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INTRO 
 

2011 
 
We zijn weeral een eindje op weg in 2011 en 
zo gaat dat steeds maar door, naar mijn 
gevoel ook steeds maar sneller. We hebben 
het vorige jaar toch weer prachtig kunnen 
afsluiten met mooie prijzen waarvoor 
hiernogmaals nen dikke proficiat aan alle 
deelnemers en leiding. 
We trokken ook nog naar Gent om daar 
getuige te zijn  hoe mooi turnen toch kan 
zijn. De terugreis werd echter een sneeuw en 
ijs avondtuur maar dank zijn onze ervaren en 
zeer voorzichtige chauffeurs geraakte 
iedereen veilig thuis.Christa en Sofie maakten 
volgend verslagje: 
 

Op zaterdag 18 december zijn we met 
enkele leiding naar het Gym Gala te 
Gent geweest. 
Het was spectaculair om te zien. Het 
waren top turners op wereldniveau. 
Ze deden oefeningen op brug, balk, 
trampoline, vloer, tumblingbaan en 
pegasus. Met aanwezigheid van 
Elisabeth Tweddle, Thomas Bouhail, 
Aagje Vanwalleghem, Julie Kroket,… 
Op de vloer was er o.a. een spektakel 
met hoepels, linten en mooie 
acrobewegingen. Op de tumblingbaan 
zagen we de gymnasten zeer 
verbazingwekkende oefeningen doen 
zoals een driedubbele salto. Op de 
brug liet Elisabeth ons vele 
zwaaibewegingen zien die enkel zij 
kan uitvoeren. En op de pegasus liet 
Thomas zijn sprongen zien waarmee 
hij dit jaar wereldkampioen werd. De 
gymnasten van de topsportschool in 
Gent lieten met zijn alle hun kunnen 
zien aan alle toestellen. We kregen 
ook verschillende acts te zien zoals 
Head Balance, Robot On Ropes met 
een fantastisch touwenoptreden en 
Tom Dice met “me and my guitar”.  

Christa en Sofie C. 
Verder wens ik iedereen dit jaar ook 
weerom heel veel turngenot en we zien 
mekaar beslist terug in en om de 
turnzalen. 

Irène 
 

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        Kaderweekend 

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 

 

herfstvakantie van 01/11 tot 07/11 

kerstvakantie van 27/12 tot 09/01 

 

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 

 

Zo 29/05/2011     Dorpsdag 

 

Za 25/06/2011     uitstap bestuur/leiding 

 

krokusvakantie van 07/03 tot 13/03 

paasvakantie van 11/04 tot 24/04 

 

Za 25/06/ 
 

 

 

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 

  
 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 25 

 - 
5 

Wedstrijd Minitramp Antwerpen 23/10/2010 
 
Cat.C / beloften meisjes Van Gestel Margo  3de  

 Sempels Jolien 5de  

 Dauwe Webit 6de  

 Joossen Jolien 8ste 

   

junioren meisjes Sempels Ilona 2de 

 Van Engeland Silke 3de 

 Ceulemans Sofie 4de 

 Van Lippeloy Saskia 5de 

 Sempels Coralie 6de 

   

miniemen meisjes Leys Chelsea 16de 

 Sempels Sofie 17de 

 Kenis Mirthe 18de 

 Colpaert Fleur 19de 

 Van Craen Lien 20ste 

   

beloften jongens Van Wijck Vincent 2de 

 Tahon Jens 4de 

   

Cat. B / junioren meisjes Tahon Christa 3de 

   

senioren meisjes Boye Aster 6de 

 Van Elst Sigrid 7de 

 

Wedstrijd Lange Mat Merksplas 13/11/2010 
 
niv. D  /  miniemen Van Craen Lien 5de 

 Sempels Sofie 9de 

 Colpaert Fleur 13de 

 Kenis Mirthe 19de 

   

niv. D  /  beloften Van Engeland Silke 7de 

 Joossen Jolien 9de 

 Dauwe Webit 11de 

 Van Gestel Margo 17de 

 Sempels Coralie 20ste 

 Sempels Jolien 22ste 

 Jens Tahon 25ste 

   

niv. D  /  jeugd Van Elst Sigrid 1ste 

 Boeye Aster 7de 

 Ceulemans Sofie 8ste 

   

niv. C  /  beloften Davies Tine 8ste 

 Sempels Ilona 13de 

   

niv. C  /  jeugd Tahon Christa 9de 

Verslag wedstrijd MT – Altis (Hulshout)  

Op zaterdag 27/11/2010 was er wedstrijd minitrampoline bij turnkring Altis te Hulshout. 
Omdat dit een wedstrijd is van een hoger niveau, werd besloten om met een beperkte afvaardiging gymnasten 
deze eens uit te proberen. 
Lien, Chelsea, Margo en Christa hebben hieraan deelgenomen. Ikzelf woonde deze wedstrijd bij als leiding en 
vertegenwoordiger van ILOKA. 
We moesten heel erg vroeg opstaan en zijn met hevige sneeuwval vertrokken. Bij aankomst lag er een mooi 
sneeuwtapijt op de omliggende sportvelden. 
Lien, Chelsea en Margo moesten als eerste aan de slag. Ze hebben alle drie heel goed hun best gedaan. Chelsea 
was 6de – Lien 10de en Margo 6de. 
Christa was vervolgens aan de beurt. Ook zij heeft heel goed gesprongen en behaalde een 4de plaats. Net geen 
podiumplaats, spijtig want het puntenverschil met de nr. 3 was zeer miniem. 
Hoewel de wedstrijd voor een hoger recreatief niveau was vielen onze gymnasten hier zeker niet uit de toon. Rond 
14 uur keerden we terug naar huis, moe maar zeer tevreden. 

Kelly 

Een schitterend resultaat – ook onze 
gymers die ditmaal geen medaille 
behaalden, delen mee in de 
overwinning.  
Hoofdleidster Inge wil hierbij alle 
leiding en hulpleiding bedanken voor 
hun enorme inzet tijdens deze 
wedstrijd – 5 bekers kwamen mee naar 
Kapellen – proficiat! Ook een dikke 
pluim voor sportiviteit en teamspirit die 
allen betoonden tijdens deze  
wedstrijd. 
Nog een woordje van dank voor alle 
chauffeurs en supporters want zonder 
jullie waren we er zeker niet geraakt. 
 

WE JUMP FOR JOY ! 

Bij deze wedstrijd stond vast dat 
het deelnemersveld zou bestaan 
uit sterke gymnasten of om het 
met de woorden van de leiding te 
zeggen: de tegenstanders waren 
zeer zeer zeer goed! 
Toch slaagden onze turners erin 
om schitterende resultaten te 
behalen. Sigrid behaalde zelfs een 
gouden medaille. 
Proficiat voor alle deelnemers en 
ook opnieuw een dikke merci aan 
chauffeurs en supporters !  
 
