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INTRO 
 
 
Daar zijn we dan weer voor een nieuw seizoen 
ILOKA – ondertussen reeds ons 55ste. Iedereen 
van harte welkom, nieuwe leden en zeker 
onze “ouwe getrouwe” die reeds jaren lid zijn 
bij ons, we proberen er weer een sportief 
jaartje van te maken. Ik heb wel de indruk 
dat die jaartjes steeds korter worden – de tijd 
gaat steeds maar vlugger of worden wij 
misschien een beetje trager… Vele nieuwe 
gezichtjes in de zaal dat is ook voor ons weer 
een uitdaging om telkens opnieuw te 
beginnen. Ook bij onze volwassenen zag ik 
vele goede voornemens om er vanaf nu echt 
iets aan te doen. We helpen je graag! 
Voor mij was het een hele speciale vakantie. 
Zoals jullie alwel vernamen werd ik Oma en 
dat is niet gewoon, dat zal iedere oma wel 
verklaren. Ook het feit dat ik ervoor naar 
California moest was ook weer niet alledaags. 
Ik was bijzonder blij dat ik alles van zo 
dichtbij kon meemaken en ons Freya is een 
gezonde vlaamse baby waar ik al vlug mee op 
stap ging – ik denk dat ik daar in de weide 
omtrent de enige oma was die met een 
kinderwagen rondtrok! Het was dan ook met 
een klein hartje dat ik ginder vertrok, 
gelukkig mag ik nog een keertje terug, dan 
samen met opa. Ik heb alle goede wensen 
reeds verzameld en zal die overbrengen bij 
Nadine, Tim en Freya – heel veel bedankt voor 
al die lieve attenties! 
Ondertussen werd het ILOKA seizoen hier 
reeds opgang getrokken door een 
enthousiaste leiding en hulpleiding, zij staan 
toch weeral elke week paraat om alle 
kinderen in de turnzaal op een verantwoorde 
en veilig manier het “turnen” aan te leren. 
Er was dan ook een ruime belangstelling van 
ouders tijdens onze opendeurdag waarvoor 
onze dank. 
Ons 55ste turnfeest heeft plaats op 10 maart 
2012 dus hou alvast die datum vrij en ja we 
hebben natuurlijk weer een schare helpers 
nodig om alles heen (KTA) en weer (KA) te 
krijgen. Geen ervaring vereist enkel veel 
goede wil! 
Verder wens ik iedereen een fantastich jaar 
gezond en zonder zorgen en ik zie jullie in de 
turnzaal! 

Irène 
 
 
 

 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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SINTERKLAASFEEST BIJ ILOKA  

WOENSDAG 30/11/2011 
 

Al onze brave kindjes krijgen nog een uitnodiging voor het grote Sintenfeest bij ILOKA dat zal plaats 

vinden in het jeugdcentrum Den Biz aan het marktplein naast den Aldi. Je kan alvast beginnen kleuren! 
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KRINGKALENDER – 2011 – 2012 
 
 
maandag  05/09/2011  start nieuw turnseizoen  
 
vrijdag   07/10/2011  opendeur in de Streepstraat 
 
zondag  23/10/2011  kaderdag voor leiding en hulpleiding 
 
zaterdag 19/11/2011  wedstrijd LM / MT Antwerpen “Jump-o-lientje” 
 
woensdag 30/11/2011  Sinterklaasfeest jongeren 
 
zaterdag 17/12/2011  Gymgala Gent 
 
zaterdag 28/01/2012  kringwedstrijden ILOKA (Streepstraat) 
 
vrijdag  09/03/2012  verhuis en organisatie  

zaterdag 10/03/2012  55ste Turnfeest ILOKA 

zondag  11/03/2012  opruim 
 
zaterdag 12/05/2012  wedstrijd MT George Laforce 

 
 

 

 

LESSENROOSTER 2011 / 2012 

 

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 

  Zoemba (vanaf oktober) 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 zondag Air Floor (na selectie)  

     

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 2011 / 2012 
JEUGD 
vrijdag  van 18 tot 19.30u. verantwoordelijke leiding  

   

kindergym jongens en meisjes Inge Stoop 0485 540693 

 Rina Steynen 0486 743640 

 Nancy Hamaekers 0476 779992 

van 19.30 tot 21.00u. Kelly De Keersmaecker 0478 479408 

   

LM en MT   

  

 
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  

 

woensdag van 14 tot 15.30u.   

Kleuters en Kids Nancy Hamaekers              0476 779992 
Irène Huygen                     0486 699233 
 

 

 
VOLWASSENEN 
maandag 19.30 tot 20.30 u.   

Conditiegym Irène Huygen                   0486 699233  

dinsdag  19.30 tot 20.30 u.   

“Zoemba” Annick   

 
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 29/05/2011  alle foto’s op www.iloka.be 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een succesvol optreden 

van onze Kids Dance 

Schol op mijn verjaardag 

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. 
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trouwe leden 

OOOH 
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Ben je in groep 3 - 4 en 5 dan zijn hier enkele regeltjes! 
ook voor Lange Mat /MiniTramp 

 
 
 
Wat vragen we van jullie: 
 

 Elke les op tijd aanwezig zijn. Indien je eens een keertje niet kan, (bv. door ziekte, 
ongeval, schooluitstap …) laat dit dan weten aan Inge, Rina of Kelly. Een sms 
volstaat. Afwezig zijn omdat je naar een verjaardagsfeestje moet, geldt niet als 
wettige afwezigheid. Wanneer dit eens één keertje gebeurt, is dit niet erg, maar 
herhaaldelijke afwezigheden wijzen erop dat je toch niet zo enthousiast bent en 
dan kan de leiding beslissen om je naar een andere groep (niet wedstrijd) te 
sturen. 

