stond niets hun 
bergbeklimming in de weg dachten ze reeds in zichzelf. “ Maar…” vervolgde Tante Jeanne “ Er 
wordt wel verteld dat ergens in de rotsen een schat ligt die daar is achtergelaten door 
bankovervallers die op de vlucht waren. Zij schuilden in de grotten, maar werden later door de 
politie opgepakt. Van het geld is nooit iets teruggevonden en geheel het dorp heeft zich te 
pletter gezocht, ook die van de andere dorpen waren hier aan het zoeken. Het zou zijn verpakt 
in krantenpapier en moet daar nu zeker al zo’n 10 jaar ergens liggen – als het allemaal waar is”. 
“ De vinder zou worden beloond met een flinke som geld die de beroofde bank ter beschikking 
heeft gesteld”.  
 
Veel geloof hechtten de 5 niet aan het verhaal van de rovers, en ze waren nu ook gerust gesteld 
over het adder verhaal. Besloten werd om de volgende dag te starten met de bergtocht. Tante 
zorgde voor de knapzakken, boer Jacques zorgde voor koord, een zaklamp en een mes dat samen 
met de rest in een oude rugzak werd gestopt. Als drager van dienst  fungeerde Jean, hij was 
immers de sterkste van het vijftal. Na een klein half uurtje werd de voet van de rotsformatie 
bereikt en al spoedig vond Fredje het gangpad terug. Piet op kop, hij was de man die de 
slangentheorie had gelanceerd, gevolgd door de andere vier werd de tocht aangevat. Enkele 
uurtjes en stoere verhalen later werd besloten om even halt te houden en de knapzak aan te 
spreken. Het middagmaal werd genuttigd in een inham die de 5 de gelegenheid gaf zich naast het 
pad te installeren. Hoe meer boterhammen er werden gegeten, hoe meer het gesprek in de 
richting van de bankoverval evolueerde. “ Stel dat het toch eens waar is” begon Billy plotseling “ 
en wij zouden het vinden, dan krijgen wij toch een dikke beloning niet?”.  “ Ik denk dat de streek 
zo goed is afgezocht dat we dat zeker mogen vergeten. En moesten we het toch vinden dan is 
zeker al dat geld al vergaan” opperde Jean. “ Het zou anders wel zeer welkom zijn met de 
komende kermis in ons dorp” wist Marc. “ Stel je voor: vijf Vlamingen vinden schat die jarenlang 
onvindbaar was”. 
Nog steeds over dit onderwerp niet uitgepraat ging Billie even uit het zicht tussen de bosjes staan 
om een kleine boodschap te verrichten. “ Hei ! mannen kom  eens vlug kijken, er is hier een 
ingang verborgen achter de struiken.” riep Billie.  Geheel verborgen achter dichte begroeiing 
ontwaarde  ze inderdaad een grote opening in de rots. “ Miljaar !” ketterde Marc “ die ligt al 
lang verborgen zo te zien”. Alle 5 dachten ze plots hetzelfde; misschien hebben die rovers hier 
wel enkele dagen gelogeerd en ligt de buit hier ergens binnenin. 
Lang hoefden ze niet te overleggen. Rees alleen de vraag; Wie durft ? 
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Elkaar uitdagen en oppeppen om dingen te doen die iemand anders niet zou durven was hun niet 
vreemd en daarom begonnen ze eensgezind aan de tocht in de grot. “ Niet te ver, en laat ons het 
touw afrollen zodat we onze weg terugvinden” wist Piet te vertellen. Na een kleine 
voorbereiding gingen ze, weliswaar met een bang hartje, de grot in. “ Goed bij elkaar blijven en 
niet langer dan een kwartiertje stappen anders geraken de ‘pillen’  misschien leeg en dan zitten 
we in het pikkedonker” zei Jean. Fredje vroeg bijna iedere minuut hoelang ze al aan het stappen 
waren en na een goede 15 minuten gaf hij, bijna  klinkend als een bevel, het sein om terug te 
keren. De koord  was trouwens zo goed als opgebruikt. “ Zien jullie dat daar ook” echode Billie in 
de holle rots “ daar even verder achter die hoek schijnt precies licht”. “ Potverdorie daar is 
inderdaad licht. Dat zal zeker een andere ingang zijn. Dan stappen we nog even verder, we zien 
nu toch een beetje waar we stappen”. Hoe verder ze gingen, hoe lichter het inderdaad werd. “ 
Stop! “ maande Jean de ploeg aan “ zien jullie daar bijna aan de uitgang geen papier waaien in 
de tocht?”  “ Dat moet verdorie die geldschat zijn. Vlug erop af jongens – we zijn rijk !!!” 
Zo snel hun benen hun konden dragen stoven ze naar de wuivende krant. Er drong inmiddels licht 
genoeg binnen om duidelijk te kunnen zien. “ Haha” schaterde Piet die als eerste bij de schat 
arriveerde “ nu zullen we nogal kermis kunnen vieren!”  
 
