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Start nieuw turnseizoen 3/09/2012 

 

 
 
 
 
INTRO 
 
 
 

We moeten weeral een prettige vakantie 
wensen want ons turnseizoen in bijna 
voorbij. Het ging weer razendsnel!  
 
Ik wens hier van de gelegenheid gebruik te 
maken om nog eens iedereen te bedanken 
die ons één of meerdere keren kwam helpen, 
want zonder deze duwtjes kunnen we er 
echt niet geraken. Ik denk dan vooral aan de 
sleeptocht tijdens ons turnfeestweekend – 
vrijdag zijn we d’r aan begonnen en 
zondagmiddag stond alles netjes terug op z’n 
plaats – ongeloofelijk! BEDANKT en tot een 
volgende keer! 
 
De gymnasten die op wedstrijd gingen (en 
gaan en zijn er nog 2 in aantocht) ook 
daarvoor onze felicitaties aan alle 
deelnemers.  
 
Onze 3 cursisten Sofie ,Christa en Emily 
wensen we veel studiegenot tijdens de 
cursus Initiator Gymnastiek. We duimen 
alvast voor een goed resultaat. 
 
Vermits het voorjaar bar slecht was, 
verwachten we natuurlijk een schitterende 
zomer! Reizen, ver of dichtbij, wandelen, 
fietsen, zwemmen, op camp of gewoon thuis 
lekker luieren, ik wens jullie allemaal een 
zomer om niet te vergeten met vrienden en 
familie! 
 
Vergeet ook niet terug te komen in september 
want dan gaan we weer van start in de 
turnzaal voor een nieuw seizoen ILOKA ! 
Tot dan. 
 

Irène 
 
  
 

mailto:willy.vandorst@skynet.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
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 KRINGKALENDER – 2011 – 2012 
 
 
 
 
zaterdag 12/05/2012  wedstrijd MT/LM  George Laforce 
 
zaterdag 26/05/2012  wedstrijd MT/LM Gent 
 
zaterdag 19/05/2012  in ‘t Bruggeske optreden KIDS Dance tijdens het evenement  
 “zet je krom voor Peru” een organisatie van FOS 
 
 
zondag  03/06/2012  DORPSDAG KAPELLEN 

 
 

 

 

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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ACTIVITEITEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 
 

 TURNEN - conditiegym 
Tijdens de maanden juli en augustus gaan onze turnlessen conditiegym verder maar wel in een andere 
zaal, wij zijn dan te gast bij onze vrienden van Vrank en Vrij in Hoevenen waar je elke maandag avond 
kan turnen. Ik zelf (Irène) geef daar 3x les en de overige lessen worden gegeven door mensen van 
Vrank en Vrij. Zo gaan we samen de zomer door en komen we toch niet te stram aan de start van ons 
nieuw seizoen. Iedereen is welkom en je mag gerust je man of vriend of vriendin meebrengen zodat 
deze ook van onze geweldige sport kunnen proeven! 20€ voor 2 maanden 

maandagavond van 19.45u tot 21.00u turnzaal Vrank en Vrij Kerkstraat 106 Hoevenen 
 

 FIETSEN – voor seniorobicers en andere sportievelingen 
Vanaf juni trekken we d’r weer opuit met onze fiets in de omgeving van Kapellen 
 
op 5 juni – 12 juni – en 19 juni vertrekken we aan de Sporthal om 13.30u. voor ongeveer 30km. 
met een stop onderweg, we zijn terug omstreeks 17u. 
 
LUSJES KAPELLEN op dinsdag 26 juni - een organisatie van S-Sport Kapellen 

vertrek aan “Den Biz” naast den Aldi (dus niet aan de Sporthal) 
tijdstip van vertrek is ook 13.30u.  
Deze dag maken we een fietstocht zonder stop onderweg maar we kunnen dan wel genieten 
van koffie of andere drank en taart wanneer we terug aankomen in Den Biz. 

 
juli en augustus elke dinsdag zoals afgesproken telkens vertrek aan de Sporthal om 13.30u. 
vanaf 4 september kunnen we dan weer starten met onze turnlessen in de sporthal. 

 
 

 PETANQUE 
Als lid van ILOKA kan je ook deelnemen aan de petanque namiddagen telkens de tweede en de 
vierde maandag namiddag van elke maand. Van 14 tot 17 uur. 
Deze petanque meeting gaat door in het gemeentepark naast de tennisterreinen. 