 Deelnemen aan: 2 wedstrijden, de kringwedstrijden of brevetten en het jaarfeest van 
onze kring. Indien je op één van deze zaken niet aanwezig kan zijn, moet je dit 
lang op voorhand laten weten. Als je op het laatste moment besluit niet deel te 
nemen aan een wedstrijd, (en er is geen grondige reden, gedekt door een 
doktersbewijs), dan zullen de kosten van de wedstrijd teruggevraagd worden. 

 Aankopen van een kringmaillot en broekje ( liefst ook een trainingsvest) en tijdens de 
lessen aangepaste kledij en turnpantoffels (dunne) dragen. Geen juwelen of 
onpraktische kledij zoals jeans of topjes, hoe mooi deze misschien ook zijn, dit is 
zeer onpraktisch om te turnen. 

 
Als ik dit zo even terug lees, lijk ik wel een boeman (of vrouw). Dit is echt niet de 
bedoeling. Alle leiding werkt gratis en het is voor niemand leuk als je iets waarvoor je 
met de hele groep gewerkt hebt, in het water ziet vallen, omdat er iemand op het 
laatste moment afhaakt. 
Natuurlijk kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn, maar probeer ons zoveel 
mogelijk te helpen, door achter uw kind te staan. Wij weten ook, dat het soms heel wat 
vergt van de ouders, om hun kind op tijd, met het juist materiaal, in de turnzaal te 
krijgen. Als er zich toch onvoorziene problemen voordoen, laat ons dan iets weten, dan 
kan er misschien iets geregeld worden (bv. kind door iemand ander opgehaald of terug 
thuis gebracht…), wat wij niet weten, kunnen we niet verhelpen. 
 
Indien je niet kan of mag deelnemen van je ouders aan wedstrijden, of je kan door 
omstandigheden niet regelmatig komen dan kom je in groep 3 terecht waar je ook van 
alles zal bijleren. Je kan  ook wel deelnemen aan onze eigen brevettendag en turnfeest 
maar niet aan wedstrijden buiten onze eigen kring. 
 
Voor de groep Lange Mat en Mini Tramp gelden dezelfde regels als voor groep 3 - 4 en 5 
en is enkel toegankelijk voor deelnemers aan wedstrijden en kringevenementen. 
 
Hierbij willen wij als leiding alvast alle ouders bedanken die de afgelopen jaren al 
kinderen in groep 3 - 4 en 5 hadden. Door de goede samenwerking, hebben we nu een 
leuke groep, die klaar is om aan wedstrijden deel te nemen. 
 
Wij hopen dit jaar op mooie resultaten maar ons motto blijft:  
deelnemen is belangrijker dan winnen!! 
 

Inge 0485 540693 
Rina 0486 743640  
Kelly 0478 479408 

 
leiding groep 3 - 4 en 5 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPAIN -FRANGIPANE 
 

 

T‘is weer wafeltijd en we hopen oprecht ook dit jaar weer een enorme massa van al dit 
lekkers te kunnen verdelen onder onze leden. Voor de prijs moet je het niet laten want 
wij hebben nog steeds onze crisisprijs van 5€ behouden. De nodige bestelformulieren 
werden reeds langs de turnzaal verspreid maar je kan ook nog steeds telefonisch 
bestellen bij Irène op nr. 03 664 93 80 of via irene.huygen@skynet.be ! Hier kan je ook 
weer ledencheques verdienen indien je meer dan 5 eenheden verkoopt – doen dus!!! 
 

vanillewafels 700 gr 5 € 

vanillewafels met chocolade 700 gr 5 € 

schilfertruffels 250 gr 5 € 

frangipane 700 gr 5 € 

artisanale marsepein 50/50  250 gr 5 € 

 
bestellen tot 10 november 
afhalen bij Irène op woensdag 16/11 
of afhalen in de turnzaal op vrijdag 18/11 
 
 
Op de bestelformulieren is echter een foutje geslopen – op de mauve formulieren 
staat nog een oude notering voor “marsepeinen cacaopatatjes” maar die worden 
door ons niet meer aangekocht. Op die plaats vul je de verkoop in voor 
“Franchipane”. 
Op de witte bestelbonnen staat de juiste vermelding. 
 
Sorry voor deze vergissing ! 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:irene.huygen@skynet.be
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Aan alle jarigen een dikke proficiat ! ! ! 
 

