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INTRO 
 
2012 
 
We beginnen reeds aan de 10 jaargang van ons 
sponsor – leden boekje een goede gelegenheid om 
al onze sponsors van harte te bedanken voor hun 
bijdrage aan onze vereniging. Dank zij jullie 
trouwe steun kunnen wij toch nog een ietsje meer. 
BEDANKT ! ! 
 
Onze gymnasten samen met hun leding behaalden 
eens te meer schitterende uitslagen op 
verschillende wedstrijden waarvan verslag verder 
in dit boekje. 
 
Onze leiding ging weer op verplaatsing naar het 
GymGala in Gent en daarvan volgend verslag van 
een enthousiaste kijker… 

Ook dit jaar zijn we naar Gymgala in ’t Kuipke te 
Gent geweest. Het is een traditie geworden, waar 
we elk jaar naar uitkijken.  

We hebben heel wat toppers aan het werk gezien.  

Zo hebben we Anna Dementyeva verschillende 
keren aan het werk gezien, op de vloer, de balk en 
de damesbrug. Donna-Donny Truyens heeft zich 
weer eens laten zien op zijn favoriete toestel, 
paard met bogen. Het synchroon springen op de 
grote trampoline zorgde ook voor spektakels. Zo 
hoog dat die kunnen springen!  

We werden dit jaar verrast door trial biker Wesley 
Belaey. Wat die man met zijn fiets kan doen. 
Gewoon onvoorstelbaar. Cirque du Soleil zorgde 
dit jaar voor de special act. Elk spiertje in hun 
lichaam werd gebruikt. Wat die allemaal deden. 
Niet te doen. En alles was dan ook nog eens in 
slow-motion. 

Na de pauze hebben we de Griekse Vasiliki Millousi 
op de balk aan het werk gezien. Haar nummer 
werd opgeluisterd door een pianist. Zij startte 
haar oefening op zijn piano. Zeer mooi en sierlijk. 

Uiteraard waren ook de tumblers aanwezig die 
toch ook telkens een spektakel op zich zijn. Hier 
hebben we voor het eerst een triple hoek gezien. 
(Die man bleef maar doordraaien). 

Als extra gast was ook zangeres Kato uitgenodigd. 
Zij heeft 2 mooie nummers gezongen en bij het 
laatste kwamen er veel gsm-lichtjes te voorschijn. 

Met dit alles kunnen we er terug een jaartje 
tegen. Alhoewel we al uitkijken naar het Gymgala 
2012 kunnen we toch geen jaar wachten om de 
Gym-Top aan het werk te zien. In mei gaan we 
naar Brussel, naar het EK turnen, want turnen is 
ons leven. Rina. 

 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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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) 
 
zondag  26/02/2012  Non Gym Day 
 
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  

      

 maandag Kids Dance (november tot mei) 18.30 tot 19.30 

KA  Gym Plus (+ 12j.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Zoemba (vanaf oktober) 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30  

      

KA woensdag Kleuters/kids (vanaf 2.5j.) 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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Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen ook weer op bezoek bij de brave ILOKA kindjes en hij 

beloofde ons om volgend jaar ook weer langs te komen. Dus braaf zijn!!!! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net voor Sinterklaas nl. op  

1 december werd bij de familie 

Van Dorst een flinke zoon 

geboren Lars Van Dorst broertje 

van Emma en kleinzoon van 

Willy en Gerda  

PROFICIAT! 

de oude en  

de jonge  

Van Dorst ! 
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Discipline en veiligheid 
 

 
 
 

 Geen ouders en/of onbevoegden in de turnzaal zonder toestemming van de leiding – verzekering laat 
dit niet toe – onbevoegde kan oorzaak zijn van ongeval 

 

 Sierraden zoals oorbellen, armbandjes, ringen, horloges e.d. zijn niet toegestaan om een optimale 
veiligheid te kunnen nastreven tijdens de turnles (verzekering staat dit niet toe) 

 

 Loshangende haren worden bijeengestoken of in een staartje gedaan. 
 

 Sweaters met kap kunnen niet gedragen worden om te turnen – deze raken verward tussen de 
toestellen en de trainer – dit is voor je eigen veiligheid! 

 

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

 Brillen horen thuis op de neus of in een brillendoos.  Laat deze niet los ergens op een bank of vloer 
liggen.  Ook los in de kleedkamer is niet ideaal. 

 

 Alle gymnasten zijn steeds tijdig aanwezig bij aanvang van de lessen.  Het is niet altijd 
vanzelfsprekend, maar tracht steeds zoveel mogelijk tijdig in kledij op de les te zijn. 

 

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

 

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

 

 Kauwgom en snoep zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen. 
 

 Dranken ( liefst water) zijn wel toegestaan in de turnzaal.  Naam van zoon of dochter op flesje 
vermelden kan misverstanden voorkomen. 
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trouwe leden 

OOOH 

Dank aan onze trouwe 
sponsors ! 

 
Dit is reeds het 10de jaar dat we jullie 
advertentie mochten plaatsen, door 
jullie bijdrage konden we ons turnfeest 
jaarlijks uitbouwen tot een mooie 
voorstelling voor gymnasten, ouders en 
supporters. We hopen in de toekomst 
nog steeds te mogen rekenen op jullie 
steun, we hebben ze broodnodig! 
Wij zoeken ook nog steeds bereidwillige 
adverteerders voor ons boekje, wij 
verzorgen graag uw advertentie. 
Al onze medewerkers staan gratis ter 
beschikking van jeugd en ouderen om 
een gezonde ontspanning aan te 
bieden, dit kunnen wij niet alleen 
daarom een warme oproep om ons een 
handje toe te steken. 
Bedankt ! 

bestuur ILOKA 
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KUNSTSCHILDERS uit de Polder 
Deel 2: periode 1813 – 1904 

 
FERDINAND PAUWELS: 
Deze Belgische kunstschilder, vooral bekend van zijn historische scènes, 
werd als Ferdinand Wilhelm Pauwels geboren te Ekeren op 13 april 1830. 
Hij studeerde aan de Antwerpse Academie van 1842 tot 1850 waar hij 
uitgroeide tot een eminente colorist, hetgeen dus betekent dat hij 
kleurtechnieken als een meester beheerde, onder leiding van leermeesters 
Gustaaf Wapper en Nicasius De  Keyser. Eén van zijn eerste werken is het 
doek “Samenkomst  van Boudewijn 1 met zijn dochter Johanna” uit 1851, 
weldra gevolgd in 1852 door “ Coriolanus voor Rome” waarvoor hij de Prijs 
van Rome kreeg en besloot om  4 jaar  in Italië te verblijven. 
 
Na deze periode keerde hij terug  naar Antwerpen waar hij “ De weduwe 
Van Jacob van Artevelde”, “ Rispa wakend over de lijken van haar twee 
zonen” schilderde  in 1857. Het laatste doek is te bewonderen in het 
districthuis van Ekeren. “ De bannelingen van de hertog van Alva” en “De 
roeping van de heilige Clara” zagen het licht in 1861. 
 
Pauwels werd professor historieschilderkunst aan de Kunstschule  in Weimar waar hij onder andere 
opleiding gaf aan Leon Pohle (1841-1908) en Max Liebermann (1847-1935). Tijdens deze periode 
schilderde Pauwels zeven wandschilderijen over het leven van Luther in de burcht Wartburg in 
Eichenach. Zijn opviolger aan de kunstschool werd eveneens een Vlaming: Karel Verlat. Ferdinand 
Pauwels gaf hier les van 1862 tot 1872, keerde terug naar België waar hij kort verbleef om in 1876 
terug naar Duitsland te verhuizen waar hij leraar (en later directeur) werd aan de kunstacademie 
van Dresden. Deze periode nam hij te baat om zes historische wandschilderingen te verwezenlijken 
in de aula van de Fürstenschule van Meissen.  
 

 
Tussen 1870 en 1881 realiseerde hij zijn belangrijkste 
werk, namelijk elf muurschilderingen in het stadhuis en de 
lakenhalle van Ieper  die jammerlijk genoeg vernield werd 
tijdens WO 1.Alhoewel hij voornamelijk werkzaam was in 
Duitsland, werd deze in Ekeren geboren schilder in 1930 
vereerd met een gedenksteen in het Hof van Veltwijck te 
Ekeren en werd er eveneens een straat naar hem vernoemd 
in diezelfde gemeente. Ferdinand Pauwels overleed te 
Dresden op 26 maart 1904. 
 