 
 

 NORDIC WALKING 
steeds een grote wandeling de 2de donderdag van elke maand met vertrek aan de parking van 
het Moretusbos in Putte. 
Lessen en bijlessen nordic wandelen op aanvraag bij Irène. 
 
 

 ZWEMMEN 
Voor 55+ zijn er speciale zwemuren op donderdag NM in de vakantie van 14 tot 15u. 
Indien geen vakantie van 16 tot 17u. 
Deze zwemuren zijn zeer weinig bezet, dus ideaal om rustig een baantje te trekken. 

 
 

 WANDELEN 
In het blad “Werelvenster” kan je ook nog lezen wanneer je mee kan wandelen 
Onder de rubriek “ATB Natuurvrienden” vind je telkens de juiste info over alle komende 
wandelingen  

 
 

 UITSTAPPEN – TONEEL ea. met ZijKant of Curieus 

ook hiervoor kan je best het “Wereldvenster” raadplegen zodat je geen enkele interessante 
uitstap moet missen. 

 
 
Zoals je kan zien moet je echt niet thuis zitten, ons sportaanbod is zeer uitgebreid en je vind beslist 
wel iets dat je past. 
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55ste Turnfeest ILOKA 10/03/2012   “COLORS” 
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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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DE  TEDDYBEER 
 
Een Teddybeer is een pluchen knuffelbeest voor kinderen dat een beer voorstelt. Ze zijn te vinden in alle 
maten, vormen en kleuren. De Teddybeer is een knuffelbeest die, volgens psychologen, wordt gezien als een 
transitie object bij uitstek. De knuffelbeer is het kind tot steun bij het verkennen van de wereld. 
 

 
Een knuffel is een zachte pop, meestal in de vorm van een dier, en 
is doorgaans een pluchen speelgoeddier dat gebruikt kan worden 
als troost, om mee te praten en als hulp bij het slapengaan. Het 
meest bekende knuffeldier is uiteraard de Teddybeer waarmee een 
kind graag speelt en knuffelt. Sommigen ( meestal volwassenen) 
sparen knuffelbeesten of teddyberen als hobby, en men vindt 
knuffelbeesten ook wel terug in tekenfilms, kinderprogramma’s en 
computerspelen. Ook in de muziekwereld komt de teddybeer 
regelmatig aan bod. Denk maar aan hits uit de jaren 1950 van Cliff 
Richard, Elvis Presley en Kitty Wells. Meer recent wordt de 
teddybeer bezongen door Zz Top, Herman Van Veen en de groep 
Kinderen voor Kinderen.  
Hedendaagse kleuters beschikken wel over meerdere, tot wel 
tientallen knuffels waar er toch steeds één als de liefste aanzien wordt. Uiteraard is dit de commerciële 
wereld niet ontgaan en komen er steeds nieuwe ( lievere, mooiere) teddyberen op de markt. 
De beer, in het algemeen, is wellicht het oudste religieuze symbool van de mensheid. Onze vroege voorouders 
hadden rituele beeldjes van beren reeds in gebruik 
 
GESCHIEDENIS: 
Wat algemeen bekend is, is het feit dat de Teddybeer vernoemd is naar de Amerikaanse president Theodore 
“Teddy” Roosevelt (1858 - 1919) die als hobby de berenjacht beoefende. 
Wat waarschijnlijk minder bekend is, is de reden waarom de Teddybeer naar deze president is genoemd. Dit 
is te wijten aan volgend verhaal: 
 
In november 1902 trok Theodore Roosevelt met enkele vrienden de bossen in voor een 4 daagse berenjacht. 