Van Eijmeren Noam Ki-kleuters 19-09-08 

Verlinden Kato Ki-kleuters 08-09-04 

Ollevier Lars jo gym 22-09-03 

Janssen Joycy gym 2 28-09-02 

Kenis Mirthe gym 21-09-00 

Sempels Sofie gym 05-09-99 

Dauwe  Webit gym 13-09-98 

Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Van Looy Rita conditiegym 28-09-47 

 
Neutjens Jinte Ki-kleuters 09-10-07 

Verlinden Tibo Ki-kleuters 30-10-06 

Huybrechts Lien gym 1 14-10-04 

Verstraete  Nele gym 22-10-01 

Van Gestel Margo gym 07-10-98 

Goetschalckx Jana gym 24-10-96 

Eyckerman Hanne gym 17-10-96 

Sempels Ilona gym 08-10-96 

Van Hal Nathalie conditiegym 23-10-67 

De Rop Ann conditiegym 02-10-61 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Wils Josephina conditiegym 23-10-46 

Streux  Mariette seniorobic 23-10-46 

 
Sempels Coralie gym 21-11-96 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

De Kok Bart volleybal 07-11-77 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Smits Lucy congym.best. /vzw 04-11-53 

Joosens Walter bestuur/ vzw 11-11-50 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

 
De Keersmaeker June gym 1 06-12-04 

Gysen Ine gym 2 28-12-02 

El Founti  Annyssa gym 2 15-12-02 

De Meulenaere Marieke gym 25-12-99 

Van Craen Lien gym 17-12-99 

Van Hasselt Tine gym 01-12-99 

Sempels Jolien gym 20-12-97 

Dedeyne Kimberly gym 03-12-97 

Van Der Veken Lauranne gym 24-12-96 

Van Engeland Silke gym 19-12-96 

Davies Tine gym 13-12-96 

Naumann Melissa hlpld. 12-12-91 

Janssens Annika Zoemba 01-12-63 
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KUNSTSCHILDERS uit de Polder 
Periode 1870 - 1963 

FELIX SAUTER: 

Geboren te Stabroek in 1881 wijdde Sauter bijna geheel zijn leven aan de schilderkunst die 

voornamelijk in het teken stond van het schilderen van landschappen en dieren. 

Het polderlandschap van Stabroek en de vele dieren die in de overvloedige weilanden aanwezig waren, 

zijn in vele van zijn tekeningen en schilderijen terug te vinden. Sauter had eveneens veel aandacht 

voor de ‘ rust van het platteland’ in het algemeen en ook de mooie hoeven, landelijke dreven en statige 

huizen werden door hem vereeuwigd evenals enkele kasteeldomeinen.  

De ouders en de grootouders van Felix Sauter waren molenbouwers die afkomstig waren uit 

Zwitserland en Luxemburg. Er wordt verondersteld dat de grootouders als molenbouwers naar onze 

streek waren uitgeweken in de tijd dat het Koninkrijk België nog onbestaande was en ons land nog 

behoorde tot de Verenigde Nederlanden, ergens tussen 1815 en 1830. 

 

Reeds als jonge knaap was Felix bedrijvig bij het kappen 

van molenstenen, het maken van houten tandraderen en 

allerlei andere zaken die benodigd waren bij de molenbouw. 

Dit deed hij samen met zijn broer Rik Sauter die later 

beeldhouwer zou worden. De technische ervaring en de 

kundigheid die hij opdeed in de molenconstructie bouw 

lagen aan de basis van zijn latere precisie in zijn schilder- 

en tekenwerken.  

Sauter studeerde aan het Jezuïeten instituut in de Korte 

Nieuwstraat te Antwerpen om daarna te gaan werken bij 

verzekeringsmaatschappij “ De Schelde”. Hier kreeg hij 

steun van zijn werkgever die hem toestond om enkele 

lessen te gaan volgenaan de kunstacademie te Mortsel. Meer nog, hijverkreeg zelfs de faciliteit om nu 

en dan eens  een dagje te mogen gaan schilderen – tot de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Na het einde 

van WO 1 koos Felix definitief voor een schildersloopbaan. Niettegenstaande hij reeds cursussen in 

schilderen en tekenen had gevolgd, besloot hij op 40 jarige leeftijd een volledige cursus te gaan 

volgen aan de Academie te Antwerpen. 

Dit voldeed echter niet aan zijn verwachtingen. Sauter vond dat het bij de studenten aan werklust 

ontbrak en dat er te weinig aan praktische studie werd gedaan. Ook van zijn profs was hij niet geheel 

tevreden. Lag het aan het feit dat bijna al zijn medeleerlingen 20 jaar jonger waren en misschien niet 

zo goed gemotiveerd waren als hij die als doel had een perfecte landschapsschilder te worden?  

      

Felix kreeg goede raad van een andere kunstschilder die intussen ook te Stabroek zijn intrek had 

genomen, namelijk Marten Melsen die grotere bekendheid zou verwerven als Sauter.  Melsen zou hem 

enige tijd begeleiden en enkele vaardigheden bijbrengen. Rond 1920 maakte Sauter kennis met James 

Graham, een bekwaam dierenschilder die na zijn legerdienst, in het  Canadees expeditie leger, tijdens 

WO 1 in Antwerpen aan de kunstacademie een eigen atelier toegewezen kreeg. Toen deze eveneens 

zijn intrek nam te Stabroek aan de Danckerse weg in een voormalig kosthuis ( nu taverne De Neus) 

had Felix er een vriend bij. Sauter heeft altijd beweerd dat hij als helper en leerling (!) van Graham 

zeer veel heeft geleerd. Hij verklaarde dat de mooiheid van zijn schilderijen te wijten was aan 

enerzijds alles aandachtig te observeren en zijn studie, maar eveneens door het feit dat hij dankzij 

James Graham  de dingen leerde ‘zien’. 