 
 
NICASIUS DE KEYSER: 
Nicasius ( Nicaise) De Keyser is waarschijnlijk de meest bekende 
kunstschilder uit onze polderstreek, en zeker de meest beroemde inwoner 
van Zandvliet. Nicasius werd geboren te zandvliet op 26 augustus 1813 als 
zoon van Hendrik De Keyser (1769-1848) en Marie De Lie (1780-1863).Reeds 
zeer jong, na schooltijd, weidde hij de kudde schapen van zijn vader op de 
polderdijken en in de schorren van zijn dorp dicht bij de Schelde.Of Nicasius 
veel aandacht had voor de schapen valt te betwijfelen. Zijn aandacht was 
meestal gevestigd op de voorbijvarende schepen en de  mooie polderzichten 
die hij massaal schetste op papier.  Zijn ouders merkten het tekentalent van 
hun zoon op en gelukkig kreeg hij van hen de nodige aanmoedigingen om 
hiermee door te gaan. Van zijn vader kreeg hij zelfs een kleurendoos die hij 
had meegebracht uit Antwerpen zodat de jonge Nicasius  ‘iets’ professioneler 
aan zijn tekeningen kon werken. 
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Toen kunstschilder Jozef Jacobs (Jacops?) uit Antwerpen op bezoek kwam bij zijn oom die pastoor 
was te Zandvliet, maakte hij kennis met het tekentalent van de jonge Nicasius. Zijn schetsen vielen 
in de smaak van Jacobs, die de jongeling studiemateriaal schonk en hem aanmoedigde om vooral 
verder te doen. Dat het Nicasius menens was met de kunst blijkt uit het feit dat hij er niet tegen 
opzag om bijna wekelijks de 20 km lange afstand naar Antwerpen te voet af te leggen om zijn 
werken te laten verbeteren en aanwijzingen te krijgen van zijn ‘leermeester’ Jozef Jabobs. Omdat 
zijn vader zag dat niets te veel was voor zijn zoon om zijn schilderstalent te bewijzen ging deze 
akkoord om hem in Antwerpen te laten verblijven als kostganger bij mevrouw Carpentero, weduwe 
van de gekende kunstenaar Jan Carpentero. Dank zij deze dame die bevriend was met Mattheus Van 
Bree, directeur van de Academie, werd hij toegelaten tot het instituut waar hij snel vorderingen 
maakte mede dank zij de extra lessen die hij kreeg van de directeur. 
 

Nicasius was een uitstekend leerling die op 15 jarige leeftijd 
zo vaardig was in zijn vak dat hij genoeg verdiende om in 
zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Alhoewel de 
afstand van Antwerpen naar Zandvliet toentertijd veel meer 
inspanning vereiste dan heden ten dage, keerde de jonge 
student regelmatig terug naar zijn geboortedorp. De natuur 
trok hem en tijdens zijn bezoeken aan Zandvliet schetste hij 
vele poldertaferelen en boerenportretten. Zijn “ 
Boerinneke” dat zeer realistisch getekend was trok enige 
aandacht van andere kunstenaars ( volgens sommige bronnen 
was deze schets het begin van zijn carrière). 
In 1832, amper 19 jaar oud, stelde hij zijn tafereel “ De 
Romeinse liefdadigheid” of “Caritas Romana” ( ook door 
Rubens geschilderd)ten toon en dong hij mee naar de ‘Prijs 
van Rome’. Waarschijnlijk zal het werk niet goed zijn 

geweest want Nicasius kreeg het terug zonder enige vermelding en was hierover zo verbolgen dat 
hij het doek vernietigde. Hij liet zich echter niet ontmoedigen en besloot  om een andere weg 
in te slaan (het doek was geschilderd onder invloed van het neoklassisme  van Louis David). Het zou 
later een juiste beslissing blijken te zijn. De eerste doeken van De Keyser waren religieus getint: ‘ 
Christus tussen de moordenaars’, ‘de Heilige Dominicus’, werken die niet hoog aansloegen. Tot een 
zekere Jan Cassiers, een koopman uit Antwerpen, de opdracht kreeg om een tafereel te laten 
schilderen voor een kerk te Manchester. Hij vertrouwde deze opdracht toe aan Nicasius die de “ 
Kruisiging van Christus” schilderde op een doek van maar liefst 9 bij 6 meter. Het werd een enorm 
succes en effende de weg naar roem en bijval, ook in Duitsland en Frankrijk. 
 
In 1836 schilderde Nicasius een strijdtafereel; “ De slag 
der Gulden Sporen” dat hij exposeerde te Brussel. De 
Vlamingen stonden ervoor in lichte laaie waardoor hij een 
nog grotere bekendheid verwierf, zeker in Kortrijk. 
Alhoewel het doek getuigt van een incorrectheid werd het 
een enorm succes. Incorrect was onder andere de 
wapenuitrusting, de kledingstukken van deridders en vele 
andere details tot en met de afbeelding van de Vlaamse 
vlag. Bij een tentoonstelling in Londen stonden 
bewonderaars in rijen aan te schuiven om dit 
meesterwerk te bewonderen en waren de kritieken meer 
dan lovend (de anti-Franse houding van de Britten 
zalwaarschijnlijk wel hebben meegespeeld). De 
ontwerpschets van dit schilderij is te bewonderenIn het Kortrijkse Groeninge abdij. Het meet 4,7 x 
6,2 m. Het schilderij verbrandde ernstig tijdens een geallieerd bombardement  van Kortrijk in 1944. 
Ook in zijn geboortedorp Zandvliet werd zijn roem bekend en bij zijn eerstvolgend bezoek op 7 (of 
8)juli 1837 werd hij triomfantelijk onthaald. Erkentelijk voor zoveel enthousiasme in zijn kleine 
polderdorp beloofde Nicasius aan de pastoor om een schilderij te maken voor zijn kerk. Pas jaren 
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later werd deze belofte ingelost en aan het zij-altaar prijkt sindsdien het schilderij “ Christus in 
het graf”, ook wel “ de graflegging van Christus” geheten.  
In 1840 treedt Nicasius De Keyser in het huwelijk met een van zijn leerlingen, Marie Isabelle (Bella) 
Telghuis (1815-1879), eveneens een begaafd schilderes.  
 
Op amper 30 jarige leeftijd kocht hij een herenwoning aan de Oudaan te 
Antwerpen. Toen deze gedeeltelijk diende afgebroken te worden voor 
verbreding van de straat, nam hij zijn intrek aan de Warandestraat ( nu 
Koningin Elisabethlaan). Na verschillende jaren les te hebben gegeven aan 
de Antwerpse academie werd hij in 1855 benoemd tot bestuurder van deze 
academie, terwijl hij privé les bleef geven in zijn gehuurd atelier in het 
vleeshuis (toen nog geen museum). Ook vooraanstaande burgers en 
gekroonde hoofden lieten zich door Nicasius vereeuwigen, waaronder koning 
Leopold 1, de hertog van Brabant en de Nederlandse koning en koningin. 
Weldra werd hij onderscheiden en bracht het tot Commandeur in de 
Leopoldsorde, ontving het Erelegioen en werd Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Nicasius behaalde verschillende eremedailles op 
verschillende exposities waarbij zijn werk “ De geschiedenis van de 
Vlaamsche kunstschool”, een opdracht uit 1861, als één van zijn grootste 
werken werd beschouwd en te bewonderen is in de vestibule van het 
Museum voor Schone Kunsten.Het nieuws van Nicasius dood op 16 juni 1887 
werd in België, en bijzonder in Antwerpen en Zandvliet met droefheid 
vernomen. In zijn atelier stonden nog 4 onafgewerkte schilderijen en 1 schets van Atilla. Het 
stadsbestuur van Antwerpen organiseerde een plechtige uitvaart in de St. Laurenskerk die de 
aanwezige menigte niet kon verwerken. Reeds meer dan 20.000 personen hadden zijn lijkbaar 
gegroet in zijn atelier, waaronder toenmalig burgemeester De Wael. Rond 14 uur vertrok de escorte 
met het lichaam van Nicasius naar zijn laatste rustplaats in  
Zandvliet. In alle dorpen die gepasseerd werden vormden inwoners een erehaag om een laatste 
groet te brengen aan de polderse schilderszoon. Nicasius De Keyser werd bijgezet in het familiegraf 
en naar zijn uitdrukkelijke wens werden er geen redevoeringen gegeven aan zijn graf.  

In 1913, honderd jaar na de geboorte van Nicasius, 
vond een groots volksfeest plaats te Zandvliet waar 
niet minder dan 50 muziekmaatschappijen aan 
deelnamen en 9 praalwagens de optocht 
begeleidden.  
Reeds lang droeg in Antwerpen één der schoonste 
straten “ De Keyserlei” zijn naam. Te Zandvliet kreeg 
ook het schoonste deel van de toenmalige 
Puttestraat (nu  Putsebaan) de naam De 
Keyserstaat (nu Keyserhoeve) in 1887. 
In totaal schiep Nicasius meer dan 300 kunstwerken. 
Zijn dochter Maria De Keyser veranderde zijn 
geboortehuis te Zandvliet in een asiel en 
vakantieoord voor zwakke kinderen. De keuken, 

eetplaats en slaapkamer met het bed van Nicasius bleef behouden in zijn originele staat, tot men in 
1975 besloot om deze hoeve te slopen. Gelukkig bleven zijn kunstwerken en zijn grafzerk op het 
kerkhof intact.  

sivle 

geboortehuis  
Nicasius De Keyser 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPAIN -FRANGIPANE 
 

 

 
BEDANKT AAN ALLE WAFEL-ETERS EN –VERKOPERS 
EEN SPECIALE DANK TOCH WEL VOOR ONZE TOPVERKOPERS: 
 

FAM BACKX ALICIA    58 STUKS 
FAM TAHON RINA – JENS - CHRISTA 47 STUKS 
FAM DE MEULENAERE MARIEKE  45 STUKS 
FAM KENNIS MIRTHE   23 STUKS 