Bestuur en leiding dankt iedereen 
voor jullie super sportieve 
deelname in Antwerpen, 

Merksplas en Hulshout! 
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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 

Christa 

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  

 

TURNFEEST ILOKA 

19 MAART 2011 

KTA KAPELLEN 
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Sinterklaasfeest 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het volledige fotoverslag is te zien op www.iloka.be en het is zeer de 

moeite om eens te gaan kijken want er zijn prachtige foto’s bij waarvoor 

dank aan Marijke onze fotograaf van dienst tijdens ons Sinterklaasfeest 

 

 

 

 

 

 

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) 

1) 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) 

a) Loshangende haren  worden bijeengestoken of in een staartje 

gedaan. 
 

b) 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! 

a) Blootsvoets turnen mag en kan, maar beter is gepast schoeisel 
te dragen. 

a) 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. 

a) 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. 

a) Zeer regelmatig aanwezig zijn tijdens de lesuren is ook 
aangewezen met het oog op de voorbereiding van de 
verschillende turnactiviteiten.  

a) Bij een belangrijke turnactiviteit is het bij een gebeurlijke 
afwezigheid (voor de jongeren) beleefdheidshalve 
aangewezen om de leiding vooraf te verwittigen.  

a) 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. 

 

TURNFEEST ILOKA   19 MAART 2011   KTA KAPELLEN 
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trouwe leden 

OOOH 
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WAFELS - TRUFFELS - MARSEPEIN EN FRANGIPANE! 

 
 
Ook dit jaar werden we weer overspoeld met aanbiedingen langs alle kanten om wafels, 
truffels ea. te kopen voor het goede doel. Het is steeds afwachten of ook onze verkoop 
gaat aanslagen en dit is toch ook nu weer gelukt dankzij de inzet van vele van onze 
leden en daarvoor onze eeuwige dank. 
Er werden 515 stuks aan mijn deur afgeleverd waarna ze verder verdeeld werden 
door de diverse verkopers.  
Onze top verkopers van dit jaar zijn: 

Fam. Backx Alicia    46 stuks 
Fam Tahon Rina – Christa - Jens  39 stuks 
Fam. De Meulenaere Marieke  31 stuks 
Fam. Leys Chelsea    24 stuks 
Fam. Van Sanden Valèrie   21 stuks 

 
Ook alle andere kopers en verkopers van harte bedankt ! 
 
Proficiat en wij rekenen natuurlijk op een verdere vruchtbare samenwerking voor een 
volgende keer. 

Irène 

 

 

 

TURNFEEST ILOKA  

19 MAART 2011  

KTA KAPELLEN 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 25 

 - 
12 

 
 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 25 

 - 
13 

Eén jaar = 12 maanden 
 
Althans volgens de kalender die wij gebruiken, de Gregoriaanse kalender. De Gregoriaanse 
kalender werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd 
aangenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). Pas in 1582 kon Paus Gregorius 
XIII deze kalenderhervorming doorvoeren. Daarvoor was de Juliaanse kalender in gebruik. 
In de katholieke landen Spanje en Portugal werd de Gregoriaanse kalender direct 
ingevoerd, andere katholieke landen volgden binnen enkele jaren. In veel protestantse 
gebieden werd de kalender pas in 1700 aanvaard. In Engeland voerde men deze kalender 
in op 3 september 1752, en werd die dag plots 14 september. Deze overgang werd door het 
volk met gemengde gevoelens onthaald want zij eisten hun 11 dagen terug (men dacht 
werkelijk dat men 11 dagen vroeger dood zou gaan !!). Schotland voerde, omwille van de 
handel, de kalender reeds in 1600 in. Japan volgde in 1893, het revolutionaire Rusland in 
1918. Griekenland stapte over in 1924 en het laatste land dat de Gregoriaanse kalender 
officieel invoerde was Turkije in 1927. Nederland voerde in Zeeland en de zuidelijke 
Nederlanden (waaronder het toen nog onbestaande onafhankelijke België ) deze 
kalenderhervorming vrijwel onmiddellijk in. De overige gewesten van Nederland deden dit 
pas in 1700 of 1701 en het zijn enkel de katholieke en protestantse landen die de 
Gregoriaanse kalender gebruiken. Andere landen, die een andere godsdienst aanhangen 
gebruikenandere kalendersamenstellingen (vb. 10 maanden) in hun eigencultuur, maar voor 
de internationale wereldhandel passen zij even eens e Gregoriaanse kalender toe.   
De Gregoriaanse kalender die wij gebruiken bestaat uit 12 maanden en 4 seizoenen. Hij telt 365 dagen en om de 4 
jaar een schrikkeljaar van 366dagen. Dan komt er in februari een extra dag bij, nl. 29 februari. Het eerst volgende 
schrikkeljaar is in 2012.Het is misschien interessant om een uit te vlooien waar de verschillen de maanden hun naam 
aan te danken hebben, welk sterrenbeeld er gepaard gaat met deze maandverdeling en welke oude weerspreuken er 

tijdens het jaar gebruikt werden door onze voorouders. Omdat in het oude Rome de kalender 10 maanden voorzag, 
kan het voorkomen dat de tekst bij sommigen maanden hiernaar refereert en dat bv. de maand april als tweede 
maand wordt vermeld. Dit komt omdat de Romeinse kalender als 1e maand de maand maart gebruikte.  

 

 
JANUARI: 
Is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van poorten en deuren. Deze maand telt 31 dagen. 
 
Andere benamingen:  louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand 
Oud Nederlandse benaming: wintermaand 
Oude Romeinse benaming: Mensis Ianuarius 
Joodse benaming:  Sebat (Sjevat)  
Islamitische benaming:  Muharram 
Boeddhistische benaming: Mokharakom 
Sterrenbeelden:  steenbok (22/12-20/01) en waterman (21/01-18/02) 
Weerspreuken:   Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in Meert uw oren wermen. 
    Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen 
    Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst.  
Bijzonderheden:  werelddag voor de melaatsen op de laatste zondag van januari 

 

 
FEBRUARI: 
Deze 2e maand van het jaar telt 28 dagen, behalve in  een  schrikkeljaar. Dan telt ze 29 dagen. Februari is genoemd 
naar de Romeinse god Februus, de god van de onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari de maand van de 
grote reiniging en boetedoening. Toen koning Numa Pompilus de 12 maanden kalender invoerde werd februaris de 
laatste maand. Pas in het jaar 456 werd januari de eerste en februari de tweede maand. 
 