 

Sauter heeft zijn hele carrière gewijd aan het ‘het leven in zijn dorp en streek’. Alhoewel Sauter geen 

voorloper of vernieuwer was mag hij toch beschouwd worden als een waardig vertegenwoordiger van 

het landschapschilderen. Felix Sauter overleed in 1963 te Stabroek in de leeftijd van 82 jaar. 
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MARTEN MELSEN: 

Marten Melsen was kunstschilder, tekenaar en maker van verschillende aquarellen. Hij schilderde 

vooral boerenfiguren werkend op het land of rond de hoeve, 

boerenfeesten en processies. Kortom: het boerenleven uit de 19e en 

begin 20e eeuw. 

Marten werd geboren te Brussel op 11 juli 1870 als zoon van een 

Hollandse immigrant, Adriaan Melsen (1841-1913) en een Vlaamse moeder 

moeder, Julie Cleiren (1841-1877) uit Putte Stabroek (Oud Broek). 

Vader was afkomstig uit het Nederlandse Ossendrecht/Woensdrecht 

die zich te Brussel had gevestigd als schapenbeenhouwer. Op 7 jarige 

leeftijd verliest Marten zijn moeder en vader hertrouwt met de dochter 

van zijn schoonbroer, Cécile Cleiren. Reeds als jonge knaap leert Marten 

de polderstreek kennen door de vakanties die hij doorbrengt bij zijn 

neven en nichten aan de Oosterschelde. Als 10 jarige knaap beschikt hij 

over een buitengewoon tekentalent. 

Op de leeftijd van 18 jaar volgt Marten les aan de Brusselse 

kunstacademie waar hij les krijgt van o.a. Joseph Stallaert en Joseph 

Demannez. In 1894 werkt hij samen met een studiegenoot enkele maanden in de Nederlands- 

Belgische grensstreek ten noorden van Antwerpen waar hij zich gulzig laat inspireren door het 

schilderachtige boerenleven alom. Als hij afstudeert in 1895 schildert hij de landelijke omgeving van 

Woluwe, Oudergem, Ter Kameren en Tervuren en keert hij regelmatig naar onze streek om 

boerentaferelen vast te leggen. Hij vindt het hier zo prachtig dat hij in 1897 besluit om in Stabroek 

te komen wonen om tussen de boerenbevolking te leven. 

In 1909 huwt hij de 15 jaar jongere Jeanne Goossens en uit dit huwelijk worden vier kinderen 

geboren; Adriaan, Cecile, Nathalie en Theofiel.  Op zijn schilderstochten, soms in gezelschap van 

enkele vrienden collega’s, bezoekt hij regelmatig zijn familie in Zeeland of Roosendaal om inspiratie en 

onderwerpen op te doen. Het schilderen van werkende en feestende boeren was al enkele eeuwen 

verwaarloosd, iets wat Marten Melsen wilde herstellen. De talrijke nieuwe stijlen die in het schilderen 

waren ontstaan en de verburgerlijkte romantiek der 19e eeuw scheen aan het schilderen van de 

realiteit in het echte leven voorgoed een einde te hebben gemaakt. De zeldzame portrettering van het 

boerenleven die nog verscheen waren: boeren op het veld, het Angelus op het veld en soms een 

zeldzame schaapherder – en dan nog bij voorkeur een lieftallig 

herderinnetje- rustend onder een boom op de schapen lettend. Maar het 

echte boerenleven zoals zotte dansende  of werkende boeren was 

blijkbaar niets voor de “ grote kunst”. Marten dacht hier anders over en 

greep terug naar de thema’s van de “kleine meesters” van enkele eeuwen 

terug, zij het dan met een vrijere en originelere techniek waarvan hij blijk 

gaf door zijn eigen aanpak en herkenbare stijl. Hij schildert de landelijke 

bevolking zoals ze zijn: bij hun werk, in hun huiselijke situaties, tijdens hun 

ontspanning in de kroeg of kermis en in de plaatselijke processies. 

Sommige doeken zijn nauwelijks met verf bedekt en laten nog duidelijk het 

linnen zien, andere doeken zitten dan weer zwaar onder de verf of worden  

met grove penseel-trekken afgewerkt. Ook veel meswerk schuwt Melsen 

niet.  Soms bespeurt men een kleine overdrijving of een humoristische 

inslag in zijn werk hetgeen echter niets afdoet aan de kunstvorm. Voor zijn 

aquarellen  zoals “moeder en kind”  en “ avonduurtje bij de Leuvense stoof” of een bedaarde stemming 

in de natuur gebruikt Marten weer zachte pasteltinten. 

Bij de kleurrijke kermistaferelen zien we dan weer veel verf en meswerk, vlak en grijs bij het varken 

slachten bijvoorbeeld en als kleur miniem rood van een halsdoek. Vrouwenkledij van de erwtenplukkers 

wordt weergegeven als een uitbundige kleursymfonie met veel zomersgroen. Geel- groen en lichtblauw 

bij de oogsttaferelen voorzien met dreigende onweerswolken die een extra diepte geven aan het land 

en de lucht. 
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Naast het schilderen beheerste Marten ook zeer goed de tekenkunst, evenals de kunst van het etsen. 