 
Doe zo voort en tot een volgende keer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

turnfeest ILOKA  zaterdag 10 maart 2012  KTA  Kapellen 
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PROFICIAT voor alle jarigen van januari – februari - maart 

 
Verbeke Alessandra Ki-kleuters 05-01-08 

Sels Luca Ki-kleuters 29-01-07 

Goddefroy Lore Ki-Kleuters 28-01-07 

Doms Joren Ki-kleuters 10-01-07 

Vercauter Thibault Ki-kleuters 19-01-06 

Thyssen  Imke gym 3 29-01-02 

Warzée Indra gym 20-01-97 

Hamackers Nancy leiding 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach 31-01-72 

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

Le Roy Lia conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid Zoemba 24-01-56 

De Keuster Patrice conditiegym 08-01-52 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Antoinetta erelid 11-01-30 

 
Backx Alicia Ki-kleuters 05-02-08 

Gysen Lies gym 1 15-02-05 

Firquet Sinne gym 1 08-02-05 

Van Wijk Vincent jo gym 06-02-98 

Tahon Christa gym+ 05-02-95 

Van Dercruyssen Marleen conditiegym 11-02-92 

Van den Daele  Cindy Zoemba 07-02-79 

Wallaert  Keelly Zoemba 19-02-75 

Vreven An Zoemba 24-02-74 

De Leeuw Nadine  leiding 16-02-74 

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

Steynen Rina leiding 13-02-66 

Léger Jean Luc conditiegym 03-03-53 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw 20-02-31 

 
Symons Helena Ki-kleuters 29-03-06 

De Smet  Beau gym 1 20-03-05 

De Smet Florence gym 2 04-03-03 

Verbist Mathijs jo gym 08-03-00 

Steins  Jana gym+ 21-03-96 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

De Leeuw Ludo bestuur/ vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

 
 

TURNFEEST ILOKA 
10 MAART 2012
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Geloof jij in toeval ???? 
 
Sommigen zullen veel belang hechten aan toevalligheden, anderen zullen smalend hun neus 
optrekken en beweren dat toeval niet bestaat. Iedereen heeft uiteraard zijn eigen mening 
hierover en gelooft hetgeen hij of zij wil.  
Soms kan toeval zo danig plaatsvinden dat het echt bizar wordt en men stiekem toch even gaat 
twijfelen of toeval kan bestaan zoals blijkt uit onderstaand verhaal. Alhoewel dit bij sommigen al 
bekend is, wil ‘ Sprokkels’  dit toch graag publiceren. Kun je ook de vraag stellen:  “ Wie houdt 
zich hier mee bezig of komt op de gedachte om zoiets te gaan uitpluizen?” 
Toeval of niet? Oordeel zelf bij de vergelijking tussen de Amerikaanse presidenten A. Lincoln en 
J.F. Kennedy. 
 

Abraham Lincoln werd geboren in 1809 en was de 16e 
president van de Verenigde Staten. Hij verwierf vooral 
bekendheid als de president die vocht tegen de 
afschaffing van de slavernij. 
 
John fritzgerald Kennedy (JFK) zag het levenslicht in 
1917 is  bij het grote publiek misschien beter bekend als 
de man die in 1969 de eerste man op de maan zette en 
door zijn uitspraak aan de Berlijnse muur 
“ ich bin ein Berliner’. 

 
De toevalstreffers: 
Abraham Lincoln werd gekozen in het congres in 1846. 
John  Kennedy werd congreslid in 1946. 
 
A. Lincoln werd verkozen tot president in 1860 
J. Kennedy werd president in 1960. 
 
De namen Lincoln en Kennedy tellen ieder 7 letters. 
Beide presidenten waren zeer bezorgd over de rechten van de mens. 
Beide presidentsvrouwen verloren een kind terwijl ze in het witte huis woonden. 
 
Zowel Lincoln als Kennedy werden op een vrijdag vermoord. 
Beide presidenten vonden de dood door een kogel in het hoofd. 
 
De secretaresse van Lincoln heette Kennedy. 
De secretaresse van Kennedy heette Lincoln. 
 
De vrouw van Lincoln zat naast haar man in de schouwburg toen hij vermoord werd. 
De vrouw van Kennedy zat naast haar man in de auto toen deze vermoord werd. 
 
Beide presidenten werden vermoord door iemand uit de zuidelijke staten. 
Beide presidenten werden opgevolgd door een zuiderling. 
 
De opvolger van Lincoln werd geboren in 1808 en heette Andrew Johnson. 
De opvolger van Kennedy werd geboren in 1908 en heette Lyndon Johnson. 
 

 

Kennedy 
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John Wilkes Booth, die president Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839.  
Lee Harvey Oswald die president Kennedy vermoordde, werd geboren in 1939. 
De namen van beide moordenaars zijn samengesteld uit 15 letters. 
 

 
 
 

Lincoln werd neergeschoten in een theater dat de naam “ Ford’s Theatre” droeg. 
Kennedy werd vermoord in een auto van het merk ‘ Lincoln’, een model van de Ford fabriek. 
 
De moordenaar van Lincoln vluchtte vanuit het theater naar een warenhuis om zich daar te 
verbergen. 
Kennedy werd vermoord vanuit een warenhuis en de moordenaar vluchtte naar een theater om 
zich te verbergen. 
 
John Wilkes Booth werd vermoord nog voor zijn rechtszaak voorkwam. 
Lee Harvey Oswald werd door Jack Ruby vermoord voor hij kon worden berecht. 
 
Eén week voordat Lincoln werd vermoord verbleef hij in Monroe, in de staat Maryland. 
Eén week voor Kennedy werd vermoord was hij nog bij Marilyn Monroe. 
 
En het kan nog gekker, maar darvoor heb je een biljet van 20 dollar nodig. Niet iedereen zal dit 
in huis hebben, maar je mag ons gerust geloven, de werkwijze klopt!  
 

1) Vouw een ( liefst nieuw) 20$ biljet in twee 
 

 
2) Vouw het opnieuw, exact zoals hieronder aangetoond 
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Vouw het andere eind precies zoals hieronder aangetoond ( brand in Pentagon) 
 

 
 

3) Draai het nu om ( Twin towers) 
 

 
 
Als dat geen toeval is! Eerst zie je het Pantagon in brand, daarna de inslag in de Twin towers en 
als je hetzelfde 20$ biljet ( na enig zoekwerk) vouwt zoals hieronder dan zie je de naam ‘Osama’ 
verschijnen’. Alle 3 deze zaken houden verband mat de aanslag van 9/11 in New- York. 
 

 
 
 
Als laatste in de rij:  de datum van de aanslag 9 + 11 geeft 20. De waarde van het gebruikte 
dollarbiljet !! 
Toeval ??????????? 

Willy 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Wedstrijd Trampoline en Tumbling 
te Antwerpen-Kiel op 19 november 2011 

Amai, amai, amai…… Zaterdagmorgen 19 november 2011 moesten we, zoals elke werkdag vroeg 
opstaan.Van uitslapen was er geen sprake want om 7u30 werden we op het marktplein van 
Kapellen verwacht. Iedereen was mooi op tijd en hierdoor waren we tijdig in de Stadsfeestzaal 
Kielpark te Antwerpen, zodat we rustig onze kleedkamer konden vinden, Inge en ikzelf de 
juryvergadering konden bijwonen en de eerste groep tijd genoeg had om in te springen.  

Mirthe, Nele, Webit en Marieke mochten met de eerste blok de wedstrijd openen. Dat verliep al 
vrij vlot en het kon dus niet missen dat ook de volgende blok met Jolien J., Sofie S., Lien VC, 
Margo, Tine VH en Jordy goed zou verlopen. Echter sommige van deze blok hadden een paar 
problemen met de landing. Zo vloog Lien na haar salto naar het einde van de mat. Oeps, dat was 
dus extra puntenaftrek maar Margo heeft er toch wel mooi voor gezorgd dat Iloka in deze blok 
met goud naar huis kon. Jordy had zilver. 

Tine D, Kimberly, Jana, Indra, Jolien S, Ilona, en Silke zaten in de volgende blok. Tijdens het 
inspringen moesten we nog snel wat kleine verbeteringen aanbrengen, zodat we zeker nog kans 
konden maken op extra bekers. En dat heeft uiteindelijk ook voor resultaat gezorgd. Tijdens het 
inspringen zagen we dat Jolien S. al sterk aan bezig was en dat heeft zich ook geresulteerd. Zij 
werd in deze categorie mooi 2e en haar zus Ilona mocht de beker voor de 3e plaats mee naar huis 
brengen. 

En dan was het de beurt aan broer en zus Tahon. Beiden moesten in de laatste blok (met Iloka-
kids aanwezig) springen. Ze hebben het er goed van af gebracht. Soms stond ik met mijn mond 
open omdat Jens zo goed gesprongen had. Christa heeft het er ook goed van af gebracht. Zij 
hebben ook respectievelijk goud en brons mee naar huis gebracht.  

Tijdens deze laatste blok trampoline voor de Iloka-ploeg waren de eerste Iloka-kids aan hun 
wedstrijd tumbling begonnen. Dit voor tumbling recrea 1. Hiervan heb ik echter niet veel kunnen 
zien, maar Christa heeft haar ogen voor mij een beetje gebruikt. Voor tumbling hebben onze kids 
ook een reeks bekers meegebracht. Tine D,Jolien S, Lien, Ilona, Kimberley en Sofie S mochten 
het podium betreden. 