Andere benamingen:  sprokkelmaand, schrikkelmaand, korte maand, slijkmaand, regenmaand. 
Oud Nederlandse benaming: sprokkelmaand ( *) of regenmaand. 
Oude Romeinse benaming: Februaris 
Joodse benaming:  Adar 
Islamitische benaming:  Safar 
Boeddhistische benaming: Koenpaphan 
Sterrenbeelden:  waterman (21/01-19/02) en vissen (20/2-20/3) 
Weerspreuken:   Al is de sprokkel nog zo fel,ze heeft vijf schone dagen wel 
    Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel 
    Lichtmis donker, maakt de boer een jonker. Lichtmis helder en klaar, maakt de  
    boer tot  bedelaar  
    Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.  
Bij zonderheden:  februari telt om de 4 jaar 29 dagen (schrikkeljaar) 
    14 februari is Valentijnsdag (dag der verliefden)  
( *) de naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen, maar is afgeleid van het woord sporkelen dat  
 springen betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de 4 jaar een dag verspringt. 
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MAART: 
Maart  is de derde maand van het jaar, telt 31 dagen en is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog.  
 
Andere benamingen:  lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorre maand 
Oud Nederlandse benaming: lentemaand of windmaand 
Oude Romeinse benaming: Martius 

Joodse benaming:  Nisan 
Islamitische benaming:  Rabï-ul-Awwal 
Boeddhistische benaming: Meenakom 
Sterrenbeelden:  vissen (20/2-20/3)) en ram ( 21/3-20/4) 
Weerspreuken:   Maart roert zijn staart 
    Wil maart reeds donker, dan is sneeuw in mei geen wonder 
    Maartse buien, die beduien, dat de lente aan komt kruien 
    Donker in het groen hout, geeft een zomer nat en koud 
    Nooit is maart zo zoet, of hij sneeuwt een volle hoed 
    Een droge maart is goud waard 
    Natte maart, veel gras 
Bijzonderheden:  begin van de lente op 21 maart 
    Maart 2008 was de natste maart sinds het begin van de waarnemingen  

 

 
APRIL: 
Deze 30 dagen tellende maand dankt haar naam aan het Latijnse woord aperire, hetgeen openen betekent. 
Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam 
is afgeleid van het woord Aperta, een bijnaam van de god Apollo. 
 
Andere benamingen:  grasmaand, paasmaand, eiermaand 
Oud Nederlandse benaming: grasmaand, kiemmaand, paasmaand 
Oude Romeinse benaming: Aprilis 
Joodse benaming:  Ijar 
Islamitische benaming:  Rabï-ul-Akhir 
Boeddhistische benaming: Mae-sa-yon 
Sterrenbeelden:  ram (21/3-20/4) en stier (21/4-21/5 ) 
Weerspreuken:   April doet wat hij wil 
    April veel regen, brengt rijke zegen 
    April koud en mei warm, geen boer wordt er arm 
    Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed 
    Sneeuwt april nog op onze hoed, is voor druiven en koren goed 
    Verschaft april mooie dagen, dan pleegt mei de last te dragen 
    April koud en nat, vult schuur en vat 
    De vrouwen en de aprillen, hebben beide hun grillen 
    De heren en de aprillen, bedriegen die zij willen  
    Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe. 
    1 april stuurt men alle zotten op de dril  
Bijzonderheden:  op 1 april worden allerlei grappen uitgehaald met de medemens ( 1 aprilgrap). De 
    vis staat symbool in deze actie. 

 
 
MEI: 
Naar alle waarschijnlijkheid is de maand mei vernoemd naar de Romeinse godin Maia of naar de Romeinse 
vruchtbaarheidsgodin Bona Dea wier feest in mei wordt gevierd. In de Keltische traditie is 1 mei het begin van de 
zomer (Beltane feest). Mei telt 31 dagen en is de vijfde maand op de kalender. 
 
Andere benamingen:  bloeimaand, Mariamaand  
Oud Nederlandse benaming: bloeimaand 
Oude Romeinse benaming: Maius 
Joodse benaming:  Sivan 
Islamitische benaming:  Jumaada-ul-Auwal  
Boeddhistische benaming: Poes-saphakom 
Sterrenbeelden:  stier (21/4-21/5) en tweelingen (22/5-21/6) 
Weerspreuken:   Een koude mei, een gouden mei 
    Onweer in mei maakt de boeren blij 
    Avonddauw en zon in mei: hooi met karren in de wei 
    In mei leggen alle vogels een ei  
    De meimaand tot juichmaand uitverkoren,  
     heeft rijm achter de oren 
    Als het regent in mei, is april voorbij   ijsheilige Pancratius 

Bijzonderheden:  11,12,13 en 14 mei = ijsheiligen  
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JUNI: 
Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter. Juni wordt ook wel de maand van 
het Heilig Hart genoemd omdat de derde vrijdag na Pinksteren meestal in juni valt. Die dag wordt het 
hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gevierd.  
 
Andere benamingen:  zomermaand 
Oud Nederlandse benaming: zomermaand of weidemaand 
Oude Romeinse benaming: Junius  
Joodse benaming:  Tammoez 
Islamitische benaming: Jumaada-ul-Akhir 
Boeddhistische benaming: Mithoenayon       
Sterrenbeelden:  tweelingen (22/5-21/6) en kreeft (22/6-22/7)   

Weerspreuken:  Juniregen is gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dan maakt hij boer en stadslui blij. 

    Een boon in juni geplant, geeft vijftig in een hand. 
    De eerste juni kil en wak, brengt koren in de zak. 
    Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder 
    Waait in juni de noordenwind over het land, dan krijgt de boer veel koren in z’n hand. 

    Is de juniavond mistig, dan het weer met gaven kwistig 
    Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm 
    Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein maar fijn. 
    Niet te koel, niet zwoel, niet te nat, en niet te droog, juni vult de schuren hoog. 
Bijzonderheden:  21 juni: zomerzonnewende. Begin van de zomer  
    Om verwarring met juli te voorkomen wordt de maand juni in de reiswereld  

    uitgesproken als juno. 
 

 

JULI: 
De zevende maand op de kalender telt 31 dagen en ontleend zijn naam aan de Romeinse keizer Gaius 
Julius Caesar. 
 
Andere benamingen:  hooimaand 
Oud Nederlandse benaming: hooimaand of oogstmaand 
Oude Romeinse benaming: Quintilis 
Joodse benaming:  Ab (Av) 
Islamitische benaming:  Radjab 
Boeddhistische benaming: Kalakadakom  
Sterrenbeelden:  kreeft ( 22/6-22/7) en leeuw (23/7-23/8) 
Weerspreuken:   Vóór Sint- Jan neemt de zee de buien an. 
    Brengt juli het gloed, zo gedijt september goed 
    De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege  

   schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd. 
Bijzonderheden:  2006 was de warmste julimaand ooit. Zowel qua gemiddelde, min. en max. temperatuur.  