Alhoewel het grafisch werk ondergeschikt bleef aan  het schilderen en meer als een artistiek 

experiment aangezien mag worden -(nooit in grote getale gereproduceerd) zijn etsen zoals 

“Bieboeren”, “zeug met biggen” en “rond de pappot” toch pareltjes in de kunst. 

 

Marten Melsen bouwde al snel een wereldwijde 

Reputatie uit dank zij deelname aan menige 

Exposities in Brussel, Gent, Antwerpen en Luik. 

Ook internationaal stelde hij tentoon zoals in 

Parijs (1902), Saint Louis USA (1904) en Berlijn 

(1908). Na WO 1 boekte hij zijn grootste 

successen op de tentoonstellingen in Rio de 

Janeiro in 1921, Venetië in 1922, Strassbourg en 

Nederland in 1938.  Ook de musea betoonden 

belangstelling evenals (rijke) particulieren. De 

waardering voor zijn werk wordt bevestigd door 

zijn benoeming in 1920 tot Ridder in de 

Kroonorde van België en in 1938 tot Ridder in de Leopoldsorde. Net zoals Felix Sauter, die eveneens 

te Stabroek zijn atelier had ontmoette Marten ook de Frans- Canadees James Graham, een zeer goed 

dierenschilder, die meermaals verbleef op het Vosseveld waar Marten Melsen woonde. Graham 

koesterde een grote waardering voor deze polderschilder en stak dit niet onder stoelen of banken. 

In 1933 op bijna 63 jarige leeftijd krijgt hij uiteindelijk door de Stad Antwerpen een eerste grote 

retrospectieve aangeboden en op 72 

jarige leeftijd krijgt hij te 

Antwerpen zijn allergrootste 

retrospectieve die Marten Melsen’s  

naam zal bevestigen in de Belgische 

kunstwereld. 

Tijdens WO 2 wordt zijn atelier 

beschadigd door Duitse V- bommen 

maar gelukkig blijft de schade 

beperkt en blijft hij kranig voort 

werken, zelfs al lijdt hij aan 

keelkanker. 

Na enkele operaties en langdurige 

ziekte overlijdt Marten Melsen te 

Stabroek op 2 februari 1947. 

In 2000 wordt een door Pol van 

Esbroeck gemodelleerde buste in 

brons onthuld te Stabroek. De 

gemeentelijke aankoop van het doek 

‘Strodaklegger’, dat Martens eerste huurhuisje in Stabroek voorstelt, vervolledigt deze huldeviering. 

Zijn opmerkelijk grafmonument in bas- reliëf is heden nog te zien aan de buitenmuur van de St. 

Catharinakerk te Stabroek met de tekst: ‘ Marten Melsen schilder der boeren uit het polderland’.   

Een terechte eer voor deze Stabroekse grootmeester. 
 sivle 
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zaterdag 24/6/2011 uitstap leiding - bestuur en ereleden 
“Boerengolf” op de Beijaartshoeve en een etentje in de  

“Non Plus Ultra”te Woensdrecht (NL) 
 
deelnemers:  
Rina – Hugo – Christa – Jens 
Nancy – Jana – Jordy –Indra - Erwin 
Wim – Jeanneke – Ludwine 
Ronny – Sarika - Kelly – Emily 
Steven – Erna – Tom – Walter – Irène 
Cindy – Grégoire (enkel voor het “eten” wegens kwetsuur aan voet G.) 
Michael – Kathleen (moesten vroegtijdig naar huis wegens opname van Vic) 
konden niet mee wegens ziekte: Willy – Gerda – Sofie C. 
konden niet mee wegens verlof: Inge – Marc 
 
Zaterdagmiddag rond 13 uur kwam de bus ons ophalen op het marktplein te Kapellen. 
Het weer was op dat ogenblik bar slecht – een dikke motregen en koud ! 
Toch was iedereen in een goede bui en we gingen er zeker een toffe namiddag van maken. 
Aangekomen op de Beijaartshoeve werden we ontvangen met koffie, thee of fristi en een ferme koffiekoek. 
Er verscheen nog een flesje jenever voor bij de koffie en toen waren we er helemaal klaar voor. 
Iedereen, of toch bijna iedereen was voorzien van stevige laarzen en onze rode regenjassen staken prachtig af 
tegen het groen van de wei. 
Er werd gespeeld in 4 ploegen van 5 – en 2 ploegen namen het tegen elkaar op. We kregen nog een woordje 
uitleg over de spelregels en hoe we met de klomp moesten slaan en toen konden we vertrekken. Wonder boven 
wonder, het hield ook op met regenen! 
Het slaan met de klompstok hadden we al vlug onder de knie en de bal geraakte langzaam maar zeker in de 
goede richting. Iedereen had zo wat zijn specialiteit van richting kiezen zoals daar zijn: in het hoog gras slaan 
(Steven - dan kan de volgende die eruit wippen en dat was ik ) – het slaan met een hopje en dat ging 
gewoonlijk goed vooruit (Indra) – het slaan in de beek (Sarika) – het slaan in een gat dat nog niet eens te zien is 
(Ronny) enz. De koeien en ezels in de wei hadden hun mooiste drollen gedraaid en ook dit was een leuke 
affaire om de bal daarlangs te krijgen. Dat dit alles gepaard ging met het nodige gelach en gejuich kan je wel 
denken, toch moesten we een behoorlijke afstand afleggen vooraleer we terug in de buurt van het poortje 
kwamen en  we dan een drinkpauze hadden. De niet zo mobiele onderons hadden zich ondertussen bezig 
gehouden met een “kaartje leggen”.  