Na de middag was het de beurt aan de grotere Iloka-kids (Jolien J, Webit, Silke en Christa) die de 
tumbling baan moesten veroveren. Daar zij flikjes en salto’s springen moesten ze deelnemen in 
tumbling recrea 2. Hier blijkt nogmaals dat voor sommige meisjes de adrenaline moet 
meespelen. Raar maar waar, sommige  turnden beter dan dat ik in de les te zien krijg. Spijtig 
want anders zouden ze nog mooi kunnen doorgroeien. Daar deze tumbling-reeksen een pak 
moeilijker zijn door de salto’s en de flikken, waren ook de tegenstanders van zeer goed niveau. 
Ze hebben het moeilijk gehad en Christa heeft met een mooie 2e plaats, met maar 0.1 verschil 
van de 1e, onze Iloka naam eer aangedaan.  

Dat geldt niet enkel voor haar maar ook voor alle andere Ilokezen. We hebben met onze kleine 
kring toch maar weer eens bewezen dat we niet opzij moeten staan voor de grotere kringen. 

BEDANKT AAN ALLE DEELNEMENDE ILOKA-KIDS, LEIDING EN JURY!!!!! 
Rina 

 
  
 
 

TURNFEEST ILOKA ZATERDAG 10 MAART 2012  -  KTA  KAPELLEN
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Uitslag 
 
 
Minitrampoline C:  Miniemen meisjes:   Kenis Mirthe    4e plaats 
                Verstraeten Nele   7e plaats 
      Beloften jongens: Goetschalckx Jordy   4e plaats 
      Beloften meisjes: Van Gestel Margo   1e plaats (Goud) 
     Joosen Jolien    4e plaats 
     Dauwe Webit    5e plaats 
     Van Hasselt Tine    6e plaats 
     Van Craen Lien    7e plaats 
     Sempels Sofie    8e plaats 
     De Meulenaere Marieke  10e plaats 
      Junioren jongens: Tahon Jens     4e plaats 
      Junioren meisjes: Sempels Jolien     2e plaats (Zilver) 
     Semples Ilona     3e plaats ( Brons) 
     Davies Tine     4e plaats 
     Van Engeland Silke    7e plaats 
     Warzée Indra     8e plaats 
     Dedeyne Kimberley    9e plaats 
     Goetschalckx Jana    11e plaats  
     Senioren meisjes: Tahon Christa     3e plaats (Brons) 
 
Tumbling Recrea 1: Miniemen meisjes: Verstraeten Nele  6e plaats 
      Kenis Mirthe   9e plaats 
   Beloften jongens: Goetschalckx Jordy  2e plaats (Zilver) 
   Beloften meisjes: Van Craen Lien   2e plaats (Zilver) 
      Sempels Sofie   3e plaats ( Brons) 
      Van Hasselt Tine  4e plaats 
      De Meulenaere Marieke  5e plaats 
   Junioren jongens: Tahon Jens  1e plaats ( Goud) 
   Junioren meisjes: Sempels Jolien  1e plaats ( Goud) 
      Sempels Ilona  2e plaats ( Zilver) 
      Dedeyne Kimberley 3e plaats ( Brons)   
      Warzée Indra  4e plaats 
      Goetschalckx Jana 5e plaats 
 
 Tumbling Recrea 2: Beloften meisjes: Joosen Jolien  4e plaats 
      Dauwe Webit  6e plaats 
      Van Gestel Margo 7e plaats 
   Junioren meisjes: Davies Tine  2e plaats ( Zilver) 
      Van Engeland Silke 7e plaats 
   Senioren mesijes: Tahon Christa  2e plaats ( Zilver) 
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Ons jaarlijks Turnfeest is op 10 maart in de sporthal van het KTA . Voor alle nieuwelingen onder 
ons is dit een zeer onbekend gebeuren maar dan komen alle afdelingen van onze turnkring samen 
om hun beste beentje voor te zetten en samen een turnspektakel op te voeren. Dit is ook ons 
visite kaartje naar de “buitenwereld”. Dat dit telkens gepaard gaat met een enorme verhuis van 
materiaal van onze turnzaal naar de sporthal is nog steeds onvermijdelijk en daarvoor hebben we 
vele helpende handen nodig op vrijdagavond maar ook op zaterdagavond na het feest want dan 
moet heel de boel weer opgeruimd worden en alles terug naar de verschillende zalen. 
 

HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP  -  HULP 
 

Vrijdagavond 9/3 verhuis van alle materiaal van Streepstraat en Hoevenen naar KTA 
Zaterdagavond 10/3 na het feest moet alles terug naar de verschillende turnzalen. 

GEEN ERVARING VEREIST – ENKEL VEEL GOED WIL !
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Wat na 21 december 2012 ???? 
 
We zijn er misschien wat te vroeg bij, maar zoals reeds verschenen in sommige persbladen en TV 
media staat de wereldbevolking een onaangename gebeurtenis te  wachten op 21 december 
2012. Voor diegenen die het gemist hebben: op die bewuste dag zal de aarde een einde maken 
aan bijna alle bestaande levensvormen. Althans volgens de Maya kalender die reeds eeuwen 
geleden deze datum hebben voorspeld. Als we de Belgische onderzoekers  Patrick Geryl en Gino 
Ratinx mogen geloven, dan zal op 21 december 2012 de aarde drie dagen lang beginnen tollen, 
het magnetisch veld zal omkeren, torenhoge golven zullen het land overspoelen zodat vrijwel 
iedereen het loodje zal leggen. In hun boek ‘ De Orion Profetie’  kan u dit alles rustig nalezen, 
waarschijnlijk ook nog na 21 december 2012 !  
 
De MAYA bevolking: 
De Maya’s zijn een volk in het zuiden van Mexico en noordelijk Centraal Amerika.  Reeds in de 7e 
eeuw bewoonden zij  het gebied rond centraal Amerika waar zij een ruwe levenswijze 
hanteerden. Mensenoffers om de goden gunstig te stemmen waren niet ongewoon. Hun 
bouwwerken zijn van een ongekende schoonheid en werden op meesterlijke wijze gebouwd. 
Spijtig genoeg hebben de Spaanse veroveraars rond 1520 niet veel meer overgelaten dan ruines. 
De Mayastaten die verzet boden werden bijna tot de laatste man uitgeroeid. Sommige bronnen 
vermelden dat Christoffel Columbus tijdens zijn 4e reis in 1502 al in contact kwam met de Maya 

bevolking. Men gaat er wel van uit dat de Spanjaard 
Diego de Niscuesa in 1511 de eerste Europeaan was die 
in contact kwam met de Mayabevolking om kort daarna 
met de genocide te starten. De kunst en de cultuur die 
de Maya’s ( ong. 200 – 1200) nalieten zijn een van de 
mooiste werken die door de 
antieke Nieuwe Wereld als 
zodanig worden erkend. Vooral 
het beeldhouwwerk van 
Palenque en de 
structuurreliëfs van de 
beelden van Copán zijn zeer 
verfijnd. Zij tonen een gratie 
en nauwkeurigheid die door 
vele hedendaagse kunstenaars 
zeer gesmaakt wordt. In 
Palenque bevinden zich de 
tempel van het kruis, de 
tempel van de zon en de 
tempel van het bladerenkruis. 

Deze sierlijke tempels bovenop een stappenpiramide zijn monumenten 
voor troonsbestijgingen, van o.a. K’inich Janaab’ Pakal, beter bekend 
als Pakal de Grote. De vroegere Spaanse veroveraars hebben deze 
tempels naar hun katholieke geloofsovertuiging naar het kruis 
vernoemd, maar in werkelijkheid tonen zij de Scheppingsboom van de 
Maya mythologie.   
Andere beroemde steden waar belangrijke overblijfselen van de Maya’s 
werden gevonden zijn ondermeer: Tikal, Calakmul, Dos Pilas, 
Uaxactum, AltunHa en Copán. 
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Waarom juist op 21 december 2012 ? 

Dat de Maya bevolking over een ongelooflijke 
kennis beschikten staat boven alle twijfel en 
sommige zaken stellen hedendaagse geleerden 
nog voor raadsels. Hun fabelachtige piramiden 
onthullen een mysterieuze stenen kalender, de 
zogenaamde Maya kalender die reeds eerder 
uitgekomen voorspellingen bevat en die abrupt 
eindigt op datum van 21 december 2012, volgens 
de Maya’s het absolute einde van onze aarde. 
Deze kalender bestaat uit een stelsel van 
tijdrekeningen, die gezamenlijk  iedere dag 
vanaf het begin van de huidige kringloop (11 
augustus 3114 V.C. in de Gregoriaanse kalender) 
van een eenduidig kenmerk voorziet. Het heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad voordat men 
het Maya schrift (gedeeltelijk)kon ontcijferen. 
Hoewel er geen verwantschap bestaat met het 

hiërogliefenschrift van het oude Egypte, is ook het Maya schrift een combinatie van fonetische en 
ideografische tekens. Pas in de 19e eeuw en het begin 20e eeuw is er enige kennis omtrent het 
talstelsel en de data van de uitgebreide Mayakalender gereconstrueerd. 
Vanaf 2008 – 2009 beweert men dat het schrift zo goed als ontcijferd is. Ook de bijzonder 
nauwkeurige astronomische waarnemingen die de Maya’s hebben verricht zijn uniek aan een volk 
dat nauwelijks iets van het heelal wist. Hun kalender is wel ingewikkeld , maar eveneens zeer 
nauwkeurig. Hun tabellen voor de bewegingen van de maan en de planeten zijn even goed (soms 
zelfs beter) dan die van andere beschavingen die met het blote oog de hemel bestudeerden. De 
berekening van het zonnejaar is zelfs iets nauwkeuriger dan de waarde die als basis voor de 
Gregoriaanse kalender gebruikt is. 
 