Hun euforie bleek van korte duur. Het was wel een krant, maar in plaats van een vermeende 
schat bleek het pakje niets anders te bevatten dan oude etensresten. Na de eerste teleurstelling 
werd al vlug gelachen met het stomme idee dat ze ook maar even hadden kunnen denken dat ze 
de schat gevonden zouden hebben. 
“ Ik weet al hoe dit pakje hier is terecht gekomen”  zei Fredje die inmiddels de grot was 
uitgegaan en zich op een bredere bosweg bevond “ kom maar eens kijken”. 
De andere vier voegden zich bij Fredje en zagen onder hen een grote camping vol met tenten en 
enkele caravans.  
“ Waarschijnlijk hebben kinderen van die kampeerders hier ook komen spelen en hun eten hier 
achter gelaten” sprak Billie “ Die hebben ons godver goed liggen !”  
Nu kon iedereen hartelijk om lachen en alle 5 waren ze overtuigd dat het geld wel door iemand 
zal gevonden zijn die dit aan niemand heeft verteld en de buit geheel voor zich heeft gehouden. 
“ We hebben ons toch goed geamuseerd. Ik denk zelfs als we hier naar links gaan dat we terug 
beneden uitkomen, ongeveer waar we vertrokken zijn.” Wist Marc te vertellen.  
Onderweg allerhande scenario’s besprekend over wat ze met het geld zouden hebben gedaan als 
ze het toch moesten gevonden hebben bereikten ze na een klein uurtje hun vertrekplaats en 
namen ze de weg terug naar hun verblijfplaats. 
Daar werden ze begroet door tante Jeanne die vroeg of ze zich hadden vermaakt en bood hun 
een koele drank aan met een heerlijk gebak. 
“ Heb je per ongeluk het geld van de bankoverval niet gevonden?” vroeg tante “ dan kunnen we 
morgen een groot feest voor het dorp inrichten” 
“ Jij denkt toch niet dat wij zo gek zijn om dat verhaal te geloven. En als het waar moest zijn is 
het zeker door iemand uit het dorp gevonden die de buit voor zichzelf heeft gehouden tante” 
antwoordde Jean. 
“ Maar neen” repliceerde tante Jeanne “ wie zou dat nu doen? Dat geld ligt daar misschien nog 
wel ergens tot iemand hem ooit vind”. 
 
Enkele dagen later arriveerde de ouders van Jean om het vijftal op te komen pikken. Na nog van 
een heerlijke maaltijd te hebben genoten werden de koffers gepakt en afscheid genomen van 
boer Jacques en tante Jeanne. Misschien mochten we volgend jaar wel terug komen voor een 
andere spannende ervaring. 
Tante Jeanne en nonkel Jacques wuifden ons uit als de auto het erf afreed op weg naar huis. “ 
Een boer moet toch veel geld verdienen” zei Pauline tegen haar man Zander “ als je ziet wat 
mijn zus hier allemaal aan nieuwe machines heeft staan; een nieuwe tractor, een nieuwe auto, 
een nieuwe dorsmachine, een nieuwe schuur bijgebouwd, een nieuwe ………………..”. 
 
 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 24 

 - 
24 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 24 

 - 
25 

Wist u dat ………….? 
 