Tot nu toe had het niet meer geregend maar tijdens onze pauze 
werden de hemelsluizen nog maar eens opengezet. Ondertussen 
was ook Erwin aangekomen (met de stoel van Nancy) zodat die dan 
ook even kon rusten tijdens onze onderbreking. Spijtig genoeg 
moesten Michael en Kathleen terug naar Kapellen omdat hun 
zoontje ziek werd en naar het ziekenhuis moest. Gelukkig kon 
Erwin nog even over en weer zodat dit ook werd opgelost. 
Bedankt Erwin! 
Tijd om verder te spelen want er moesten nog 3 “holes” gedaan 
worden en dit nog over een grote afstand. En ziedaar, zogauw we 
weer buiten ons tentje kwamen hield het ook op met regenen. Na 
nog een uurtje spelen geraakte toch iedereen door of over de 

laatste pijp en konden de punten geteld worden. Ondertussen 
was het reeds hoog tijd om te gaan eten en onze brave man van 
de Beijaartshoeve had zijn tractor met wagen uitgehaald om ons 
weg te brengen naar de “Non Plus Ultra” waar we met onze 
beentjes onder tafel schoven. 
Eten “a la carte” was geen probleem en we konden nog volop 
genieten van de laatste asperges mmmmmm! 
Het dessert kreeg nog een feestelijk tintje met muziek en 
vuurwerk en er werd lekker gesmuld door iedereen. 
Na de koffie stond onze chauffeur daar reeds (het was 
ondertussen reeds 22u.) om ons op te halen en veilig terug te 
brengen naar Kapellen. Ik heb ervan genoten en ik denk toch wel 
iedereen. Spijtig voor diegenen die er niet konden bijzijn maar 
we doen dit beslist nog een keertje over! 

Irène 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 27 

 - 
20 

 
 

 
 
 
 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 27 

 - 
21 

 
Herinneringen 

Kapellen 
uit de 

oude doos 
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 De Windmolen 
Wie kent er geen windmolen…? Iedereen toch. Je komt ze tegen op allerlei prentkaarten, in 

openluchtmusea en zelfs in kleurboeken voor onze kleuters. De moderne, industriële, windmolens ontdek 

je meer en meer in het landschap. Deze dienen dan om onze huizen van elektriciteit te voorzien en worden 

ook wel eens windturbine genoemd.  

De molens waar het in dit artikel over gaat, zijn de traditionele windmolens. Zij die bewegingsenergie van 

de lucht (wind) omzetten in energie van de wieken die dan kan gebruikt worden voor het malen van graan, 

het verplaatsen van water of andere doeleinden. 

Het uitzicht is in ieder land verschillend en de ene oogt al mooier dan de andere. In zijn roman “ De 

vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha” geschreven door Cervantes begin jaren 1600 zag Don 

Quichot de molens in Spanje zelfs aan voor reuzen en trok met zijn trouwe knecht Pancho ten strijde 

tegen deze vermeende vijand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Nederlandse windmolen Spaanse windmolens      Amerikaanse windmolen 

 

Hoe de uitvinding van de windmolen tot stand is gekomen is moeilijk te achterhalen en gegevens zijn zo 

goed als onbeschikbaar. Historische bronnen zijn ook niet altijd bruikbaar en men is er lang vanuit gegaan 

dat het eerste type windmolen in Europa als standaardmolen kan worden aanzien. Maar de constructie van 

zo’n molen is zo ingenieus bedacht dat dit er niet zomaar ineens geweest kan zijn. Men neemt aan dat de 

standaardmolen een ontwikkelingsfase van enkele honderden jaren heeft doorlopen en in Europa 

verscheen in de tweede helft  van de 12e eeuw in Noordwest- Frankrijk, Vlaanderen en Zuid- Engeland. In 

feite waren dit dan nog watermolens die op een centrale paal werden geplaatst en waar het rad vervangen 

was door wieken. 

 

 In de Gouden Eeuw (1602 – 1679) was de Zaanstreek een 

gigantisch industrieel molengebied. Meer dan duizend 

windmolens zaagden aangevoerd hout uit Scandinavië voor 

de scheepsbouw. De papiermolens draaiden op volle toeren 

en de poldermolens maalden de polders droog terwijl de 

korenmolens het graan verwerkten. Ook de  

verfmolens maalden zonnebloempitten tot olie voor de fel 

opkomende verfindustrie (olieverf). Er kunnen ongeveer 

zo’n 35 type molens worden onderscheiden. Enkele daarvan 

zijn: 

Houtmolen, korenmolen, mosterdmolen, oliemolen, 
papiermolen, poldermolen, slijpmolen, verfmolen, zaagmolen. 
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Er kunnen ook nog volgende typen worden onderscheiden: 

Middenkruiers: open, halfgesloten of gesloten standaardmolens  (windmolen waarvan de kast 

kan draaien rond  een spil) 
wipmolens (doorontwikkeling van de standaardmolen) 

spinnenkopmolens ( doorontwikkeling van de standaardmolen)  
 