 

 

AUGUSTUS: 
Telt net zoals juli 31 dagen en is genoemd naar keizer Iulius Augustus Caesar (niet verwarren met Julius Caesar). 
Het verhaal wil dat Augustus niet voor Julius Caesar wilde onderdoen en daarom 1 dag van februari heeft afgehaald. 
Dit is onjuist, vermits februari al 28 dagen telde onder  Numa Pompilus. Voordat deze 
maand naar keizer augustus werd vernoemd was de naam Sextilis (= zesde maand) 
 
Andere benamingen:  oogstmaand 
Oud Nederlandse benaming: oogstmaand 
Oude Romeinse benaming: Sextilis, later ook vermeld als Octavanius  
    alvorens ze Augustus werd genoemd 
Joodse benaming:  Eloel  
Islamitische benaming:  Sha’alaan 
Boeddhistische benaming: Singhakom 
Sterrenbeelden:  leeuw (23/7-23-8) en maagd (24/8-23/9) 
 
Weerspreuken:   Geeft augustus niet veel regen maar wel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn. 
    Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat 
    Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af. 
    Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.  

Bijzonderheden:  15 augustus is Moederdag en officiële feestdag. Wordt vooral in Antwerpen  

    bijzonder fel gevierd.  
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SEPTEMBER: 
De naam september ( 30dagen) komt van het Latijnse woord Septembris, wat zevende betekent. September was de 

7e maand van het jaar ten tijde van de Romeinen omdat het jaar op 1 maart begon.  

 
Andere benamingen:  herfstmaand, havermaent, evenmaent (avena=haver), gerstmaand,               
    vruchtmaand en soms ook d’ander oogstmaand genoemd. 
Oud Nederlandse benaming: herfstmaand of havermaand 
Oude Romeinse benaming: september 
Joodse benaming:  Tisjrie (Tisjri) 
Islamitische benaming:  Ramadhaan 
Boeddhistische benaming: Gan-ya-yon 
Sterrenbeelden:  maagd (24/8-23/9) en weegschaal (24/9-23/10) 

Weerspreuken:   Trekt voor Sint- Michael (29 september) de vogel niet, geen winter is nog in’t verschiet. 

    Als de eikels vallen voor Sint- Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel 
    Sint- Michael blaast het licht uit, Maria Boodschap (25/09) steekt het aan 
    Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt. 
    Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal’ t graan goed wassen 
    Septemberregen komt zaad en wijnstok wel gelegen 

Bijzonderheden:  de herfst begint op 21 september. 
 

 

OKTOBER: 
Oktober telt 31 dagen en is de 10e maand van het jaar. Deze maand werd genoemd naar het 
Latijnse woord voor acht, Octo. Ook hier omdat ten tijde van de Romeinen de kalender op 1 

maart begon en oktober als achtste maand werd vermeld. 
 
Andere benamingen:  wijnmaand of rozenkransmaand ( vanaf  de 16e eeuw) 
Oud Nederlandse benaming: wijnmaand 

Oude Romeinse benaming: October 
Joodse benaming:  Maresjiwan ( Chesjiwan ??)  
Islamitische benaming:  Shauwal   
Boeddhistische benaming: Toelakom 
Sterrenbeelden:  weegschaal (24/9-23/10) en schorpioen (24/10-22/11) 
Weerspreuken:   Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn, maar is 

  hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel. 
    Warme oktoberdagen, februari vlagen 
    Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud. 
    Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild 
    Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn.  

Bijzonderheden: Op 25 oktober 1917 brak de oktoberevolutie uit in Rusland. Omdat de huidige 

Gregoriaanse kalender in 1918 werd ingevoerd in Rusland, wordt de oktober revolutie 
altijd herdacht op 7 november. 

 

 

NOVEMBER: 
Deze 11e kalendermaand telt 30 dagen en dankt haar naam aan het Latijnse woord novem, wat negen betekent.  
 
Andere benamingen:  slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand 
Oud Nederlandse benaming: slachtmaand of nevelmaand 
Oude Romeinse benaming: November 
Joodse benaming:  Kislev 
Islamitische benaming:  Dhul Qa’dah 
Boeddhistische benaming: Poes-sakigagon 
Sterrenbeelden:  schorpioen (24/10-22/11) en boogschutter (23/11-21/12) 
Weerspreuken:   Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed 
    Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn 
    November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn 
    Wie houdt van wind, november bemint 

Bijzonderheden:  November wordt gebruikt als woord in het internationale spellingsalfabet voor de  

   letter  ‘N’. 
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DECEMBER: 
De 12e en laatste maand van de gregoriaanse kalender telt 31 dagen en komt van het Latijnse woord voor tien:  
Decem.  

 
Andere benamingen:  wintermaand, kerstmaand, donkere maand, feestmaand 
Oud Nederlandse benaming: wintermaand of sneeuwmaand. 
Oude Romeinse benaming: December 
Joodse benaming:  Tevet 
Islamitische benaming:  Dhul Hidja 
Boeddhistische benaming: Tanwakom 

 
Sterrenbeelden:  boogschutter ( 23/11-21/12) en steenbok (22/12-20/1) 
Weerspreuken:   December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen. 
    December mist, goud in de kist 
    Kerstmis donker, wordt de boer een jonker 
    Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in ’t nieuwe jaar 
    Donker in de decembermaand, belooft veel wind in ’t jaar aanstaand. 
Bijzonderheden:  op 6 december komt (vooral) in België en Nederland Sinterklaas op bezoek 
    op 25 december wordt wereldwijd Kerstmis gevierd 
    de winter begint op 21 december 
    op 31 december viert men de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eindejaarsvuurwerk 

 willy 
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COOLE GYMMANIEREN : DEEL 2 

 
In onze vorige Sprokkel kregen  jullie alvast wat meer uitleg over het doel en 
ontstaan van de Coole Gymbox.  Hoe we met hulp van Gymfed proberen om een nog 
betere clubsfeer te creëren. 
In oktober kreeg iedereen een promotiesticker om de actie kenbaar te maken en 
voor de kerstvakantie konden we jullie een ‘coole’ wenskaart bezorgen.  Aan de 
reactie van de gymnasten te zien vielen de kaarten wel in de smaak. 
In dit nieuwe jaar gaan we natuurlijk verder met de actie.  Wat staat er zoal op het 
programma ? 
Op 12 februari houden bestuur, leiding en hulpleiding hierover een bijeenkomst.  
We evalueren de actie over de afgelopen 4 maanden : was de map nuttig, wat zijn de 
opmerkingen,… ?  De hulpleiding krijgt een aanvulling van hun map en we 
bespreken de strategie voor de rest van het seizoen. 
Komen aan bod : motivatie en oefenen van het positieve zelfbeeld, zelfvertrouwen = 
basis van een goede prestatie, juiste verwachtingen hebben, plagen versus pesten, 
herkennen van de basisemoties, pubergedrag, nastreven van positieve waarden in de 
jeugdsport… 
Hiervoor maken we gebruik van de Top-10 Coole gymgedachten, we maken een 
doelstelingsformulier voor de wedstrijden, een fotowedstrijd voor het Coolste Team 
en er volgt een emotiestickercampagne. 
Zoals jullie merken zit het Iloka-team niet stil.  We proberen er voor al onze 
gymnasten voor te zorgen dat ze in een aangename sfeer en een coole groep kunnen 
sporten. 
 Zoals steeds : kan je hierover meer info krijgen bij uw COOLE gymmedewerkers 
 