Zijn compagnons dachten de president een plezier te doen door een oude 
makke gevangen beer aan een boom vast te binden zodat Roosevelt enkel 
de trekker van zijn geweer hoefde over te halen om zo met een prachtige 
trofee naar huis te kunnen keren. Roosevelt weigerde echter te schieten en 
zou daarbij hebben gezegd: “ Ik zou mijn kinderen niet meer in de ogen 
durven kijken als ik op deze manier een beer moet doden”. Het verhaal 
haalde de pers en cartoonist Clifford Berryman maakte er een tekening van 
voor de  ‘Washington Evening Star’. 
Morris Michtom, eigenaar van de speelgoedketen ‘ Mitchom’s Stationary 
and Novelty Store’ in Brooklyn merkte deze prent op en schreef een brief 
aan de president waarin hij zijn bewondering uitsprak voor diens optreden 
tijdens de jachtpartij. Hij vroeg tevens aan de president of hij zijn 
speelgoedberen “Teddy” mocht noemen waarop Roosevelt antwoordde : ‘ ik 
denk dat mijn naam niet veel invloed zal hebben op de knuffelberen zaak, 
maar ga je gang’. Na deze toestemming was de Teddybeer geboren, en dat 
Roosevelt zich zou vergissen wat betreft de populariteit zou blijken uit het 
feit dat na zijn antwoord tot op heden reeds honderden miljoenen 
Teddyberen de weg naar kinderen hebben gevonden. 

 

 
Transitie object: 
Een transitie object is een voorwerp dat een opgroeiend kind helpt in de overgang van de symbiotische relatie 
met de moeder uit de periode als zuigeling naar de individualiteit en zelfstandigheid. Meestal gaat het om een 
beertje maar ook lappenpoppen en dekentjes kunnen als steun bij de angstig ervaren overgang van de veilige 
verbondenheid met de moeder naar de bedreigende( want onbekende) buitenwereld gebruikt worden.  
De psychologie ziet daarom de Teddybeer als een kameraad van het kind en zou tevens een rol spelen in de 
taalontwikkeling van het kind. 
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Volgens een andere bron zou voornoemd verhaal grotendeels waar zijn, maar zou de beer een 230 pond 
zwaar, agressief dier zijn geweest die men gevangen had nadat deze enkele honden had gedood. Niettemin 
weigerde Roosevelt om dit vastgebonden dier neer te schieten. 
 
De Teddybeer werd steeds populairder en de verkoop steeg naar ongekende hoogten. Morris Michtomis,  
een Russisch- Joodse  immigrant die verbleef in Brooklyn kon de fabricage niet aan en men diende   
knuffelberen te importeren uit het buitenland. Het zou een gouden zaak worden voor de firma Steiff uit 
Duitsland,  die reeds in 1907 een omzet zou realiseren van 1 miljoen teddyberen !! 
 
 
STEIFF 
Steiff is de merknaam van Margerete Steiff GmbH, een internationaal 
producent van speelgoed. Gevestigd in het Duitse Giengen an der Brenz richt 
het bedrijf zich vooral op Teddyberen en knuffelbeesten. Het bedrijf werd in 
1880 opgericht door Margerete Steiff. Omdat zij kinderloos overleed nam haar 
neef, Richard Steiff, de fabriek over in 1909. Hét kenmerk van steiff producten 

is het metalen knopje in het oor (vanaf 
1904) van het speelgoed en elk Steiff-
dier heeft een schildje op de borst 
(reeds vanaf 1897).  De slogan van Steiff 
is dan ook “ Knopf im Ohr” en echte 
Steiff kenners kunnen u vertellen aan de 
vorm van de knop uit welke tijd het 
Steiff-dier komt, omdat de knop in de 
loop der tijden sterk veranderd is. 
Een Steiff teddybeer wordt gezien als de 
‘ Rolls Royce’ onder de teddyberen. 
 
Margerete Steiff werd geboren in Giengen, een klein stadje aan de 
Brenz rivier in Zuid- Duitsland in 1847. Omdat ze op 2 jarige leeftijd 
getroffen werd door polio was ze voor de rest van haar leven 

aangewezen op een rolstoel. Margerete leerde naaien en toen ze 25 jaar oud was maakte zij kledij voor 
vrienden en familie. Ze deed dit zo goed dat ze in 1879 van haar neef de raad kreeg om een eigen naaiatelier 
te beginnen dat al snel rendeerde.  
In december zag ze in het blad ‘ModeWelt’ een patroon van een speelgoed olifantje dat ze zo leuk vond dat 
ze dit maakte als geschenk voor diverse vrienden en relaties. Spoedig breidde ze het gamma uit met een 