 Aardappelchips reeds meer dan 150 jaar oud zijn? Ze werden in 1853 bedacht 
door de Amerikaanse kok George Crum naar aanleiding van het feit dat een 
ontevreden klant in zijn snackbar klaagde dat zijn aardappelschijfjes te 
dik, te klef en niet voldoende gezouten waren. Crum voelde zich zwaar 
beledigd en sneed ze flinterdun, waarna hij ze goed doorbakte en extra 
gezouten aan zijn lastige klant serveerde die ze met veel smaak 
verorberde. Zijn grap werd een succes en de chips waren geboren. 

 Bakeliet een kunststof is die zijn naam dankt aan een Amerikaanse uitvinder van 
Belgische afkomst? Leo Baekeland werd in 1863 te Sint-Martens-Latem geboren op 14 november  
als zoon van een arme schoenmaker- cafébaas. Aan het begin van de 20e eeuw experimenteerde 
hij met mengsels van fenol en formaldehyde, wat resulteerde in de kunststof  bakeliet. Bakeliet 
is een synthetisch kunstharsproduct dat zich gemakkelijk in allerlei vormen laat persen, een 
grote mechanische stevigheid bezit en een hoog vermogen tot elektrische isolatie. Werd zeer 
veel toegepast halverwege de 20e eeuw. 

 Cornflakes op de markt werden gebracht door een vegetariër? Cornflakes is de benaming voor een 
gebakken mengsel dat oorspronkelijk bestond uit: tarwe, havermout, maïsmeel, suiker en 
vitamines. Dit alles werd verwerkt tot een flinterdunne platte koek en meestal geserveerd met 
melk en suiker. Harvey Kellogg, een religieuze man van de  ‘adventisten van de zevende dag’  
was de bezieler van deze lekkernij die nu overal ter wereld wordt gebruikt als ontbijt.  

 Vloeipapier heeft geleid tot de ontwikkeling van de koffiefilter? Een koffiefilter is een papieren filter 
dat koffiedik scheidt van de  koffie en werd uitgevonden door de uit 
Dresden afkomstige huisvrouw Melitta Bentz die hiervoor op 8 juli 1908 
patent op nam. Zij kwam op het idee omdat zij zich ergerde aan 
koffiedik dat achterbleef in de kopjes. Hiervoor bedacht zij een papieren 
filter, gemaakt van vloeipapier uit een schoolschrift van haar zoon, waar 
zij gaatjes in prikte en in een metalen schoteltje legde. Toe haar 
vriendinnen haar hiermee complimenteerden besloot zij patent aan te 

vragen. Haar startkapitaal bedroeg 0,73 mark! De huidig koffiepads zijn hiervan afgeleid, 
waarvan Senseo de best bekende is. 

 LEGO, de wereldvermaarde bouwstenen waar vele generaties kinderen mee zijn opgegroeid werd 
ontwikkeld door een houtbewerker? In 1916 startte Ole Kirk 
Christiansen in het Deense stadje Billund een houtbewerkingszaakje 
die de eerste jaren meubels fabriceerde. In 1932 ging hij zich 
toeleggen op het maken van houten speelgoed waar de naam LEGO 
naar voor kwam. LEGO is afgeleid van de Deense woorden ‘LEg GOdt 
‘ het geen ‘speel goed ‘ betekent. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
kunststof steeds populairder en ging Christiansen dit materiaal ook 
gebruiken voor zijn speelgoed. Reeds in 1947 begon het bedrijf onder 
licentie plastic bouwstenen te produceren: de beroemde blokjes met 
aan de bovenkant ronde noppen en hol aan de onderzijde zodat de 
blokjes met elkaar konden worden verbonden. In 1957 volgde een 
belangrijke verbetering: door buisjes in de onderzijde van de 
steentjes te plaatsen konden ze op meerdere manieren aan elkaar verbonden worden. Dit werd 
het LEGO steentje zoals we dat nu kennen. 