Erna & Irène 
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1986  =  25 jaar geleden 
 
Christelijke jaartelling: 1986    Iraanse jaartelling: 1364 - 1365 
Chinese jaartelling: 4682 - 4683   Hindoekalender: 
Hebreeuwse jaartelling: 5746 - 5747    Vikram Samvat: 2041 - 2042 
Islamitische jaartelling: 1407 - 1408    Shaka Samvat: 1908 - 1909 
Armeense jaartelling: 1435     Kali Yuga: 5087 - 5088 
 
Enkele gebeurtenissen in 1986: 
1 januari: Spanje en Portugal worden lid van de Europese Gemeenschap. 
19 januari: het Brain- virus, het eerste computervirus in de geschiedenis, duikt op. Het  
  verspreidt zich door diskettes, de toenmalige drager van gegevens. 
28 januari: de space shuttle Challenger explodeert  
  73 seconden na de lancering op Cape  
  Canaveral. De 7 koppige bemanning komt  
  om het leven waarvan miljoenen getuigen  
  waren op TV. Niet goed functionerende  
  rubberen afsluitingen waren de oorzaak  
  van het ongeluk. 
 
26 februari: zeer koude winter, en na jaren terug een 
  Elfstedentocht in Friesland. Winnaar werd 
  Evert Van Benthem.        De exploderende space shuttle 

28februari: de Zweedse premier Olof Palme werd in  
  Stockholm vermoord. De zaak is tot op heden onopgelost. 
 
13 maart: de Europese ruimtesonde “Giotto” nadert de komeet van Halley, die voor het eerst 
  sinds 1910 weer in de buurt van de aarde kwam. Het ruimtetuig zendt unieke  
  beelden van de kern van de komeet terug naar de aarde. 
20 maart: in Italië ontstond een groot wijnschandaal. Verschillende wijnhandelaren bewerkten 
  hun producten met methanol (soort antivries). Zeker 15 mensen stierven na het  
  drinken van deze wijn. 
 
26 april: in een kernreactor bij Tsjernobyl in de Oekraïne vond een explosie plaats in een 
  kernreactor waadoor een radioactieve wolk over Noord- Europa dreef. Meer dan 
  4.000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. Miljoenen anderen  
  dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. In België en Nederland werden 
  extra stralingsmetingen uitgevoerd en werd verbouwen  van koolgewassen en  
  bladgroenten voor een zekere periode verboden. 
28 april: vanwege vermeende betrokkenheid van Libië bij terroristische acties voeren de VS 
  bombardementen uit op Libië. 
 
3 mei:  België wint het 31e songfestival in Bergen (Noorwegen).  
  De Franstalige Sandra Kim behaalde met het lied  
  “J’aime la vie” 176 punten. 
 
13 juni:  België keurt een wet goed over het verwijderen van organen 
  voor transplantatie. Vanaf nu gaat men er van uit dat elke  
  burger akkoord is dat na zijn overlijden diens organen voor 
  transplantatie mogen worden gebruikt, tenzij er verzet werd  
  aangetekend  tijdens zijn leven. 
 
27 juli:  Greg LeMond, de Amerikaanse wielrenner, wint voor de  
  1e maal de Ronde van Frankrijk.            Sandra Kim 

(1986) 

 
21 augustus: in Kameroen vielen 1.742 doden als gevolg van een ramp met koolstofdioxide. 
 
27 september: de bassist van de Amerikaanse  metalband “Metallica”, Cliff Burton sterft na een 
  ongeluk tijdens  een tournee in Europa. Hun toerbus raakt van de weg waarbij Cliff 
  door het raam wordt geslingerd  en onder de bus terecht komt 
 
31 oktober: de ontvoerders van de Nederlandse biergigant, Freddy Heineken, worden door  
  Frankrijk uitgeleverd aan Nederland voor berechting. 
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1 november: bij een brand in het chemiebedrijf Sandoz in Bazel (Zwitserland) stromen met het 
  bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn en zorgt voor  
  milieuschade. 
 
6 december: de secretaris van turnkring ILOKA viert zijn 39e verjaardag. 
 
18 december: een zware storm treft België met windstoten tot 125 km per uur. 
 
Werden o.a. geboren in 1986: 
17 januari: Véronique Leysen ( Vlaamse actrice) 
5 februari: Niels Albert  ( Belgisch veldrijder) 
21 februari: prins Amadeo van België 
28 maart: Lady Gaga             ( Amerikaanse excentrieke zangeres) 
10 april: Vincent Kompany ( Belgisch voetballer) 
27 mei:  Timo Descamps ( Belgisch zanger & acteur) 
13 juni:  Ashly en Mary-Kate Olsen  
           ( Amerikaanse tweeling - actrices)   
2 juli:  Damaru  ( Surinaams zanger & rapper) 
3 augustus: prinses Charlotte van Monaco 
27 september: Ricardo Risatti  ( Argentijns autopiloot) 
2 oktober: Marie Vandecaveye ( Belgisch model) 
25 november: Elsi Moraïs  ( Vlaamse zangeres) 
3 december: Amelien Coorevits ( Miss België 2007)      
                Lady GAGA 

 
Enkele films - buitenland: 
- 9 ½ weeks   - the Money Pit   - The Delta Force 
- Aliens    - top Gun   - The Lost boys 
- La Bamba   - Name of the Rose  - Highlander 
- Children of a lesser God - Peggy Sue got Married - Little shop of horrors  
- Crocodile Dundee  - Platoon   - The Karate kid 3 
- The Fly   - Police Academy 3  - Jumpin ‘ Jack Flash 
- Three Amigos   - Poltergeist 2   - Pretty in Pink 
- The Hitcher   - Cobra    - Pirates 
   
   
Enkele fims - België / Nederland: 
° Abel 
° Als in een Roos 
° Charly 
° Het gezin van Paemel 
° In de schaduw van de overwinning 
° Op hoop van zegen 
° De wisselwachter 
° Flodder 
° De Aanslag 
 
                 Familie Flodder 

Enkele overleden personen in 1986: 
 
14 januari: Donna Reed (64)  ( Amerikaanse actrice) 
24 januari: L. Ron. Hubbard (74)   ( oprichter  Scientology) 
28 februari: Olof Palme (59)   ( Zweeds politicus) 
30 maart: James Cagney (86)  ( Amerikaans filmacteur) 
4 augustus: Willem Ruis (41)  ( Nederlands presentator)  
6 augustus: Jef Scherens ( 77)  ( Belgisch wielrenner) 
29 november: Cary Grant ( 82)  ( Amerikaans filmacteur) 
 
 
           
                    Willem Ruis 
 
                                                                  *****************************************************                                        sivle  
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DE BELGICA 
 