 
Een 2e zaak waarop men het einde van de wereld baseert, is de Dresden 
Codex  (ook wel Dresdener Codex genaamd). Er wordt aangenomen dat dit 
Maya boek het oudst bekende geschreven boek in Amerika is. De Dresdener 
Codex is de belangrijkste van de drie  resterende Maya codices. Het is een 
dubbelzijdig vouwboek gemaakt van amatlpapier en is in totaal 74 pagina’s 
lang.  Deafbeeldingen zijn geschilderd met fijne kwasten en zijn 
uitzonderlijk helder. De primaire kleuren van de afbeeldingen zijn rood, 
zwart en het zogenaamde mayablauw. 
De Dresdener Codex bevat astronomische tabellen, almanakken en 
verwijzingen naar rituelen. Er is informatie over de regenseizoenen, 
overstromingen en ziektes. Ook lijkt de codex standen van planeten te 
voorspellen. Vooral de Venustabellen uit de codex zijn vermaard om hun 
nauwkeurigheid. 
De codex beschrijft niet enkel de passage van Venus en Mars aan het hemel 
firmament, maar doet ook een uiterst accurate voorspelling van zon- en 
maan verduisteringen. Het beschrijft zelfs het verloop van de 
zonnevlekken, een onderwerp waarover zelfs nu nog niet alles geweten is. 
Dit bewijst wel dat de Mayapriesters een superieure kennis van de 
sterrenkunde bezaten. 
Als 3e vaststelling is er het feit dat in hun fabelachtige piramiden steeds 
één inscriptie terugkeert;  
13.0.0.0.0  4 Ahaw  3 Kin. Experts hebben dit ontcijfert als 21 december 
2012. !!! 
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De Apocalyps: 
Wat staat er ons nu precies te wachten op 21 december 2012?  
Volgens aanhangers van de Maya theorie, waartoe ook onze reeds aangehaalde Belgische 
onderzoekers Patrick Geryl en Gino Ratinx behoren, zal op 21 december 2012 de aarde drie dagen 
lang beginnen tollen als een gek. Het magnetische aardveld zal op die bewuste dag omkeren en 
gevolgd worden door torenhoge vloedgolven. De stand van de planeten is die dag zo uitzonderlijk 
ongunstig dat een ramp in de vorm van een Apocalyps onvermijdelijk lijkt (!!). 
Hebben de Maya’s ons willen waarschuwen voor deze dreigende ramp? Volgens voornoemde 
Belgen wel,en dienen we het einde der tijden zeer serieus te nemen. Hoofdbezieler Patrick Geryl 
is zeer vasthoudend, een man die de redding van de mensheid als zijn missie beschouwd. Jaren 
geleden reeds gaf hij zijn baan als chemicus op om zich toe te leggen op deze voorspelling. Hij 
kwam tot het besluit dat iemand die zich op 21 december 2012 niet op 2.000 meter boven de 
zeespiegel bevindt dit niet zal overleven. Daarom begon hij in de bergketens van Zuid-Afrika met 
het bouwen van een schuilplaats voor de ‘ uitverkorenen’. Indien u een plaatsje wil dient u wel 
uw (financiële ??) bijdrage te leveren en tijdig aanwezig te zijn. Voor meer tips en een 
voorbehouden plaats kunt u terecht op www.howtosurvive2012.com.   
 
Zijn er nog meerdere aanwijzingen ?: 
Uiteraard zijn er die nog.  

 Een Amerikaanse ex-ruimtevaart medewerker onthult zelfs een top secret document over een 
UFO landing in 2012. 
 

 Een zekere Andy McCracken kraakte een code in de Bijbel en suggereert die dag dat een enorme 
meteoriet Canada zal verpletteren met wereldwijde gevolgen. 
 

 Een priester uit Ierland  waarschuwt dat we snel een Ark van Noach in elkaar moeten timmeren. 
 

 Iemand beweert zelfs dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen. China zal Israël  binnenvallen met 
een tropenmacht van 200 miljoen soldaten. 
 

 Het kan nog krasser: wat dacht u van een dreiging dat onze geliefde huishoudapparaten een 
totale overheersing plannen !! ( Is daar ooit geen horrorfilm over gemaakt ??) 
 

 Een van de meest opzienbarende veronderstellingen is 
deze van de Zwitserse geleerde en UFO voorstander Von 
Däniken die stelt dat de graftombe van Pacal de Grote 
duidelijk laat zien dat Pacal is afgebeeld als een astronaut 
in zijn capsule. Voor hem is deze afbeelding niet voor 
interpretatie vatbaar en is dus een duidelijk bewijs dat de 
Maya’s bezoek hebben gekregen van buitenaardse wezens 
die op 21 december 2012 terug zullen keren.  
 

 Nog meer ideeën van deze mijnheer zijn terug te vinden in 
vele van zijn boeken ( 26 titels), waarvan de bekendste: “ 
Waren de Goden Kosmonauten”. Volgens experts stelt 
deze afbeelding gewoon de Wereldboom voor die de Mayacultuur hanteerde en wordt als volgt 
geïnterpreteerd: ‘ De wortels van deze boom liggen diep in de onderwereld, zijn stam staat in de 
aarde en zijn takken dringen door tot in het hemelrijk. Pacal staat in het midden, op het 
 punt om te sterven in de kaken van Xibalba (de onderwereld).  
De Wereldboom rijst op uit deze kaken. Langs de stam glijdt Pacal het land van de doden in, 
maar de hemelse vogel boven in de boom drukt de hoop uit dat hij ooit als een god uit de 
onderwereld zal opstijgen om herboren te worden als de zon.  
Ook de huidige Maya bevolking is niet overtuigd dat de grafzerk een astronaut voorstelt. 

http://www.howtosurvive2012.com/
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 De gebroeders Terence en Dennis McKenna, botanisten van beroep brachten  na hun expeditie in 

het regenwoud in 1971 een boek uit ; ‘The Invisible Landscape’ , waarin ze na hun psychedelische 
ervaringen publiceerden dat de menselijke evolutie versnelt en onherroepelijk het point of no 
return bereikt op … 21 december 2012! Akkoord, beide broers waren zwaar onder invloed van een 
mysterieus brouwsel, maar toch....... die datum ? reeds in 1978, lang voordat de codex werd 
ontcijferd !!!! 
 

 In 2010 werd voorspeld, door hedendaagse geleerden, dat rond 21 december 2012 er 
zonnevlammen van de X-klasse zullen ontstaan. Deze kunnen er voor zorgen dat 
radioverbindingen, computers en elektriciteitscentrales kunnen uitvallen. De bekendste zijn de 
uitbarsting van maart 1989 die grote schade aan elektriciteitscentrales in Canada veroorzaakte en 
deze van 4 november 2003 die onmeetbaar was, maar geen gevolgen had op aarde omdat de 
richting niet naar de aarde was gericht. Deze in 2012 zal dat wel zijn. 
 

 
Eindconclusie: 
 
Op de ochtend van 21 december 2012 zal de winterzonnewende niet alleen de kortste dag van 
het jaar inluiden, maar zal er ook een zeldzame planetaire samenstand optreden. 
Ons zonnestelsel komt dan op één lijn te staan met het centrum van de Melkweg, het zwarte gat. 
De zon bevindt zich dan vanaf de aarde gezien in het exacte middelpunt van het hart van de 
Melkweg. 
Het gevolg van dit alles zou er voor moeten zorgen, zoals eerder aangehaald, dat de aarde gaat 
tollen, dat er tsunami’s zullen ontstaan die hun gelijke niet kennen en alles wat beneden de 
2.000 meter grens leeft onherroepelijk verloren is. 
Althans volgens diegenen die in de Maya kalender geloven. Moest u door dit artikel beginnen 
twijfelen, in de tekst vindt u de website waar u terecht kunt. 
 
Toch is er nog een tegenstrijdig bericht. In de krant van 21 oktober 2011 verscheen een artikel 
waarin beweert wordt dat de omzetting van de Mayakalender naar onze jaartelling niet correct 
zou zijn uitgevoerd. “ Ze zaten er zo’n 50 tot 100 jaar naast” vermelde het artikel. 
De auteurs van het boek “ Calendars and Years 2: the Astronomy and Time in the Ancient and 
Medieval World” kunnen er geen exacte datum aan verbinden, maar de vooropgestelde datum 
van 21 december 2012 zou alleszins niet kloppen. Hiervoor wordt aangevoerd dat bij de 
omzetting van de Mayakalender naar onze Gregoriaanse jaartelling, er verkeerde technieken 
zouden zijn gebruikt ! 
Wanneer de wereld dan wel ten onder zal gaan weten deze onderzoekers niet. Ze schatten dat 
het binnen 50 tot 100 jaar zover zou kunnen zijn. Andere wetenschappers spreken dan weer over 
2208 en sommigen zeggen dat het nooit zover zal komen. En ………… 
 
Wat als de Maya bevolking nu eens gewoonweg bedoelde dat er na 21/12/2012 een nieuw en 
beter tijdperk zou aanbreken ??????????????  Zou dat niet reuze fijn zijn? 
 