 Vaseline op zichzelf niet geneeskrachtig is, maar dat zijn genezende werking wordt veroorzaakt 
doordat vaseline de open wonden beschermt tegen ziektekiemen? De 
chemicus Robert Chesebrough werkte in het midden van de 19e eeuw in de 
lampolie industrie. Deze werd gemaakt uit het vet van potvissen. In 1859 
was dit niet meer rendabel omdat het vervangen werd door aardolie.  
Robert trok naar Pennsylvania waar toen aardolie werd gewonnen en waar 
de arbeiders een stroperige zwarte substantie aan hun schaaf- en 
brandwonden smeerden die daardoor sneller genazen. Deze brij noemde 
men ‘Rod Wax’ en was een lastig spul omdat het als smeersel niet 100% 
voldeed en de boortorens durfde te blokkeren. Chesebrough ontwikkelde 

hieruit de geelwitte vaseline en testte dit meermaals op zichzelf uit door bij zichzelf vele 
brandwonden en schaafwonden aan te brengen.   
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 De kroonkurk uitgevonden werd door een Ierse dronkenman? De naam 
werd bedacht door de in 1858 naar de VS geëmigreerde er William 
Painter die deze “ crown cork” in 1892 patenteerde. Painter, die 
door zijn zeer religieuze vrouw, op het rechte pad was gezet bedacht 
het idee om de door anderen ontwikkelde lesafsluitingen, waarvan 
geen enkele voldeed, te vervolmaken.Hij deed dit door de zijdelinkse 
inkepingen zodanig te vervolmaken  de overbekende kroonkurk door 
het juiste aantal inkepingen op de juiste plaats te zetten.Nadien nam 
Painter ook nog een patent op zijn ‘Capped-Bottle Opener’, oftewel  de overbekende flesopener. 

 Een potlood al werd beschreven in 1565 door de Zwitserse geleerde Conrad Gesner? De samenstelling 
van een potlood, ongeveer zoals wij dit nu kennen, wordt beschreven in de 17e 
eeuw. Het bestond uit een kern van vrij hard mineraal grafiet in een houten 
omhulsel. Het potlood met een stift van grafiet en klei is in 1794 uitgevonden 
door de Fransman Nicolas-Jacques Conté (1755 – 1805). Na patent te hebben 
verkregen in 1795 startte hij met de productie van het CONTÉ potlood. Hij 
produceerde ook potloden met verschillende hardheid en de Amerikaan Hymen 
L. Lipman was de persoon die in 1858 het gommetje boven op het potlood 
plaatste. In 1924 zag het kleurpotlood het levenslicht. 

 Bij het snel afrollen van plakband in een vacuüm genoeg pulsen röntgenstralen vrijkomen die krachtig 
genoeg zijn om in 1 seconde een opname van een vinger te maken? ( dit Tribo-elektrisch effect 
werd bewezen met een rol Scoth tape in oktober 2008). De eerste vorm van plakband werd in 
1926 uitgevonden door een werknemer van 3M, de heer Richard Gurley Drew die als kind reeds 
graag met alles knutselde. Naast een goede banjospeler was Drew een uitstekend student. 
Tegenwoordig vind je enkelzijdige en dubbelzijdige plakband, evenals verschillende breedtes en 
kleuren.  

 Velcro is uitgevonden door geknoei met klitten uit kledij en hondenvacht te verwijderen? De Zwitser 
Georges de Mestral ergerde zich dagelijks hoe hij de klitten uit 
zijn kleding en de vacht van zijn hond moest krijgen die zich 
daar hadden verzameld na hun dagelijkse wandeling. Hij 
ontdekt dat klitten zijn overdekt met kleine haakjes waarmee 
ze zich in kledij en de vacht vastgrijpen. Na reeds in 1941 op 
een idee te zijn gekomen ontwikkelde De Mestral met veel 
moeite en na veel tijd een sluitingssysteem dat hij in 1951 
patenteert.Hij noemt zijn uitvinding Velcro, een samentrekking 
van de Franse woorden velours (fluweel) en crochet 
(haakje).de haakjes van een klit (detail) Velcro wordt ook wel 
eens klittenband genoemd, vooral in België. 