beer, een poedel, een aapje en een ezel. In haar prijslijst van 1883 kregen 
deze dieren op de laatste pagina een plaatsje als toevoeging aan haar 
kledijaanbod. Officieel verscheen in 1892 de allereerste ‘ zacht gevulde beer 
voor kleine kinderen’ in haar prijslijst. 
In 1893 breidde ze haar zaak uit tot 4 vaste medewerkers en 10 losse 
arbeidskrachten. Ze haalde een omzet waarbij haar knuffelverkoop deze van 
haar kledij overtroffen. 
Op de in die tijd gerenommeerde voorjaarsbeurs te Leipzig in 1894 stond de 
1e stand van Steiff waar ze een ongelooflijk grote bestelling kreeg voor 
speelgoeddieren. Geholpen door haar neef Richard Steiff die zijn kunststudie 
stopzette en dieren voor haar ontwierp die zij in stof namaakte breidde de 
zaak zich verder uit. De knuffeldieren van Steiff genoten meer en meer 
belangstelling en toen Margerete begon met haar beren te perfectioneren 

nam de belangstelling uit Amerika zo enorm toe dat er bij de eerste bestelling reeds 3.000 stuks dienden te 
worden gemaakt. Herman Berg van de firma Geo Borgfeldt & Co was de man die deze teddyberen invoerde; 
het was een beren- paartje. ( De enige tastbare herinnering aan dit succesvolle berenkoppel is een vage foto 
in een catalogus uit het jaar 1904). Toen Richard Steiff in 1905 zelf naar Amerika trok met een stand op de 
Wereldtentoonstelling in St. Louis keerde hij terug met dikgevulde orderboeken. Aan het eind van 1904 had 
Steiff liefst 12.000 berenpaartjes verkocht en de prestigieuze “ Grand Prix Award” op zak. 
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KNOP IN ‘T OOR 
Tot 1900 had Steiff een kartonnen kaartje met een 
olifantje met een S-
vormige slurf als 
bedrijfslogo. Margerete 
wilde definitief een niet 
verwijderbaar teken om 
haar dieren te 
onderscheiden van de vele 

namaakdieren die op de markt kwamen.  
Zij vond als oplossing een metalen glad knopje in het linkeroor. Kort nadien werd 
het knopje voorzien van het Steiff logo, dat 100% garant staat voor de allerbeste 
kwaliteit pluchen knuffeldieren die ooit geproduceerd zijn. 

 
 
SLOT: 
Als je een Teddybeer van de allerbeste kwaliteit wil aanschaffen, 
dan bent u met een Steiff teddybeer hiervan verzekerd.  
Weet je trouwens hoe men een liefhebber van (teddy)beren 
noemt? 
Die noemt men een ‘ arctofiel’, van het Grieks Arctos, wat ‘ beer 
‘ betekent. 
 
Slaap zacht met je teddybeer ! 
 

sivle 
 
 
 
 
 

Grote Beer en Kleine Beer  
dit is geen Steiff maar wel een 
originele Van Dorst ! 
nvdr 
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DORPSDAG  03/06/2012 

 
Op zondag 3 juni is er weer Dorpsdag in Kapellen en zal je ILOKA vinden op de 
Hoevensebaan naast de brillenwinkel en schuin tegenover ons secretariaat. Voor de mensen 
die ons nog nooit bezochten, wij hebben daar een info-café met tafeltjes en stoelen om 
eens lekker uit te rusten. Buiten onze stamgasten komen we elk jaar toch weer mensen 
tegen die ooit nog eens bij ILOKA geturnd hebben en die dan niet kunnen geloven dat ik dat 
niet meer weet !! Onze Kids Dancers zullen ook weer een optreden verzorgen, juiste 
tijdstip zal later nog medegedeeld worden.  
We hebben dan ook weer helpers nodig om alles op te stellen – een ganse dag ons café 
draaiend te houden en dan ook weer af te breken dus… allen daarheen - start 8u. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA 2012 

 
Je zal ze al wel gezien hebben, onze fantastische omslagen met steunkaarten aan 1€ / stuk. 
De opbrengst van deze actie gaat volledig naar onze turners in de vorm van materiaal en 
benodigdheden. 
Hieraan is een tombola verbonden en kan je dus nog enkele mooie prijzen winnen. Je kan ook 
ledencheques verdienen, hoe meer kaarten je verkoopt, hoe groter je cheque. Die kan je dan 
gebruiken om lidgeld of andere onkosten te betalen. Dus winnen doe je altijd!!! 
Op tijd afrekenen is de boodschap want wie te laat komt, doet niet mee! 
 

30 mei 2012 ten laatste afrekenen ! 
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speciale oproep ! ! 