Willy 
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WEDSTRIJD SCHOTEN 04/12/2011 – RECREATIETORNOOI AT - LM 
 
 
Air-track individueel:  junioren / senioren: Davies Tine    9e plaats 
      Sempels Ilona  10e plaats 
 
   Miniemen:  Verbist Mathijs Brons 
      Verstraete Nele Brons  
 
LM individueel:  Benjamins:  Eronini Lynn  Brons 
      Ollevier Lars  Brons 
 
   Miniemen:  Hadid Mayy  Zilver 
      El founti Souhaila Brons 
      Kenis Mirthe  Brons 
      Verbist Mathijs Brons 
      Verstraete Nele Brons 
 
   Beloften:  Van Hees Sandrien 11e plaats 
      Van Hasselt Tine 12e plaats 
 
   Junioren/ senioren: Sempels Jolien  4e plaats 
      Sempels Ilona  5e plaats 
      Davies Tine  7e plaats 
 
 
’s Morgens waren we met 2 benjamins Lynn en Lars aan de beurt. Het was voor beiden de eerste 
keer, dat ze aan een wedstrijd Lange Mat deelnamen. Ze behaalden beide een bronzen medaille. 
In de namiddag waren de miniemen, beloften en junioren aan de beurt. Er was 1 zilveren 
medaille voor Mayy, die ook voor de eerste keer aan een wedstrijd deelnam. De andere 
miniemen behaalden allen een bronzen medaille. 
Vanaf de beloften is er een individuele ranking. De concurrentie was moordend en we waren dan 
ook zeer trots toen Jolien een vierde plaats behaalde, met haar zus Ilona net achter haar op de 
vijfde plaats. 
Tine, Jolien en Ilona wilden eens iets nieuws proberen en we besloten om hen te laten 
deelnemen aan de wedstrijd airtrack, dat was pas zwaar … Ze ondervonden dat het trainen op 
een airfloor, toch net iets anders is dan een airtrack. Iedereen deed enorm zijn best! 
Voor allen een dikke proficiat van de leiding !!! … en op naar de volgende wedstrijd… 
Voor leidster Rina was het ook een spannende dag: haar werd gevraagd om voor de eerste keer 
tumbling te jureren. Natuurlijk deed ze dat, ondanks de nodige “bibberaties” heel goed. 
Proficiat Rina ! 

Inge 
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DINSDAGAVOND VAN 19.30u TOT 20.30u 

 
In de turnzaal van het KA Streepstraat  

 
 

 

10 x “Zoemba” kost u 50€ 
 

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

 
 

 

instappen kan aan verminderde prijs !  
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BIJNAMEN 
 
Het woordenboek geeft twee verklaringen voor het woord bijnaam. Als eerste verklaring lezen we: 
toenaam, als tweede verklaring staat er spotnaam. Een bijnaam is een niet- officiële naam van en persoon, 
een groep van personen of een zaak en dit in de ruime zin van het woord. Is een bijnaam negatief voor de 
persoon, dan spreekt men van een spotnaam die soms uitgroeit tot een echt scheldwoord en meestal 
onaangenaam klinkt voor de betrokken persoon. 

Is een bijnaam positief dan wordt deze bestempeld als een koosnaam. 
 
Bij het gebruik van een scheldwoord ( scheldnaam, schimpnaam) wordt de 
aangesproken persoon beledigd. Het komt vaak voor dat scheldwoorden in 
combinatie met een of meerdere ziekten wordt gebruikt, hetgeen extra kwetsend 
is voor de persoon die lijdt aan deze ziekte. Denk bijvoorbeeld aan een persoon 
die het woord ‘kankerlijder’ naar het hoofd wordt geslingerd en aan deze ziekte 
lijdt! Ook een combinatie van bijvoorbeeld het gewicht van een persoon en zijn 
intelligentie kan een scheldwoord opleveren dat als negatief wordt ervaren: bv. 
dikke imbeciel. 
Scheldwoorden worden in stripverhalen meestal weergegeven als symbolen in het 
tekstballonnetje.  
De tekenfiguur verwenst duidelijk iets of iemand en wat hij bedoelt wordt aan de 
verbeelding van de lezer overgelaten. 
 
 

 
Bijnamen voor inwoners van een bepaalde streek of plaats wordt, om het met een geleerd woord uit te 
drukken, Locofaulisme genoemd. 
Bijnamen zijn zo oud als de geschiedenis van de mensheid. Het was vroeger zelfs zeer gewoon om, vooral  in 
een dorp, bijnamen te geven aan personen om verwarring te voorkomen. Wat tot gevolg had dat deze 
mensen meer bekend waren onder hun bijnaam dan onder hun werkelijke naam. Bijnamen ontstonden vaak 
door het werk of beroep van de man of vrouw, het straatleven, fysieke eigenschappen, gebrek of afwijking 
en gedrag. 
Bijna iedere bevolkingsgroep bezit een bijnaam. Alhoewel sommige van deze bijnamen soms als kwetsend 
worden ervaren heeft iedereen zich hieraan wel eens bezondigd.  
Hieronder een lijstje met bijnamen van bevolkingsgroepen met de excuses van de redactie indien 
iemand deze als negatief zou ervaren. Dit lijstje is enkel ter informatie en wordt eveneens zo vermeld 
in de encyclopedia.  
 
Bijnamen bevolkingsgroepen: 
 
Arabier: zandneger,  Tshouk- tchouk   Indonesiër: pinda 
Amerikaan:  yank,cowboy   Inuit:  eskimo 
Australiër:  aussie, tegenvoeter   Italiaan:  spaghettivreter, maffioso 
Aziaat:   rijstvreter, spleetoog  Japanner: Jap, spleetoog   
Duitser:   Mof, mofrikaan, bratwurst Marokkaan: makak 
Chinees:   poepchinees, pinda  Nederlander: Hollander, kaaskop 
Engelsman:  tommy, bolhoed   Spanjaard: spanjool 
Fransman:  fransoos, sansculot  Zigeuner: bohemer  
Indiaan:   roodhuid    Zwart-afrikaan: nigger, kaffer 
 
Ook landen genieten een bijnaam die zelfs meer wordt gebruikt dan men zou vermoeden, zoals blijkt 
in volgend lijstje: 
 
 
Enkele bijnamen per land: 
 
België en Nederland: de lage landen 
Nederland:  holland, kikkerland 
Duitsland:  moeffrika 
Finland:   land van de 1.000 meren 
Frankrijk:  wijnland 
Japan:   land van de rijzende zon 
Vaticaanstad:  de Heilige Stoel 
Verenigde Staten: de States, over de grote plas 
 
 
Vrijwel iedere stad of dorp wordt bedacht met een bijnaam. Soms wijst deze naar een gebeurtenis uit het 
verleden, soms is hij iets later bekomen of werd toegevoegd aan de oudere. Zo beschikken sommige steden 
of dorpen over meerdere bijnamen. Een kort overzicht: 
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Aalst:  ajuinvreters, voil janetten Kapellen: randgevallen 
Aarschot: kasseistampers   Lier:  schapenkoppen 
Antwerpen: sinjoren    Mechelen: maneblussers  
Blankenberge: mosselen, waterratten   Merksem: stroboeren 
Boom:  hondenfretters   Putte:  vliegenstovers 
Brasschaat: kapittelhoutmakers  Stabroek: ajuintrappers 
Brussel:  kiekenfretters, ketje  Wilrijk:  geitekoppen 
Diest:  mosterdschijters   Lillo:  krabbevangers, krabbekokers 
Geel:  zotten    Berendrecht: ratten 
Gent:  stroppendragers   Ekeren:  bierpruvers 
Ieper:  katten    Zandvliet: kievieten  
Kalmthout: heikneuters    Zutendaal: paimezeikers  
 
Wat iedereen bijna even leuk vindt, zijn de bijnamen die gegeven worden aan bekende personen. Ook wij 
hebben enkele bekende personen met hun respectievelijke bijnamen op een rijtje gezet: 
 
Victoria Adams (Victoria Beckham), Britse zangeres  “ Posh Spice”  ( van the Spice Girls) 
Louis Armstrong, jazztrompettist - zanger   “ Satchmo”, “Pops”  
Brigitte Bardot, sekssymbool, filmactrice   “ B.B.” 
Klaus Barbie, Duits oorlogsmisdadiger   “ de slachter van Lyon” 
Gilbert Bécaud, Frans zanger    “ monsieur 100.000 volts” 
Humphrey Bogart,Amerikaans filmacteur   “ Bogey” 
William H. Bonney, criminele cowboy    “ Billy The Kid” 
Louis-Paul Boon, Vlaams schrijver    “ vies Lowieke” 
Koning Boudewijn van België    “ Bwana Kitoko” 
David Bowie, Engels rockmuzikant    “ Ziggy Stardust” 
Jacques Brel, Belgisch zanger- componist   “ Grand Jacques”  
 