Belgica is de naam van twee Belgische onderzoekschepen 
en zijn genoemd naar de Romeinse naam voor het 
noorden van Gallië. De eerste Belgica werd gebouwd in 
1884 in Svelvik (Noorwegen) en was een stoomschip dat 
als eerste naam Patria meekreeg.Het was oorspronkelijk 
gebouwd als walvisvaarder en robbenjager, was 36 meter 
lang, 7,6 meter breed en 4,1 meter diep, had een 
houten romp en woog 336 ton.Toen Adrien de Gerlache 
dit schip kocht voor een Belgische Antarctische expeditie 
herdoopte hij de Patria tot Belgica en zou op 16 augustus 
1897 vanuit Antwerpen vertrekken voor de eerste 
Zuidpool expeditie. Later werd de Belgica gekocht door 
de graaf van Orléans, die samen met Adrien de Belgica 
vastgevroren in het ijsde Gerlache er verschillende 
andere expedities mee ondernam. Na de eerste 
wereldoorlog werd de Belgica gebruikt als drijvende visfabriek bij de Lofoten ( eilandengroep bij de kust 
van noordelijk Noorwegen). In mei 1940 werd het schip door de Britten gebruikt als drijvende 
munitieopslagplaats en op 19 mei 1940 tot zinken gebracht door een Duitse luchtaanval in een fjord nabij 
Harstad.  
De huidige Belgica is een onderzoekschip van de Belgische regering en wordt bemand door de Belgische 

Koninklijke marine. Geregistreerd als nummer A962 heeft 
het Zeebrugge als zijn thuishaven.Het beheer en de 
wetenschappelijke uitrusting van de Belgica is in handen 
van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de 
Noordzee en het Schelde- estuarium, kortweg BMM 
genoemd.De organisatie en planning van de 
wetenschappelijke zeereizen worden eveneens door het 
BMM opgevolgd. Als hoofddoel heeft de Belgica de taak om 
de Noordzee fauna en flora te onderzoeken door allerlei 
gegevens te verzamelen. Het schip heeft een volledig 
uitgerust laboratorium aan boord en werkt nauw samen 
met Belgische universiteiten en andere wetenschappelijk 
RV Belgica A962 instituten. Ook het onderzoek van de 
omgeving bij olievlekken behoort tot haar taak. Eén van de 
veelvuldige gebruikers van de nieuwe Belgica is het ILVO – 

Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar het wordt ingezet voor stockramingen van 
commerciële vissoorten, het monitoren van menselijke verstoringen van het mariene milieu en het uittesten 
van technische innovaties in verband met boomkorvisserij. 
De man die de eerste Belgica en België een plaats gaf in de geschiedenis van Antarctica was Baron Adrien de 
Gerlache die, na het nodige geld bijeen te hebben gekregen, met zijn driemaster en zijn bemanning op 16 
augustus 1897 de Antwerpse haven verliet voor zijn Zuidpoolexpeditie.   
 
Adrien de Gerlache: 
Adrien Victor Joseph de Gerlache de Gomery werd geboren te Hasselt op 2 augustus 1866, studeerde 
Toegepaste Wetenschappen aan de ULB te Brussel en na zijn studies aan de Zeevaartschool te Oostende 
werd hij eerste luitenant bij de Belgische marine op het schip Belgique, een hydrografisch schip. Zijn 
schoolvakanties sleet hij als kajuitjongen aan boord van trans-Atlantische  oceaanstomers. Het was tijdens 

een van zijn reizen op de Belgique dat hij het idee ontwikkelde voor een 
expeditie naar de Zuidpool.  
 
Nadat hij de aangekochte Patria uitgebreid had omgebouwd en als nieuwe 
naam de Belgica had gegeven vertrok de Gerlache met een multinationale 
bemanning vanuit Antwerpen  richting Antarctica op 16 augustus 1897. 
Aan boord was ook de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amudsen die als 
stuurman onbetaald wilde meereizen. Het was de bedoeling van de 
Gerlache eerst de Weddellzee te onderzoeken om daarna koers te zetten 
naar Victoria Land om daar eventueel te overwinteren. Aanvankelijk 
verliep de expeditie zoals gepland, alle wetenschappers deden hun 
onderzoeken tot het Adrien de Gerlache noodlot toesloeg op 22 januari 
1898.Tijdens een hevige storm klom een Noorse matroos, tegen de 
bevelen in, over de reling om een spuigat vrij te maken maar viel   

jammerlijk over boord en verdronk. Eind januari 1898 kwam de  Belgica aan bij de kust van Grahamland, 
het Antarctisch  schiereiland  waar hij een zee-engte ontdekte tussen het schiereiland en een strook 
westelijker gelegen eilanden. De straat staat nu bekend als Gerlachestraat. De wetenschappers deden hier 
uitgebreid onderzoek, brachten de hele streek in kaart en ontdekten nieuwe planten- en dierensoorten. Op 
15 februari 1898 stak de expeditie de zuidpoolcirkel over. 
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In de hoop nieuw land te ontdekken, voer de Belgica in Zuidwestelijke richting langs pakijs waar de 
Gerlache op 18 februari een doorgang naar het zuiden vond. De verleiding was groot om deze doorgang te 
nemen in de hoop grote ontdekkingen te doen in de open zee die achter het ijs lag.  Hoewel de 
wetenschappers er niet happig op waren besloot de Gerlache om toch het risico te nemen en zich verder in 
het onbekende te wagen. 
Begin maart 1898 kon de Belgica niet meer voor- of achteruit en raakte gevangen in het ijs. Hoewel de 
negentienkoppige bemanning het schip uit alle macht weer vrij probeerde te krijgen bleef het vastzitten. 
De expeditie zat op 70° zuiderbreedte ingesloten in het pakijs en de bemanning realiseerde zich dat ze de 
aankomende winter op Antarctica zouden moeten doorbrengen. De Gerlache leek echter niet ontevreden 
met deze toestand. Voor het eerst overwinterde een expeditie op de Zuidpool en zouden de wetenschappers 
zeeën van tijd krijgen om onderzoek te doen en dit gedurende een zeer lange periode. ( Sommigen 
beweerden later dat de Gerlache zich doelbewust heeft laten insluiten, wat als een zeer onverstandige 
beslissing werd aanzien en faliekant zou kunnen afgelopen hebben).  
Op 18 mei trad de totale duisternis in; de poolnacht was ingetreden en de zon zou zich niet meer laten zien 
tot 23 juli. De expeditie leed erg onder deze omstandigheden. De bemanning kreeg af te rkenen met 
moedeloosheid, gezwollen ledematen, onregelmatige hartslagen, hoofdpijn en depressie. Verschillende 
zeelieden werden bijna gek, waaronder een Belgische zeeman die het schip wou verlaten om naar eigen 
zeggen ‘ terugkeerde naar België’. Volgens scheepsdokter Frederick Cools kwam dit door een combinatie 
van gebrek aan vers voedsel, zonlicht en geestelijke depressie. Nadat enkele matrozen een aanval hadden 
gekregen van hysterie en schizofrenie verplichtte Cools de bemanning om rauw pinguïn- en robbenvlees te 
eten.  
Voor matroos Emile Danco werden deze  extreme omstandigheden ondraaglijk en stierf na een lange 
doodstrijd op 6 juni 1898 aan een hartaandoening. Met de zomer in zicht werd opnieuw getracht om de 
Belgica te bevrijden uit het ijs, maar tevergeefs: het uitgezaagde kanaal vroor onmiddellijk weer dicht. Nu 
raakte de Gerlache wel in paniek, een tweede overwintering zou fataal zijn.  
 