 Tipp-Ex door een Duitse fabrikant werd vervaardigd? In 1959 begon deze fabrikant met het 
vervaardigen van hulpmiddelen om typefouten te corrigeren. Deze producten werden zo 
veelvuldig gebruikt dat de naam van het bedrijf (Tipp-ex) gewoon de naam werd van het 
verbeteringsproduct. Hoewel de typemachine zogoed als verdwenen is, zijn er nog tal van Tipp-
ex producten leverbaar. Het eerste Tipp-Ex product was een velletje papier met aan één zijde 

een poederachtige stof. Als je deze op de foutieve letter hield en de foutieve 
letter nogmaals typte dan maakte de witte poeder de foute letter 
onzichtbaar. Nadien kon je de juiste letter typen op de zelfde plaats. In 1965 
kwam de vloeibare versie op de markt die je met een kwastje op papier 
smeert. Er bestaat wel enige twijfel over de juiste uitvinder van de 
correctievloeistof. Volgens sommige bronnen wordt de Amerikaanse Bette 
Clair McMurray als uitvinder aangewezen, begin jaren 1950. Betty is tevens 
de moeder van Mike Nesmith, gitarist bij “ The Monkees” die in de jaren 1960 
o.a. een reuze hit scoorden met de song “ I’m a believer”. Waar of niet 
waar? Toen ze overleed liet ze zo’n 50 miljoen dollar na !!! Andere namen 
voor Tipp-Ex zijn: blunderkalk, officiersinkt, fraudepap en Belgenverf ( ?) 

____________________________________ 
 Willy 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klit


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 24 

 - 
27 

SOEP NAAR KEUZE ! 

Kervelsoep- Lucy 

Dit recept kreeg een eervolle vermelding tijdens de soepwedstrijd in Kras vorig jaar. 
Ingrediënten 

 Een klontje boter  

 1/2 kg ajuin  

 2 stengels groene selder  

 100 gr kervel  

 het groene gedeelte van 5 soeppreien  

 fijngeknipte peterselie  

 2 bouillonblokjes tuinkruiden  

 1 doosje lightroom  

 3 liter water - peper 
Werkwijze 

 Laat de boter smelten en voeg al roerend de fijngesneden ajuin toe.  Laat glaceren.  

 Voeg de in stukjes gesneden prei en de selder toe  

 Voeg de helft van de kervel en de helft van de peterselie toe  

 Laat tien minuutjes al roerend stoven  

 Giet vervolgens het water samen met de bouillonblokjes erbij  

 Laat de soep 40 minuten koken op een laag vuur  

 Voeg de rest van de kervel toe  

 Laat 5 minuutjes doorkoken  

 Mix de soep en voeg peper toe naar smaak  

 Voeg 125 cl room toe en roer goed  

 Garneer met fijngesnipperde peterselie 
 

Kastanjesoep- Jeanine 

Nodig 

 500gr. kastanjes 
 150gr. geschilde aardappelen 

 1 wortel  

 50 gr. gerookt spel 

 1.5 l bouillon 

 ½ dl sherry en 2 eetlp.room 
Werkwijze 

 kerf de kastanjes kruisvormig en laat ½ uur koken in water 

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

 pureren en op smaak brengen met peper zout 

 voeg eventueel ½ dl droge sherry en 2 eetlepels room toe 
 

Pompoen – Wortelsoep-Irène 

Nodig 

 750 g pompoen 

 3 wortelen – 3 uien – 2 aardappelen – 1 preiwit 

 15 dl bouillon – 40 gr bakboter of olijfolie 

 peper en zout 

 2 blaadjes salie 

Werkwijze 

 stoof de schoongemaakte groenten aan in de boter of olie voeg de pompoen 

toe en laat zachtjes garen – bevochtig met de bouillon 

 alles mixen en nog even laten doorkoken 

 breng op smaak met peper, zout en salie 

Smakelijk! 
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Wedstrijd Mini-Tramp Antwerpen 
 

Op zaterdag 23 oktober 2010 is er de wedstrijd Mini-Tramp springen bij Ontvoogding Antwerpen. 