     
 
James Brown, Amerikaans soulzanger    “ The Godfather of Soul” 
Emma Bunton, Britse zangeres     “ Baby Spice” ( van the Spice Girls) 
Melanie Brown, Britse zangeres    “ Mel B - Scary Spice” ( van the Spice Girls) 
Melanie Chisholm, Britse zangeres     “ Sport Spice” ( van the Spice Girls) 
Claudia Cardinale, Italiaanse filmactrice   “ C.C.” 
Martha Jane Cannary, cowgirl- postkoetsbegeleider  “Calamity Jane”  
Al Capone, Amerikaans gangster    “ Scarface” 
Johnny Cash, Amerikaans countryzanger   “The man in Black” 
William F. Cody, verkenner in de Amerikaanse burgeroorlog “ Buffalo Bill” 
Hendrik Conscience, Vlaams schrijver   “de man die zijn volk leerde lezen” 
Jeanne d’Arc, heilig verklaard door de RK kerk  “De Maagd van Orléans” 
Bob Davidse, Vlaams presentator    “ Nonkel Bob” 
Charlie Chaplin, Engelse filmster- komiek   “the (little) Tramp” 
Jo De Clercq, Vlaams zanger - DJ    “jo met de Banjo” (= tevens artiestennaam) 
Walt Disney, Amerikaans filmproducent   “Uncle Walt” 
Ella Fritzgerald, Amerikaanse jazz zangeres   “The First Lady of Song” 
Claude François, Frans zanger - entertainer   “ Clo- Clo” 
Jane Fonda, Amerikaanse actrice    “Hanoi Jane” 
Benny Goodman, Amerikaans jazzmusicus    “The King of Swing” 
Alfred Hitchcock, Brits filmregisseur   “ Master of Suspence” 
Harry Houdini, goochelaar- boeienkoning   “ de Boeienkoning” 
Steve Irwin, documentairemaker     “ the Crocodile Hunter” 
Michael Jackson, Amerikaans popidool   “ King of Pop”, “Wacko Jacko”  
Paul Jambers, Vlaams journalist, TV figuur   “ Pieken Paultje” 
Jerry Lee Lewis, Amerikaans rock zanger   “ The Killer” 
Jennifer Lopez, Amerikaanse zangeres- actrice  “ J- Lo” 
Josef Mengele, Duits oorlogsmisdadiger   “ de Engel des Doods” 
Jamie Oliver, Engelse top kok    “ the Naked Chef” 
Ozzy Osbourne, Brits rockmusicus    “ Prince of Darkness” 
Edith Piaf, Franse chansonnière     “ la Petite môme” 
Elvis Presley, Amerikaans rock zanger   “ King of rock-‘n-roll”, “Elvis the Pelvis” 
Prince Nelson, Amerikaans popidool   “ His Royal Badness” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Brigitte_Bardot.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/VictoriaBeckham.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Walt_disney_portrait.jpg
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Manfred von Richthofen, Duits gevechtspiloot WO1  “ De Rode Baron” 
Edwin Rommel, Duits tankcommandant WO2  “ de Woestijnvos” 
Arnold Scharzenegger, Amerikaans filmacteur  “ the Terminator”, “ the Governator” 
Lutgart Simoens, Vlaamse radio omroepster  “ de Engel van Vlaanderen”   
Frank Sinatra, Amerikaans zanger- acteur   “ the Voice”, “ Ol’ Bleu Eyes” 
Bruce Springsteen, Amerikaans zanger   “ The Boss” 
Terry Van Ginderen, Vlaamse presentatrice   “ Tante Terry” 
Jean-Claude Van Damme, Belgisch/ Amerikaans filmacteur “ the Muscles from Brussels”  
Eddy Wally, Vlaams zanger - entertainer   “ the Voice of Europe” 
Andy Warhol, cineast - kunstenaar    “ the Pope of Pop- art” 
 

     
 
Meerdere personen tegelijk of een groep worden soms ook aangeduid met een bijnaam, zodanig dat ze zelfs 
bijna niet gekend zijn onder hun persoonlijke naam. De bekendste zijn zoal: 
 
 The Beatles (Engelse rockgroep )  “ the Fab Four” 

Elliot Ness en zijn agenten  
( Amerikaans opsporingsambtenaar) “ the Untouchables” 

 Frank Sinatra, Dean Martin,  
 Sammy Davis jr.,Joey Bishop  (Amerikaanse zangers en acteurs) “ the Rat Pack” 
 en Peter Lawford 
 
Waarschijnlijk de meest dankbare personen die zich lenen tot het krijgen van een bijnaam zijn politici. 
Ook in België zijn ze hiervan niet gevrijwaard. Hieronder enkele voorbeelden: 
 
 Algemeen:    - Liberale partij   “ Blauwen, Sigaren” 
   - Socialistische partij  “ Roden, Sossen” 
   - Katholieke partij  “ Gelen, Tsjeven, Papen, Zjapneuzen” 
 
 Belgische politiekers: 
  
 Bert Anciaux   “ Den Bleiter” 
 Pieter De Crem   “ Pieter De Rem”, “ Crembo” 
 Herman De Croo   “ Het Orakel van Brakel” 
 Jean- Marie Dedecker  “ de Brulboei” 
 Jean- Luc Dehaene  “ de Loodgieter”, “ het Brabants trekpaard” 
 Patrick Janssens   “ onderlijfje”, “ de zot van A” 
 Joëlle Milquet   “ madame Non” 
 Guy Spitaels   “ Dieu” 
 Steven Stevaert   “ Steve Stunt” 
 Louis Tobback   “ de Keizer van Leuven” 
 Johan Vande Lanotte  “ den baard” 
 Vincent Van Quickenborne “ de Quickie” 
  
Waren er ook nog:  

 (1992) Jos Van Eynde     “ Kop Van Eynde” 
 (2001) Paul Vanden Boeynants  “ VDB” 

Willy 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/EddyWallyBertHeymans.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Van_Damme_Cannes_2010.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Jamie_Oliver_retouched.jpg
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SPEEL JE MEE ??? 
 

1 - wat is een…. 

HAFT ?  a) eendagsvlieg   b) libel    c) wesp  

ALIKRUIK ?  a) zeeslak   b) mossel   c) zeeslang 

KYNOLOOG?  a) paardenkenner  b) hondenkenner  c) kattenkenner 

ATALANTA?  a) vogel   b) vlinder   c) vuurvliegje 

SCARABEE?  a) kakkerlak   b) mestkever   c) pissebed 

 

2 - wie of wat ben ik ? 

Schrijf de 8 letters achter de juiste antwoorden in het overeenstemmende vakje van het rooster, zo vind 

je wat of wie ik ben. 

 

 

 

 

 

Vakje 1: GI Joe en Cher Amie zijn bekende ……. 

  Paarden ( H)   duiven ( K )   honden ( L ) 

  

Vakje 2: welk jaar staat hier in Romeinse cijfers? MCMXCIX 

  1932 ( E )   1957 ( U )   1999 ( A ) 

 

Vakje 3: welke bevolkingsgroep viert het ‘ Loofhuttenfeest’ ? 

  Joden ( P )   Indianen ( E )   Moslims ( M ) 

 

Vakje 4: het scheikundig symbool van goud is … 

  AU ( I)    GD ( E)    DO (O) 

 

Vakje 5: welke eeuw was voor Antwerpen de Gouden Eeuw?  

  15e eeuw ( G)   16e eeuw ( T)   17e eeuw ( W) 

 

Vakje 6: van welke plant maakt men in Mexico de drank Tequila? 

  Agave ( A)   Quilax ( O)   Tesalt ( E) 

 

Vakje 7: de uitvinder van het dynamiet is de Heer ….. 

  Alfred Nobel ( A)  Mac Dynamit ( E)  Louis Pasteur ( I) 

 

Vakje 8: het versteende overblijfsel van een uitgestorven dier noemt men een …. 

  Restant ( N)   Fossiel ( L)   Animalbones ( P)  

 

3 - rekenen 

In de open vakjes tussen de getallen dienen de tekens +,-,x of : gezet te worden zodat de uitkomst klopt. 

Je mag echter geen 2 maal hetzelfde teken in 1 rij gebruiken.   

 

8   2   4   3 
is gelijk 

aan  5  9   4   3   1 is gelijk 
aan  8 

                   

                   

3   4   2   7 
is gelijk 

aan  2  12   2   3   5 is gelijk 
aan  15 
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4 - kruiswoordraadsel 

 

Horizontaal: 
1  - deel van de voet - communicatiemiddel 

2  - griezelig - landbouwwerktuig 

3 - roofdier - snelle gang van een paard 

4  - appelsoort - bloeiwijze 

5  - scheidsrechterlijk 

6  - bijzondere lagere school - lof 

7  - moerachtig gebied - oude lengtemaat 

8 - Turkse brandewijn - muzieknoot - Chinese maat 
9  - bijwoord - aanwijzend voornaamwoord - bakgerei 

10- drug - schrik hebben 

Vertikaal: 
1  - Afrikaans dier - trede 

2  - onzedelijk 

3  - moment 

4  - reisleider 

5  - motorrace - idem (afk.) 