Op 15 februari 1899 had hun poging wel succes en kwam het schip beetje bij 
beetje los waarna ze het in hun eerder uitgegraven kanaal konden binnentrekken 
waar het is dunner was. Het duurde evenwel bijna een maand om elf kilometer 
af te leggen. Op 14 maart bereikte de Belgica volle zee en op 5 november 1899 
keerde het schip in Antwerpen terug. 
Al het werk was dus niet vergeefs geweest en leverde een schat aan 
wetenschappelijke gegevens op.  
 
Adrien de Gerlache stierf in Brussel op 4 december 1934. 
 
De Gerlache nam deel aan verschillende andere expedities, waaronder: 
 

 Een commerciële en wetenschappelijke expeditie naar de 
Perzische Golf in 1901 

 De Antarctica expeditie van Jean-Baptiste Charlot, die werd 
afgeblazen voor het doel bereikt werd. 

 De expeditie naar de Groenlandzee aan boord van de Belgica in 
1905 

 De expeditie naar de Barentszzee en de Karazee in 1907 
 De expeditie naar Groenland, Spitbergen en de Frans-Jozef 

archipel met de Belgica in 1909. 
 

willy 
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PROFICIAT  voor alle jarigen van januari – februari – maart 
 
Doms Joren Ki-kleuters 10-01-07 

Thyssen  Imke kindergym 2 29-01-02 

Warzée Indra gym+ 20-01-97 

Geuens Marijke hlpld. 29-01-76 

Hamackers Nancy leiding 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach/erelid 31-01-72 

Plompen Erna congym.best. /vzw 23-01-59 

Le Roy Lia conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid conditiegym/zumba 24-01-56 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Maria bestuur/ vzw 11-01-30 

 

 

 
Backx Alicia Ki-kleuters 05-02-08 

Firquet Sinne Ki-kleuters 08-02-05 

Leys Chelsea kindergym 5 08-02-99 

Van Wijk Vincent kindergym jo 06-02-98 

Van Sanden Valérie kindergym 3 05-02-98 

Tahon Christa gym+/hlpld. 05-02-95 

Van den Daele  Cindy conditiegym/zumba 07-02-79 

De Leeuw Nadine  leiding/erelid 16-02-74 

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

Steynen Rina leiding 13-02-66 

Van Gasse  Denise seniorobic 07-02-64 

Léger Jean Luc conditiegym 03-03-53 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw/erelid 20-02-31 

 

 

 
De Smet Florence kids dance 04-03-03 

Verbist Mathijs kindergym jo 08-03-00 

Adriaenssen Sigrid zumba 03-03-76 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

De Leeuw Ludo bestuur/ vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

 

 

 

TURNFEEST ILOKA 

19 MAART 2011 

KTA KAPELLEN 
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SPEEL JIJ OOK MEE? 
 
Quizke: 
Wie was de eerste mens op de maan? 
a) Ben Collins   b)   Joeri Gagarin   c)    Neil Armstrong  

 
Hoeveel beenderen bezit een menselijk lichaam? 
a)    122    b)   212    c)   262 

 
Wat betekent het noodsein S.O.S.? 
a) Save Our Security  b)   Save Our Souls  c) Save Only Survivors 

 
Hoe heette de knecht van Don Quichote? 
a) Sancho Panza   b)    Don Diego   c)   Los Muchos 
 
Welke muziekgroep noemde men de ‘ Fab Four’ ? 
a) Genesis   b)    The Beatles   c)    The Rolling Stones 

 
Een Ehru is een? 
a) Chinese viool   b)    Citer   c)    Arabisch klokkenspel 

 
Waarvan wordt gelatine gemaakt? 
a) van beenderen   b)    van vet   c)    van petroleum  

 
Wanneer krijgt een schildpad haar schild? 
a) Ze wordt ermee geboren b)     na 2 weken   c)    na 6 weken 

 
Verbind het mannelijke dier in de linkerkolom met het vrouwelijke dier in de rechter kolom: 
  
HAAN   GEIT 
 
STIER   MERRIE  
 
 BOK   ZEUG 
 
RAM   GANS 
 
HENGST  HINDE 
 
BEER   KOE 
 
HERT   OOI 
 
GENT   KIP 

 
Trek 3 lijnen, zodanig dat je de 5 eerste letters van het alfabet in elk gedeelte terugvindt: 
 

Welk beroep wordt hier uitgebeeld?: 
 
 
 
 
 
       TIPIELO          KKO  RUTINEI           RAAKETEN 
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rap 

appel lak per 

oog 

Droedel: 
Welk woord wordt hier bedoeld? 
a)       b) 

                                                          L 

               R   W  t d E  
 

 W       
 
Woorden samenvoegen: 
De 12 woordjes in de cirkels kun je 2 aan 2 samenvoegen, dus gewoon naast elkaar zetten zodat er 6 nieuwe 
woorden  
ontstaan. Als je dit op de juiste manier hebt gedaan dan kan je met de beginletters de naam van een popgroep 
vormen. 
 

                                   

          Zzee   

 

 

 

 
 

 

 

 kaart 

 

  

      

 
 

 
Vierkanten met stokjes: 
Neem 5 stokjes weg zodat er nog 3 vierkanten overblijven die even groot zijn. Alle andere stokjes dienen op 
hun plaats te blijven liggen, je mag er dus geen van plaats veranderen.   

 
 
 
 
        
        
 
 
 
 

Rekenen met getallen: 
Als je in de open vakjes tussen de getallen een +,-,x of : teken zet dan kan je de juiste som vinden. Let wel op: 
je mag in de zelfde rij NIET tweemaal hetzelfde teken gebruiken.  

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 

zee  

spel inkt 

pot 

nagel 

vis 
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PRIJSPUZZEL 
Los deze puzzel op en win een boekenbon !! 