Onderkruiers:  paltrokmolens (houtzaag-windmolen met houten romp van het type onderkruier) 

tjaskers  ( één der kleinste windmolens in Nederland Bijna volledig verdwenen) 

– zie afbeelding 

 

Bovenkruiers:   molen waarvan enkel de kap door kruien(=draaien) op de wind wordt gezet. 

torenmolens (windmolen van middeleeuwse oorsprong met cilindrisch 

opgemetselde romp) 

ronde of kantige stenen grondzeilers ( soms ook zes- of 

achtkantig in hout) 

ronde of kantige stenen berg- of beltmolens ( ook zes- 

of achtkantig in hout) 

stellingmolens ( windmolen met rondom de romp een stelling voor kruien, vangen 

en bedienen van de zeilen) 
 
 

De traditionele windmolens draaien met de wieken tegen de wijzers van de klok in als men voor de molen 

met het gezicht naar de wieken staat. Men heeft reeds zeer lang geleden proefondervindelijk ontdekt 

dat op deze manier de molens het beste draaiden. Een verklaring hiervoor is dat bij een ruimende wind ( = 

depressies op het Noordelijk halfrond die meestal van west naar oost trekken. Als het warmtefront dan 

gepasseerd is ruimt de wind) de molen dan langer goed blijft doordraaien. Er zijn nog andere, minder 

geloofwaardige, verklaringen zoals het gegeven dat de meeste molenaars rechtshandig zijn en door deze 

draairichting bij het opzeilen de lussen van het zeil met de rechterhand om de kikkers op de roe kunnen 

leggen. Nog een verklaring is dat men er van uitgaat dat de molens zijn ontstaan uit de handmolens die 

door rechtshandige mensen bediend werden. Bij de windturbine op het Noordelijk hafrond daarentegen 

draaien de rotorbladen met de wijzers van de klok mee, bezien met de wind in de rug, omdat dit een 

hogere opbrengst zou leveren ! 

 

Ook de wieken van de molen kennen een eigen geschiedenis. Naargelang de stand van de wieken in rust kan 

men aflezen wat er bedoelt wordt. Zo herkennen we de kruisstand ( diagonaal) van de wieken wat een 

ruststand betekent en wordt gebruikt als de molen langere tijd niet wordt gebruikt. De onderste wiek 

staat voor de romp als teken van rouw. Meestal blijft de molen vanaf het moment van overlijden tot 

begrafenis in deze stand staan. De onderste wiek voorbij de romp staat voor vreugde, hetgeen meestal 

een geboorte of huwelijk aankondigt. Bij geboorte blijft de molen ongeveer een week in deze stand staan, 

bij een huwelijk alleen de dag van het huwelijk. In Nederland wordt de molen dan meestal nog versierd 

met vlaggetjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden molens eveneens gebruikt voor geheime berichtgeving. Door de 

wieken in een bepaalde stand te zetten waarschuwde men de omgeving voor het naderen van Duitse 

troepen. 
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In de provincie Antwerpen bevinden zich nog ongeveer zo’n 33 windmolens. Sommigen zijn niet te 

bezoeken, anderen zijn toegankelijk op bepaalde dagen en uren. Enkele voorbeelden in de provincie 

Antwerpen: 

 

 

NAAM PLAATS TYPE FUNCTIE MAALVAARDIG STATUS BEZOEK 

buitenmolen Berendrecht stellingmolen korenmolen           Ja M,    DSG niet toegankelijk 

stenen molen Brecht Beltmolen Korenmolen           Ja M,    L zondagen, 13-17 uur 

bakkersmolen Wildert - Essen stellingmolen korenmolen  Museummolen niet             
beschermd 

zaterdag en zondag      
van 10 - 18 uur. In de     
zomer dagelijks, m.u.v. 
maandag 

salm-salm molen Hoogstraten beltmolen korenmolen draaivaardig M,   L op afspraak 

de eenhoorn Lillo stellingmolen korenmolen draaivaardig M elke laatste zondag     
van de maand                
13 - 17 uur 

heimeulen meerle  Beltmolen korenmolen wachtend op         
restauratie 

M na de restauratie 

buulmolen Olen standerdmolen korenmolen maalvaardig M laatste zondag van       
iedere maand van        
13 - 17 uur 

stenen molen Pulderbos Beltmolen korenmolen maalvaardig M,  L zondag 13 - 18 uur in    
de zomer en van            
13 - 17 uur in de winter 

 
willy 

 

M     = monument 

DSG = beschermd dorps- en stadsgezicht 

L      = landschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   De Eenhoorn – Lillo 
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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 

 
START DATUM ZUMBA 

 

4/10/2011 
 

instappen kan nog aan verminderde prijs !  
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SNELLE   HAPJES 

Prosciutto hapjes met blauwe kaas en pruimen  

Nog een lekker snel koud hapje !  
(voor 20 hapjes° 

 Neem van elk evenveel:  
 20 dunne plakjes prosciutto  
 20 stukjes blauwe kaas  
 20 ontpitte pruimen  
 tandenstokers 

werkwijze 

 Rol de blauwe kaas met de pruimen erop met de prosciutto en zet vast met een 
tandenstoker ! Zo simpel ! 