Onze trampers gaan weer deelnemen aan deze recreatieve ontmoeting bij “Trampolientje” 

foto’s en uitslagen kan je vinden op onze webstek www.iloka.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd Lange-Mat  Merksplas 
 

op zaterdag 13 november 2010 is er een wedstrijd recreatiefiLange-Mat springen te Merksplas. 

in het Sportcentrum ’t Hofeinde – Hofeinde 2330 Merksplas 

 

deelnemers 2009 

http://www.iloka.be/


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 24 

 - 
29 

Bezoek aan World Cup 12/9/2010  

In de loop van de week werden we blij verrast met de gewonnen kaarten 
voor de World Cup 2010 te Gent en dit zelfs voor de finale van 
zondagmiddag. Dank u Janssen-Fritsen dat we er bij mochten zijn. 

Voor ons een live-belevenis van een hoog turnniveau, dat we maar wat te 
weinig op televisie te zien krijgen. 

De meisjes zijn begonnen aan de ongelijke leggers en de jongens 
veroverden het paard. 

Prachtig om te zien! Alle spieren waren gespannen en de benen en tenen 
waren steeds gestrekt tijdens de volledige oefening. Iets wat we bij ons 
zeker en vast ook willen bekomen. 

Het zwieren van de ene legger naar de andere is gewoon een must om in 

live mee te maken net zoals de prachtig geturnde delen op de balk, de 
grondoefeningen op de vloer en de sprongen over de pegasus. Het publiek 
beleefde gewoon alles mee. Menige keren werd er een wauw geroepen of 

een blik naar elkander geworpen. En er werd steeds een groot applaus 
gegeven. Zeker voor de Belgen die het prima deden.  

Rina en Christa 
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Leiding Bowling  26 juni 2010 
 

Net voor de grote vakantie, op een snikhete middag in 
juni gingen we bowlingen in Brasschaat. Met regelmatig 
de nodige vochtinname kwamen we toch heelhuids deze 
middag door en konden we ook nog onze beentjes onder 
tafel schuiven voor een lekker maal. ’s Avonds was het 
terras onze toevlucht en konden de plannen reeds 
besproken worden voor het volgende seizoen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwilliger zijn 
  
is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend 
is verbonden 
maar niet gebonden 
is onbetaalbaar 
maar niet te koop 
is positief denken 
is positief doen 
met als enig doel 
voor jezelf 
en de anderen 

een goed gevoel. 
 
Inge 
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PROFICIAT VOOR ALLE JARIGEN VAN SEPTEMBER – OKTOBER - 
NOVEMBER EN DECEMBER 

 
Cools  Maria  seniorobic 24-09-21 

Verlinden Kato Ki-kleuters 08-09-04 

Ollevier Lars kindergym  22-09-03 

Kenis Mirthe kindergym  21-09-00 

Sempels Sofie kindergym  05-09-99 

Dauwe  Webit kindergym  13-09-98 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Verlinden Tibo Ki-kleuters 30-10-06 

Ollevier Maarten Ki-kleuters 17-10-05 

Huybrechts Lien Ki-kleuters 14-10-04 

Van Gestel Margo kindergym  07-10-98 

Goetschalckx Jana gym+ 24-10-96 

Sempels Ilona gym+ 08-10-96 

De Swert  Karen Volleybal 13-10-87 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Streux  Mariette seniorobic 23-10-46 

Wils Joske conditiegym 23-10-46 

Van Bets Maelle kindergym  09-11-99 

Sempels Coralie gym+ 21-11-96 

Boeye Aster gym+ 07-11-93 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Van Den Brande Marc seniorobic 02-11-58 

Smits Lucy conditiegym 04-11-53 

Joosens Walter bestuur 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

De Meulenaere Marieke kindergym  25-12-99 

Van Craen Lien kindergym  17-12-99 

Van Hasselt Tine kindergym  01-12-99 

Sempels Jolien kindergym  20-12-97 

Dedeyne Kimberly kindergym  03-12-97 

Van Engeland Silke gym+ 19-12-96 

Davies Tine gym+ 13-12-96 

Van Elst Sigrid LM/MT 29-12-93 

Naumann Melissa hlpld. 12-12-91 

Huybrechts Pia seniorobic 22-12-58 

Neiman Gerda bestuur  22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur /vzw 06-12-47 

Wuyts Anna conditiegym 02-12-47 
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ESTAMINET 