G-GYM 
 
 
 

Wat is G-Gym : sporten voor personen met een verstandelijke handicap 
 

Bij ILOKA willen wij ook onze deuren openen voor 
mensen die niet zo vlot zijn maar toch aan sport 
willen doen. Wij willen in onze vereniging starten 
met een G-Gym afdeling en daarom zijn wij op zoek 
naar mensen die ons daarbij een handje willen 
helpen. 

 
1 uur in de week willen we proberen om aan jonge 
mensen, met een verstandelijke beperking turnles 
te geven in de turnzaal van het KA in de 
Streepstraat. Dit zou kunnen op woensdag namiddag 
van 16u. tot 17u. 

 
Wat wij zoeken zijn mensen met veel goede wil om 
samen de toestellen te plaatsen, een oogje in het 

zeil te houden en mee actief deel te nemen aan de lessen. Telkens op woensdag 
aanwezig zijn in de turnzaal KA Streepstraat van 15.45u. tot 17.15u. 
Niet tijdens de schoolvakanties. 
 
Deze afdeling kan niet van start gaan indien we hiervoor niet voldoende 
medewerkers kunnen aantrekken die kunnen helpen en bijstaan tijdens deze 
lessen. Hier of daar zijn misschien wel sportievelingen die zich hiervoor wil 
inzetten en een uurtje mee willen sporten met mensen die niet zo vlot zijn maar 
toch wel eens een keertje gewoon naar een turnzaal willen komen. 
 
Indien u daarvoor belangstelling heeft, geef ons dan zo vlug mogelijk een seintje. 
 
 
ILOKA 
tel. Iréne : 03 664 93 80  gsm 0486 699233  irene.huygen@skynet.be 
secr.: 03 664 00 62   willy.vandorst@skynet.be 
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AANDACHT – AANDACHT – AANDACHT !  

Op 17 april zijn onze 3 oudste hulpleidingen, Christa, Sofie C. en Emily, met 
module 1 van de cursus Initiator Gymnastiek gestart. Deze cursus houdt 4 
modules in. Module 1 is didactiek, waarin ze leren hoe ze doelstellingen moeten 
vooropstellen, hoe ze met elk individu moeten omgaan, EHBO en zo veel meer. 
Op donderdag 3 mei hebben ze hierover hun eerste examen. Zijn ze geslaagd, 
dan mogen ze Module 2, kleutergymnastiek, Module 3, recreatieve gymnastiek en 
Module 4, precompetitieve gymnastiek volgen. Normaal zullen ze deze 2 modules 
voor de grote vakantie afgehandeld hebben en de 2 laatste modules zijn normaal 
tegen 10 november klaar. 

Als je weet dat dit na de schooluren en in het weekend plaatsheeft, willen we ze 
hierbij heeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel SUCCES wensen. Niet zo evident 
als je in een 5e jaar middelbaar zit en ook hiervoor nog veel werk moet 
verrichten. Maar we kennen onze meisjes en weten dat ze dit tot een goed einde 
zullen brengen. 

Dus een oproep aan alle Ilokezen: 

DUIM VOOR ONZE MEISJES 

Rina 

 

 

Mei maand = Wedstrijd maand  

- Minitrampoline te Gent-Oostakker 

Op 12 mei gaan we met een aantal kinderen terug deelnemen aan de wedstrijd 
minitrampoline George Laforge in Gent-Oostakker. We nemen hier deel aan 
individuele en groepswedstrijden. De trainingen zijn hiervoor volop aan de gang 
en natuurlijk hopen we dat we ook dit jaar met een paar medailles naar huis 
komen. Alleen, laat ons hopen dat dit jaar de elektriciteit het niet laat afweten 
en dat de kinderen niet in de hitte moeten springen. 

- Minitrampoline - lange mat - tumbling te Gent-Mariakerke 

Ook op 26 mei nemen we deel aan een wedstrijd. Deze wedstrijd is voor ons nog 
onbekend terrein. Aan deze wedstrijd nemen we niet alleen deel aan de 
minitrampoline, maar ook aan de lange mat en voor de al wat gevorderden aan 
de tumbling/airtrack.  

Dus Ilokeesjes: zet jullie beste turnbeentjes-, voetjes - en teentjes voor! (ps: 
jullie weten wat ik bedoel!) 