 
Onderstaande woorden dienen te worden 
opgezocht, zowel van links naar rechts, van rechts 
naar links, van  beneden naar boven, van boven 
naar beneden of diagonaal.  
De resterende letters vormen een woord dat dient 
ingevuld te worden op de wedstrijdstrook. De 
oplossing mailen mag ook naar: 

 willy.vandorst@skynet.be 

 
  AMAZONE  SPORTKOUS 
 BOERKA  STRIK 
 BOLERO  STROPDAS 
 BROEKROK  VROUWENROK 
 BRUIDSJAPON  HALSDOEK 
  BUSTEHOUDER HEMDBROEK 
  CAPUCHON  KEURS 
  CHESTERFIELD KOUS 
  DUIKERKLEDING LENDEDOEK  
  RIJBROEK  ONDERLIJFJE 
  SCHOUDERDOEK OVERGOOIER  
  SHAWL                 OVERHEMD 
  SMOKING  PLAID   

Oplossingen: 
Quizke: 1c - 2b - 3b - 4a - 5b - 6a - 7a - 8a 
Dieren: haan+kip - stier+koe - bok+geit - ram+ooi - hengst+merrie - beer+zeug - hert+hinde - gent+gans 
Lijnen trekken:      Welk beroep?:   POLITIE  -  KOK  -  TUINIER  -  TEKENAAR 
      Woorden samenvoegen:  zee -vis, kaart- spel, inkt -pot, oog - 
appel, rap - per,                  nagel- lak    =  ZORNIK 
      Droedel:  a) inswinger b) winstdeling 
 
Vierkanten met stokjes: 

 
 
 

       
 

Rekenen met getallen: 

 
 

      
  

                                            
 
 

 
PRIJSPUZZEL SPROKKELS 25        
turnkring ILOKA 
 

 OPLOSSING INSTUREN of MAILEN voor  31 maart 2011  
 

Juiste oplossing:  …………………………………………………………………………… 
 
( * ) Naam en voornaam deelnemer(s): _____________________________________ 
 
Afdeling(en):……………………………………………………………………… 
 
( * ) ouders die hun kinderen helpen  dienen wel de naam van zoon of dochter te vermelden op de antwoordstrook. Indien 

meerdere personen , in hetzelfde gezin, lid zijn van ILOKA mogen al hun namen worden vermeld op dezelfde 
deelnemingsstrook.  

Strook mag ook worden ingeleverd aan de leiding van de afdeling.  

G S  R E D U O H E T S U B 

N T D K E O D E D N E L O 

I R U A K K M K O U S R S 

K I I K E O E E S C E H E 

O K K R O R H O H L A J N 

M R E E R K R R O W F O K 

S E R O B E E B L IJ P H O 

U I K B D O V IJ L A A N R 

O O L A M R O R J L E O N 

K O E N E B E S S N S H E 

T G D S H D D D O R D C W 

R R I L N I O Z U I O U U 

O E N O U E A E A O P P O 

P V G R K M K L E R H A R 

S O B S A D P O R T S C V 

D L E I F R E T S E H C S 

  

      Oplossing vorige prijspuzzel:        

 
 
 
 

   Wint de boekenbon ter waarde van 10€:         

Tahon Jens (afdeling : jongerengym) 

  

4   3   1    2   

  

mailto:willy.vandorst@skynet.be
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om te kleuren
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Pastagratin met scampi 
 

 
Nodig 

- 500 g rauwe garnaalstaarten  
- 1/2 citroen 
- 1 ui 
- 2 dl room  
- 80 geraspte emmentaler 
- 400 g spaghetti  
- 2 eetl. olijfolie 
- 1/2 bosje peterselie 
- peper en zout 

 
Voorbereiding 

- Snij de ui fijn. 
- Pers de halve citroen uit. 
- Snipper de peterselie fijn. 
- Pel de scampi’s en verwijder het darmkanaal 

 
Bereiding(20 min.) 
- Kook de spaghetti in lichtgezouten water (kooktijd: zie verpakking). Laat uitlekken. 
- Verhit ondertussen de olijfolie in een pan en bak de fijngesnipperde ui glazig.  
- Voeg de scampi’s toe en laat ze gedurende 1 min. kleuren aan elke kant.  
- Kruid met peper en zout. 
- Giet het citroensap in de pan en bestrooi de scampi’s met de fijngesnipperde peterselie. 
- Overgiet met de room en laat gaar worden op een hevig vuur gedurende 3 à 4 min.  
- Doe er de pasta bij en roer goed.  
- Verdeel de bereiding in 4 vuurvaste schotels en bestrooi met emmentaler.  
- Zet gedurende 3 à 4 min. onder de grill van de oven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNFEEST ILOKA   19 MAART 2011   KTA KAPELLEN 
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NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW NIEUW NIEUW 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

DINSDAGAVOND VAN 19.30u TOT 20.30u 
 

In de turnzaal van het KA Streepstraat  
 
 
 

10 x Zumba kost u 50€ 
 

indien reeds lid van onze kring dan betaal je  
40€ extra voor 10 lessen 

 
 

indien genoeg belangstelling gaat de volgende  
lessenreeks door op: 

 
februari  1 – 8 – 15 – 22 

maart  1 – 8 – 15 – 22 – 29 
april   5 

 
instappen kan aan verminderde prijs
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Nieuws uit California USA 
 
 

Kerst en Nieuw is in Amerika gewoonlijk een rustige periode voor ons.  De 
meeste Belgen (en andere Europeanen) keren terug naar België om daar de 
feestdagen door te brengen, met als resultaat dat wij gewoonlijk een vriend over 
de vloer krijgen voor het kerstdiner.  Dit jaar was het net iets anders.  Er waren 
net iets meer achterblijvers, maar tot kerstavond zelf was het niet duidelijk 
hoeveel trekvogels zouden komen vast te zitten wegens de sneeuw in Europa. 
Uiteindelijk is iedereen - sommige met enkele dagen vertraging - vertrokken, 
maar de meeste zijn erg lang onderweg geweest.  10 uur wachten in Londen tot 
de sneeuw geruimd was, bleek uiteindelijk nog best mee te vallen. Reden te 
meer om hier te blijven tijdens de feestdagen (sorry Mams).  Maar als ik dan de 
foto's zie van een feeërieke witte kerst in België en dan ook hoor dat zelfs mijn 
grootmoeder nog graag een beetje gaat slibberen door de straten van Kapellen, 
dan begint het toch wel te kriebelen.  Bovendien was het hier echt Belgisch 
weer: veel regen en heel veel wind.  Gelukkig regent het hier nooit dagen aan 
eens stuk, zodat we op oudjaar toch nog een wandeling in een natuurpark 
hebben gedaan, en bij valavond hebben we daar nog een coyote gezien.  Een 
prachtige manier om het jaar af te sluiten.  
 

Nog de beste wensen voor een gezond, gelukkig en sportief 2011, 
Nadine 

 

 

TURNFEEST ILOKA 
19 MAART 2011 
KTA KAPELLEN 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
afgekort Turnkring ILOKA vzw 

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

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 5 april  2011 

 
 

 

 
  

HELP !  HELP !  HELP ! 
 

 

TURNFEEST ILOKA OP ZATERDAG 19/03/2011 

TURNZAAL KTA Pastoor Vandenhoudtstraat Kapellen 

 

Verhuis op vrijdagavond van alle materiaal van Streepstraat en 

Hoevenen naar KTA 

 

Zaterdagavond na het feest moet alles terug naar de verschillende 

turnzalen 

 

Wij hebben U nodig  !!!!
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