 
Estaminet is de naam van de luxepils van Palm Breweries. 
Hoewel, luxepils mag je niet meer zeggen tegenwoordig: 
premium pils heet dat nu in het reclamejargon. 
Palm koppelt een mooi verhaaltje aan de naam van de (tamelijk) 
nieuwe pils.  
Tijdens de Spaanse overheersing bezorgden levendige 
serveersters de Spaanse soldeniers extra vermaak in de toch al 
gezellige kroegen. Daarom, zo meldt hun publiciteitsfolder, werd 
Esta Minetta (er zijn meisjes) al gauw de codenaam voor de 
betere herbergen. En nu dus voor de betere pils. 
Het was L.P. Boon die in de jaren 1960 deze mythe al 
legendarisch maakte, toen hij in een van zijn cursiefjes in 

Vooruit schreef, dat in een staminee altijd twee of drie dochters over de vloer 
lopen, omdat, zo heeft hij zich laten wijsmaken, estaminet in de taal van de 
“Spanjakkers” letterlijk betekende: huis waar meisjes drank bezorgen. Maar hij 
schrijft er wel bij dat je hem alles kan wijsmaken. Minetta is in het Spaans trouwens 
gewoon een vrouwelijke voornaam. En toegegeven, ook dikwijls de naam van een 
poes. Vandaar dat het werkwoord 
minetten iets wil zeggen als: poezen. 
Beste lezer, laat je niets wijsmaken, noch 
door Boontje noch door Palm, want 
estaminet is een oud Picardisch woord, dat 
via het Waals ook in het Vlaams is 
terechtgekomen. Het is afgeleid van stam, 
de steunpaal die in de herberg er moest 
voor zorgen dat het dak niet op je hoofd 
viel. 
Denk in verband hiermee ook aan 
stamtafel, stamgast en astamblieft. 
 
 
Bron: De Zytholoog (Lucy) 

 

Kapellen in de tijd toen er nog geen Ovonde was! 
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PUZZELEN 
 

Hoe zit dit in elkaar ? 

 

     Mies, Slob en Mep zijn drie poezen die in de zelfde maand jarig zijn.  

     Tel je hun leeftijd samen, dan heb je net dezelfde uitkomst als de 

     Vermenigvuldiging van hun leeftijd. Hoe oud zijn ze elk? 

 

 

 

Maak de sommen, en wat lees je dan? 

Maak de sommen in iedere kolom en wat lees je dan? Ieder cijfer staat voor volgende letter: 

A = 7 I = 1 T = 5 R = 2 C = 4 E = 8 S = 6  

 

3+3  10-2  3+1  8-6  6+2  4+1  9-2  7-5  3-2  4+2 

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______ 

 

Welke Vlaamse steden zitten in volgende zinnen verborgen? 

 

a)- De valschermspringer landde op het hoofd van oom en enige omstanders schrokken zeer erg. 

 

b)- De molenaar onthaalde ons gastvrij. 

 

c)- Toen kwam dit verhaal ter sprake.  

 

 

zoek de afbeeldingen 

Zoek de juiste woorden voor de afgebeelde tekeningen. 

 

 A D G A H M E I 

 B A N A N E N R 

 L R A R D  I  N R 

 O O R D Q T D B 

 E O U B H G X A  

 M S L E T  Y G L 

 E H G I  N  I   L L  

 N J H E A M A O 

 Z S V N P R S  N  

 Y A T M H T D  I  

 B T A A R T W N  
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woorden schrappen 

Schrap in onderstaande zin de woorden weg waar je door vóór kunt zetten. De overblijvende woorden vormen een 

gezegde dat zeer toepasselijk is in onze vereniging. 

 

dacht   turnen   is   denken   drukken 

   hakken   keileuk   lekken   lopen 

en   nat   gezond   schrappen voor  slaan  

lichaam eten en gang geest 

 

 

om te kleuren 
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PRIJSPUZZEL 
 

Los onderstaande Sudoku op en noteer de getallen die u vindt in de vakjes A,B,C en D in het rooster op 

onderstaande strook . Bezorg deze aan de leiding van uw afdeling of aan een bestuurslid. Mailen kan ook via e-mail: 

willy.vandorst@skynet.be.  Uw oplossing dient binnen te zijn VOOR 11 NOVEMBER 2010. Uit de juiste oplossingen 

zal een winnaar worden geloot die een boekenbon van 10€ mag gaan omruilen in de boekenwinkel.   