Rina 
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De vorige editie van de wedstrijd LangeMat /MiniTramp 

Geroges Laforge, werd buiten gehouden wegens electro-

panne in de sporthal – hot – hot – hot ! 
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Van Elsen Dries Ki-kleuters 05-04-06 

Kiel Talia gym 0 + KD 28-04-04 

Anthonissen Hanne gym 2 + KD 15-04-03 

Eronini Lynn gym 3 15-04-03 

Vermeulen Danté gym 3 25-04-00 

Van Putte Annie conditiegym 27-04-53 

 
Jongenelen Lotte Ki-kleuters 14-05-08 

Firquet Jutta Ki-kleuters 21-05-07 

Van Eijmeren Zeno Ki-kleuters 23-05-06 

De Smet Sam gym 1 + KD 13-05-06 

Van De Pas Kiara gym 1 + KD 13-05-03 

Symons Aline gym 3 19-05-02 

Van Hees Sandrien gym 5 19-05-98 

Verboven Gwenny Zoemba 03-05-77 

Dua Chantal conditiegym 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

 
Van Elsen Marie Ki-kleuters 04-06-08 

Schouwaerts Liv gym 1 16-06-06 

Latteur Alyssa gym 1 + KD 26-06-03 

Hadid Mayy gym 4 16-06-01 

Joossen Jolien gym+ 26-06-98 

Swijnen Michael volleybal 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Maria (Ria) Zoemba 17-06-55 

Van Leugenhaeghe Annita conditiegym 01-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven bestuur /vzw 20-06-44 

 
Agobian Meghri Ki-kleuters 01-07-08 

Ibishi Kenny Ki-kleuters 31-07-04 

Vermeulen Merel gym 1 19-07-04 

Van Hasselt  Emily hlpld. 12-07-95 

Ceulemans Sofie hlpld. 06-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Dommarle Godelieve Zoemba 31-07-53 

Denys Karin conditiegym 18-07-52 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

 
Bleukens  Danthe Ki-kleuters 13-08-09 

Sels Silke gym 1 26-08-05 

Anthonissen Line gym 1 + KD 20-08-04 

Anthonissen Lore gym 1 + KD 20-08-04 

Emmerechts Sam gym 1 + KD 03-08-04 

De Keersmaeker Lina gym 2 20-08-01 

Goetschalckx Jordy jo gym 30-08-99 

Tahon Jens jo gym 14-08-97 Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Calvo Vleugels Karen gym+ 03-08-96 Van Ginneken Josepha seniorobic 10-08-38 
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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 

 
 

 

vanaf oktober nieuwe reeks van 10 lessen ! 
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 The (real) story of Billy The Kid 
 

Klein en groot, jong en oud – wie heeft er nog nooit over ‘Billy The Kid’ gehoord? Omtrent deze 

figuur blijken er toch wel enige misverstanden of onduidelijkheden te bestaan. Het staat 

buiten twijfel dat deze jonge knaap een koelbloedige moordenaar was, maar wat was de reden 

hiervoor ?  

Werd hij echt neergeschoten door de man die dit beweerde? Was ‘ Ollie L. Roberts oftewel 

Brushky Bill’ een schuilnaam voor de echte Kid, waaronder hij na zijn vermeende dood verder 

leefde? 

Outlaw: 

Billy The Kid zag het levenslicht te New York op 23 november 1859 als Henry McCarty. Bij 

zijn geboorte kon niemand vermoeden dat dit kleine mannetje zou uitgroeien tot één van de 

grootste criminelen uit het Wilde Westen. Zijn moeder en stiefvader verhuisden begin jaren 

1870 naar New Mexico. Nadat zijn moeder in 1874 overleed aan TBC kwam de 15 jarige Billy er 

alleeen voor te staan en diende voor zichzelf te zorgen. Door gebrek aan aandacht van zijn 

stiefvader, die de jonge knaap negeerde, en vanwege geldgebrek begon Billy aan zijn criminele 

carrière. Zijn eerste (kleine) crimineel feit was het stelen van een lading boter, maar al snel 

kwam hij in contact met het zwaardere werk. Billy trachtte nog even aan de kost te komen als 

afwasser en serveerder in een hotel, maar al snel zou George Schaefer – alias Sombrero Jack 

– ervoor zorgen dat hij meer kon verdienen met diefstal. 