6  - buislamp - muzieknoot – lidwoord 

7  - explosieven opruimingsdienst  - lucht (in samenstelling) 

8  - onderwijzer - vader 

9  - vlak - geestdrift 

10- franco - blank gedeelte van een sabel 

 

 

 

5 - Zoek de juiste antwoorden en vorm een woord: 
Schrijf de letter die voor het juiste antwoord staat in de oplossingsbalk, maar wel in de juiste volgorde zodat een 

woord wordt gevormd dat met onze turnkring te maken heeft. 

 

1- de ‘ Draisine’ is een soort van …… 

 ( IJ ) trein  ( Y ) fiets  ( E ) baggerboot  ( A ) kraanwagen 

2 - De eerste Metro werd gebouwd in …. 

 ( N ) Londen  ( O ) Parijs  ( P ) Tokio  ( F ) Geneve 

3 - Voor wat staat  de naam “ Greyhound”? 

 ( B ) Brits vliegtuigbedrijf ( A) Amerikaans busbedrijf  

 ( H ) Canadees vervoerbedrijf ( L ) Iers automodel 

4 - wat is een “ Zeppelin” ? 

 ( M) type zeilschip ( N ) vliegtuigtype ( T ) luchtschip  ( S ) type Bobslee 

5 - Wat is een “ Goedendag” ? 

 ( A ) koekoeksklok ( O ) hondenhok  ( I ) boorhamer  ( E ) slagwapen 

6 - welke kleuren bevat de vlag van Denemarken? 

 ( N ) rood en wit  ( K ) rood en geel  ( R ) blauw en wit ( T ) blauw en rood 

7- welk jaar is de Titanic gezonken? 

 ( Z ) 1898  ( A) 1902  ( G ) 1912  ( F ) 1923 

8 - welk vliegveld bevindt zich niet in Engeland? 

 ( T ) Heathrow  ( B ) Stansted  ( L ) Gatwich  ( M ) Schiphol 

9 - uit welk land komt het automerk “Mercedes” ? 

 ( O ) Oostenrijk  ( P ) Zwitserland   ( S ) Duitsland  ( E ) Polen 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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6 - wie kent nog zijn/ haar sprookjes van de gebroeders Grymm? 

 

a) Wie verliest haar glazen muiltje? 

b) De 4 Bremer stadsmuzikanten bestaan uit één: haan, Kat, hond en ??????? 

c) Wie prikte zich aan een spinnewiel en sliep 100 jaar ? 

d) Wie aten er van het peperkoeken huisje? 

e) Van welk meisje had de grootmoeder grote oren ? 

f) Wie was er wel 1000 maal mooier dan haar stiefmoeder? 

 

7 - Verbind de cijfers van 1 tot en met 40. Wat zie je nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - een weetje over speculaas:  

Speculaas is van oorsprong een Vlaams koekje ( Hasselt) en wordt vooral rond Sinterklaas veel 

gegeten. De oorspronkelijke Latijnse naam luidt ‘ speculator’ wat opzichter betekent en vroeger 

verwees naar bisschoppen. Uiteraard is Sint Nicolaas daar een vertegenwoordiger van. Speculaas 

wordt bereid met heel veel specerijen en de aard en hoeveelheid verschillen van recept tot recept. 

Meestal bevat speculaas voornamelijk kaneel, kruidnagel, gember en muskaatnoot. Specerijen die elk 

op zich een unieke smaak opleveren. 
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WEDSTRIJDOPGAVE 
 
Hieronder vind u de cijfers van 1 t.e.m. 19 in Mayaschrift. Los de wiskundige bewerking op en noteer het 

gevonden cijfer  op de antwoordstrook. Uit de juiste oplossingen wordt ook nu een winnaar geloot die hiermee een 

boekenbon ter waarde van 10€ ontvangt ! Bij onze jongere leden mogen uiteraard de ouders een helpende hand 

bieden.  

Op de antwoordstrook wel de naam van het lid vermelden. Indien meerdere leden uit 1 gezin lid zijn van ILOKA 

mogen al hun namen worden ingevuld, zo maakt iedereen kans op het winnen van de boekenbon. Antwoordbon 

afgeven aan de leiding of mailen naar willy.vandorst@skynet.be VOOR 31 maart 2012. 

 

 Oplossingen vorige bladzijden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaar  vorige prijspuzzel:  Tahon Christa ( Gym+ / air-floor) 

_________________________________________________________________________ 
Prijspuzzel sprokkels 28        turnkring ILOKA 

 

 

OPLOSSING:        Naam en voornaam deelnemer(s): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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“ingezonden stukjes”  
De gepeste 
  
Hij zou zo graag  
onzichtbaar willen zijn 
Op een knopje kunnen drukken 
of een toverspreuk weten 
en voor hun roofdierogen 
in rook opgaan, 
maar is het weer zover, dan blijft hij  
als aan de grond genageld staan. 
De grijnzende gezichten, 
het getreiter 
en tot slot de vuisten... 
Er is geen ontkomen aan. 
  
Napoleon 
  
Haast elke groep heeft een Napoleon.  
Hij is meestal wat ouder dan de rest. 
De anderen moeten doen wat hij verzon, 
en hij bedisselt wie er wordt gepest. 
  
Elke Napoleon heeft een Waterloo. 
Er komt een dag, dan valt hij door de mand, 
en je krijgt bijna medelijden,zo 
eenzaam als hij daar staat, en zo onthand. 
 

 

 
 
EEN GEDICHTJE VOOR DAMES (en heren) 
 
Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek, ik liet mijn face toen liften in een prijzige kliniek. 
Nou, mijn man vond het fantastisch, mijn gezicht was weer elastisch. 
Niks geen rimpels, niks geen vouwen, net zo glad als bij ons trouwen.  
Tot mijn man zei 'het is misschien gek...maar jouw kop past niet meer bij je nek'  
Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak en geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak. 
Nou, mijn man was heel tevreden over wat ze met me deden. 
De chirurg zat met mijn borsten in z’n maag want nu zaten die volgens hem veel te laag.  
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein, maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.  
Nou, ik zag mijn man ontvlammen, want ik had dus zulke prammen. 
Toen op een avond na het vrijen, keek hij peinzend naar mijn dijen.  
En al had ie geen duidelijke kritiek, ik ging toch weer terug naar de kliniek. 
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.  
Om tegelijkertijd mijn billen minstens zo'n stuk op te tillen.  
Ik was op ieder feestje weer in tel, maar zat wel heel strak in mijn vel.  
Mijn man was niet meer zo op zijn gemak, want op straat riepen jongens 'ga je lekker....ouwe zak'.  
Nou, toen kocht ie een toupetje en een veel te strak korsetje. 
Hij ging wandelen en trimmen en in het fitnesscentrum gymen.  
En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet, tot hij zonder reden in de sauna overleed!  
 
Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf, maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf. 
Nu laat ik de kwabben zwellen en ik zal u wat vertellen...  
Dames, laat je niet verlakken, laat de boel toch rustig zakken. 
Met gladgestreken nekken valt het leven niet te rekken! 
Koester buik en onderkinnen, echte schoonheid zit van binnen! 
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Nieuws uit California USA 
 
 
 

4 maanden zwangerschapsverlof: 4 maanden echt genoten 
van onze kleine meid, de vele bezoekers en het 
fantastische weer (we hebben zowaar de droogste winter 
ooit).  Maar mooie liedjes blijven 
niet duren en dus moest ik na 
Kerstmis terug aan de slag.  De 
start is iets minder vlot verlopen 
want op mijn eerste werkdag 
moest ik 's avonds geopereerd 
worden aan mijn voet.  Niks 
ernstig, maar ik zou er wel 2 
weken niet op mogen steunen, 
dus 2 weken krukken.  Toen 
madame doctoor me dat vertelde 
dacht ik bij mezelf : krukken, dat 
gaat niet echt samen met een 

babytje.  Nu heeft de medische wereld al heel wat vooruitgang 
geboekt, maar op het gebied van krukken leven we nog in de 

prehistorie, dacht ik.  Toch maar even naar een "krukken alternatief" 
gegoogled en ja hoor "handen vrije krukken" bestaan en in de US kan 
je die dingen ook nog huren.    Gelukkig had ik de' handen vrije kruk' 
al besteld enkel dagen voor de operatie, zodat ik toch nog even kon 
oefenen.  En hoewel ik een redelijk goed evenwicht heb en terug in 
goede conditie was, was het “bionic been” 
toch even wennen.  In het begin dacht ik 
echt dat ik een helm en 
elleboogbeschermers nodig zou hebben, 
maar na enkele dagen ging het vlot, zodat ik 
zelfs onze kleine Freya kon ronddragen. 
 Gelukkig heb ik maar 2 weken op mijn 
“bionic been”moeten rondhuppelen, maar 

het was de zoektocht wel waard, zeker als er geen oma en opa 
in de buurt zijn om een handje te helpen. 
 
Voor iedereen de beste wensen voor een gezond, gelukkig en 
sportief 2012! 
Zonnige groeten uit CA, 
Nadine & Co 
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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 1 april 2012 

 
een greepje uit onze foto’s te zien op www.iloka.be   

 

 

 

http://www.iloka.be/
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