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

antwoordstrook. Indien meerdere personen lid zijn van ILOKA mogen al hun namen worden vermeld op dezelfde 

inschrijvingsstrook.  

Bestuursleden en effectieve leiding zijn uitgesloten van deelname. De kans dat u als winnaar uit de bus komt is reëel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OPLOSSINGEN: 

-Hoe zit dat in elkaar?:      1+2+3 = 1x2x3  

-Maak de sommen wat lees je dan?:      secretaris  

-Welke Vlaamse steden zitten in volgende zinnen verborgen?:  menen, mol, aalter 

-zoek de afbeeldingen: bananen, bloemen, aardbeien, taart, ballon 

-woorden schrappen:  turnen is keileuk en gezond voor lichaam en geest 

 

Oplossing vorige prijspuzzel: POSTBODE 

 

Mag de boekenbon van 10€ gaan omruilen: Goetschalckx Jana  ( afdeling:  Gym +  )  

 

---------------------------------------------------------------------------------                 ------------------------------------------------------------------------------------ 

PRIJSPUZZEL SPROKKELS nr. 24        turnkring ILOKA 

 

Juiste oplossing: 

  
 

 

 

Naam & voornaam deelnemer(s): __________________________________________________ 

 

       __________________________________________________ 

 

       __________________________________________________ 

 

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

 

7 6   3     5 4   

    2 7 6       3 

1     5 
D 

      6 
B 

  4   5 1     7 

  1     3 7 9 8 4 

9         2   3   

5   1     6       

      
C 

    
A 

  8 

  2               

    A      B     C     D 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
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NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW NIEUW NIEUW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAGAVOND VAN 19.30u TOT 20.30u 

 

In de turnzaal van het KA Streepstraat – parking via Dorpstraat 

(ijzeren poort) 

 

wij starten na het herfstverlof met min. 10 personen 

 

10 x op dinsdag van 19.30 tot 20.30u. 

9 -16 – 23 – 30 november 

7 – 14 – 21 december 

11 – 18 – 25 januari 

 

10 x Zumba kost u 50€ 

 

indien reeds lid van onze kring dan betaal je  

40€ extra voor deze 10 lessen 
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Nieuws uit California USA 

 

Eindelijk nog eens vakantie, 2 dagen om er eens een 
lang weekend op uit te trekken.  Ja in Amerika 
moet je  spaarzaam omspringen met dit dagen, 
want die zijn iets zeldzamer dan in Belgie.  Tim 
heeft er 10 en ik ben bij de gelukkigen en ik heb 18 
dagen per jaar.  3 weken vakantie aan een stuk 
(volgens mij het minimum om je batterijen weer 
helemaal op te laden) zit er dus voor het eerst niet 
meer in.  Als ik daarover nadenk, dan mis ik Belgie 
toch weer een beetje meer, vooral mijn dagen in de 
Petrochemie en bij Janssen, waar ik kon genieten 
van 38 dagen.  Amerikanen lijken daar niet echt 
problemen me te hebben, de meesten nemen 
maximaal een week, 2 weken is voor de 
uitzonderlijke gevallen zoals bvb om op 
huwelijksreis te gaan. 

Terug naar onze mini vakantie.  Vrijdagavond 
geprobeerd om voor de spits te vertrekken, maar 
dat is ook hier niet eenvoudig.  6 uur rijden voor 
een ritje van 400 km naar Mammoth Lakes, maar 

het was de moeite waard.  Mammoth Lakes is een ski gebied, maar in de zomer is het 
ook best de moeite waard: prachtige bergen met verschillende meren en iets minder 
druk dan tijdens het skiseizoen.  Een paar mooie wandelingen gedaan, lekker gegeten, 
genoten van de apres-ski en een beetje bijgeslapen.  Op de terugweg passeerden we nog 
door Yosemite, dus daar ook nog even gestopt om te genieten van  die prachtige natuur. 
 Het was een geslaagde vakantie, voor herhaling vatbaar.   

Zonnige groetjes uit Calfornia, 

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 10 januari 2011 
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