Samen met een kompaan, ene John Mackie, begon Billy met het stelen van paarden, 

voornamelijk van het leger. Ze werden al snel gearresteerd en opgesloten maar reeds na twee 

dagen gevangenschap poetste Billy de plaat via de schoorsteen van de gevangenis.  

 

 
 BILLY THE KID, alias William H. Bonney, alias Kid Antrum   

  

Volgens bepaalde bronnen zou Billy The Kid niet minder dan               

 21 mensen hebben omgebracht. Omdat hij al zeer jong met 

 moorden begon zou dit natuurlijk kunnen alhoewel er slechts                    

 4 van deze moorden zijn bewezen. 

 Frank Cahill schoot hij in de maag uit zelfverdediging, 

 evenals ene Joe Grant. De hulpsheriffs James W. 

 Bell en Bob Ollinger werden door Billy neergelegd                         

 tijdens een van zijn ontsnappingen uit de gevangenis. 

 

 Meer dan waarschijnlijk is Billy ook betrokken geweest  

 bij de moord op sheriff William Brady en deputy  

 George Kindman die vanuit een hinderlaag werden 

 neergeschoten, maar bewezen is dit nooit. 

 

 Alle andere aan hem toegedichte moorden zijn nooit 

 bewezen, maar bijna met zekerheid zullen het er meer 

 dan die 4 zijn geweest.  

 Naast een uitstekend schutter was Billy the Kid ook 

 befaamd om zijn koelbloedigheid en zijn ontsnappings- 

 kunst uit gevangenissen. 

  

 Tijdens zijn leven werd hij al een legende, en de                                       
 kranten schreven met regelmaat over zijn daden.                                 

 
                                                                                                               Billy The Kid 
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Volgens de overlevering pleegde Billy zijn eerste moord op de leeftijd van 12 jaar. Een gokker 

beledigde in een saloon Billy’s moeder. Billy, die zeer veel van zijn moeder hield wachtte de 

gokker op en plofte een mes in zijn lichaam. Hij leidde als voortvluchtige vervolgens een 

crimineel bestaan en verdiende zijn geld voornamelijk met gokken en veediefstallen.  

Toen hij werk vond op de ranch van de Engelsman John Turnstall leek het tij te keren en 

gedroeg Billy zich zoals het hoorde. Hij voelde zich daar goed en had veel bewondering voor 

zijn baas Turnstall die hij, prees om zijn wijsheid en rechtschapenheid.  

Turnstall was echter een doorn in het oog van een andere grote veeboer, L.G. Murphy, die de 

hele streek aan hem wilde toe-eigenen. Murphy nam het niet zo nauw met de wet temeer 

omdat sheriff Brady hem het hand boven het hoofd hield. Samen trachtten ze zowel op legale 

als illegale manier beslag te leggen op de goederen van Turnstall.  

 

Vergelding: 

Nadat ze de ranch van Turnstall min of meer hadden beroofd en deze in koele bloede hadden 

vermoord zou er een maandenlange strijd volgen tussen de werknemers van Turnstall en de 

bende van Murphy, gedirigeerd door sheriff Brady.  

Billy was zeer geschokt door het voorval, en was danig onder de indruk van de moord op zijn 

baas. Samen met een groep ‘regulators’ startte Billy een vergeldingsactie. Eerst werden de 

tegenstanders Bill Morton, Frank Baker en William McCloskey uit de weg geruimd, daarna 

volgden sheriff William Brady en George Hindman die beiden vanuit een hinderlaag werden 

neergeschoten.  

In korte tijd richtte de bendy van Billy The Kid een waar bloedbad aan in New Mexico, dat ook 

bekend werd als  de ‘ Lincoln County War’. De bende van The Kid bleef aangroeien met 

schietgraag tuig en outlaws tot grote schrik van de opgejaagden. Toen McSween, die ooit 

fungeerde als de rechterhand van sheriff Brady, voelde dat de grond onder zijn voeten te 

heet werd verschanste hij zich met enkele handlangers in zijn huis in de stad. Toen Billy hier 

lucht van kreeg trok hij met zijn 14 kompanen eveneens naar de stad en verschanste zich in 

het huis pal naast dat van McSween. De nieuwe sheriff kon niets anders doen dat het leger 

ter hulp roepen die na 3 dagen afwachten het huis van McSween in brand stak. Alle mannen die 

buiten vluchtten werden koelbloedig neergeschoten door het leger, waaronder McSween die 

zich wilde overgeven. In alle herrie die hier rond ontstond wist Billy the Kid te ontsnappen met 

4 van zijn bondgenoten. 