Zalmhapjes met komkommer  

(voor ongeveer 20 stuks) 

 1 komkommer  
 2 koffielepels citroensap  
 125g Hüttenkäse  
 200gr gerookte zalm in reepjes  
 20 tandenstokers  
 2 eetlepels fijngesneden dille 

werkwijze 

 Snijd de komkommer in de lengte in twee en haal de zaadlijsten met een lepel eruit.  
 Snijd de komkommer in hapklare stukjes van ongeveer 1,5 cm.  
 Besprenkel met citroensap.  
 Rol een reepje gerookte zalm rond een stukje komkommer.  
 Garneer met de Hüttenkäse over de zalmreepjes en zet vast met een tandenstoker.  
 Bestrooi met dille. 

Courgettehapjes met tonijn  

 1 courgette  
 1 blikje tonijn  
 2 eetlepels mayonaise  
 gehakte peterselie  
 kappertjes  
 1 ei 
 peper en zout 

werkwijze 

 Kook het ei hard (10 minuten), laat afkoelen en hak fijn.  
 Snij de courgette in lange hele dunne schijven met de mandoline.  
 Maak een tonijnsalade met de tonijn, de mayonaise, de peterselie en de 

kappertjes. Kruid met peper en zout.  
 Leg wat tonijnsalade op een schijfje courgette en rol op. Stek vast met een 

tandenstoker. 

http://123snellerecepten.blogspot.com/2010/04/prosciutto-hapjes-met-blauwe-kaas-en.html
http://123snellerecepten.blogspot.com/2010/04/zalmhapjes-met-komkommer.html
http://123snellerecepten.blogspot.com/2010/02/courgettehapjes-met-tonijn.html
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Kaashapjes met gerookte eendenborst  

Zeer simpel koud hapje gemaakt met Paturain Herbes de Provence kaasjes. Dit zijn 
verse kaasjes met kruiden. 
 
voor 15 hapjes 

 1 pakje Paturain Herbes de Provence  
 1 pakje gerookte eendenborst in sneedjes 

werkwijze 

 Rol een kaasje op in een sneedje gerookte eendenborst. Prik vast met een 

tandenstoker. Voilà, klaar ! 

 

Prikkertjes in een wip  

 

 Blokjes gerookte zalm met een bolletje komkommer.  
 Partyscampi's gaan samen met een blokje ananas en wat kerriepoeder.  
 Steek kleine rivierkreeftjes met een fijn limoenschijfje en een stukje mango op 

een prikker.  
 Combineer blokjes salami met olijfjes.  
 Maak prikkertjes met bolletjes mozzarella en een kerstomaatje, een blaadje 

basilicum en gemalen Italiaanse kruiden.  
 Meloenbolletjes passen perfect met een in accordeon gevouwen sneetje rauwe 

hesp (serranoham, parmaham, Ganda-ham). 

 

 

Al enkele ideetjes voor de komende 
feestdagen 

 
veel plezier 

 

en alvast de beste wensen voor 2012

http://123snellerecepten.blogspot.com/2010/02/kaashapjes-met-gerookte-eendenborst.html
http://123snellerecepten.blogspot.com/2009/12/prikkertjes-in-een-wip.html
http://4.bp.blogspot.com/_l5_jXC7COyE/SzouOpEpJZI/AAAAAAAAAPQ/GijRHTZDtMo/s1600-h/prikkertjes+in+een+wip.jpg
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Nieuws uit California USA 
 
Eind augustus werd onze baby verwacht, maar ons kuikske zat zo comfortabel in mama's 
buik dat we vlot een week overtijd gingen.  Al bij al niet zo slecht, want dan kon ik nog 
profiteren van die extra tijd om de babykamer in orde te krijgen en nog effe te genieten 
van het bezoek van een paar vrienden.  Onze eerste baby bezoeker werd met veel 
tamtam aangekondigd in de US.  Oma Hurricane (Irene) kwam op zondag 28 augustus aan 
in SFO en was waarschijnlijk wel een beetje teleurgesteld dat ze nog geen oma was. 
 Maandag moest ik op controle en ik mocht gelijk naar het moederhuis om ingeleid te 
worden.  Toch nog even terug naar huis om de oma nog wat instructies te geven en dan 
hop naar het ziekenhuis voor een lange nacht en mogelijk nog een lange dag.  Maar ons 
kuikske had lang genoeg gewacht zodat de echte weeën maar 4 uur geduurd hebben en 
de bevalling was in 40 minuten gepiept, ik mag echt niet klagen.  En daar was ze dan 
ons Freya, een wolk van een dochter (de Willy had het correct voorspeld!), 3.345 kg en 
53 cm, geboren op 30 augustus.  Gelukkig mag je in de US maar 2 dagen in het 
moederhuis blijven, zodat de oma niet te lang moest wachten om Freya de hele dag te 
verwennen: papjes geven en 2 keer per dag gaan wandelen (met de nodige platte 
banden als gevolg), maar ook flesjes wassen en pampers vervangen.    Spijtig genoeg 
moest de oma na 2 weken al terug naar Belgie - we hebben ze allemaal al heel hard 
gemist, maar gelukkig komt ze eind oktober nog even terug en dan brengt ze ook opa 
mee.  
 
groetjes uit zonnig California, 
Tim, Nadine & Freya 
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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 10 januari 2012 

 
 

boerengolf 

 

 

 

 

met de huifkar 

 

 

 

 

 

 

in de stront 

   aan tafel 
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