 

Gevat: 

Billy The Kid werd tenslotte toch gevat en voor de, vermeende, moord op  sheriff Brady tot de 

strop  veroordeeld op 15 april 1881 door een rechtbank in La Masilla (New Mexico). Ondanks 

het feit dat the Kid zijn onschuld op deze moord staande hield en de vele brieven die zijn 

advocaat ( kolonel A.J. Fountain) aan Gouverneur Lew Wallace (*) liet schrijven bleef het 

vonnis gehandhaafd – ondanks het feit dat Wallace amnestie had beloofd.  

Maar Billy zou The Kid niet zijn als ook  

hij hier uit de Lincoln gevangenis niet wist  

te ontsnappen op 28 april 1881,daarbij  

de twee bewakers Bob Ollinger en  

James W. Bell voor dood achterlatend. 

Vanaf nu werd de jacht op de Kid meer  

intens en werden er eveneens detectives  

ingezet, waaronder Pat Garrett, een oude  

vriend van The Kid en zijn moeder.  

Garrett was sheriff van Lincoln County. 
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(*) Lew Wallace is eveneens de schrijver van Ben Hur 

 

 

Bijgestaan door twee deputy’s ging Garrett op zoek naar Billy The Kid die intussen overal een 

spoor van geweld achter zich liet. De beloning die op het hoofd van de Kid stond bedroeg niet 

minder dan 5.000 $, een astronomisch hoog bedrag in 1877. De Kid was amper 18 jaar oud!! De 

beloning bedroeg meer dan een volledig jaarloon van een arbeider, toch durfde niemand het 

aan om de schuilplaats van Billy prijs te geven. 

 

Het einde van The Kid ? 

Meer dan drie maanden duurde de achtervolging alvorens Pat Garrett op het spoor van Billy 

kwam en ontdekte dat deze in een huis in Fort Sumner verbleef. 

In de nacht van 14 juli 1881 werd Billy The kid door Pat Garrett in een donkere kamer 

neergeschoten. Hoe dit precies gebeurde is niet geheel duidelijk, evenals het feit of het wel 

de Kid was die daar werd neergeschoten. Er zijn drie stellingen die weerhouden worden: 

Ten eerste is er de theorie dat Garret, als oude vriend van de familie, Billy heeft laten gaan 

nadat deze beloofd had een andere naam aan te nemen en zich te gedragen. Hij zou dan 

iemand hebben neergeschoten die voor de Kid kon doorgaan. 

Een tweede verhaal dat de ronde doet is als volgt. Billy komt de donkere kamer van een zekere 

Pete Maxwell binnen en (vermoedde hij nog iemand in de kamer ?) vroeg: “ Quien es?” (wie is 

daar?) waarna Garrett die in het donker naast het bed van Maxwell zat geen moment aarzelde 

en Billy recht door het hart schoot. 

De derde, algemeen aanvaarde stelling, is deze van Pat Garrett zelf die het volgend door 

Gouverneur Wallace liet optekenen: “ Ik had Billy The Kid liever levend willen inrekenen, maar 

toen ik hem gewapend met mes en revolver plotseling op mij zag afkomen had ik geen andere 

keuze dan schieten. Ik dacht zelfs even dat hij mij had gezien of dat iemand hem 

gewaarschuwd had. Ik kon niet anders doen dan schieten of neergeschoten worden”. 

Garrett verklaarde ook dat er geen getuigen waren van zijn daad ! 

 
PAT GARRETT: 

Geboren op 5 juni 1850 te Chambers County, Alabama 

als Patrick Floyd (Pat) Garrett. Hij was barkeeper en 

vriend van Billy The Kid en zijn familie. Later werd hij  

farmer en rancher. Nadat hij ook in de fout is gegaan 

sloot hij een deal met justitie en werd niet naar de 

gevangenis gestuurd voor zijn daad. Kort nadien werd 

hij benoemd als US Marchal. Billy was een geregeld 

bezoeker van Pat op zijn ranch. Een gesprek tussen  

de Kid en Garrett werd door een getuige van ‘ WPA  

Files of the Library of Congress’ als volgt weergegeven: 

 
Pat:   - Billy, bekijk het eens langs mijn kant! 
Billy: - Neen, Pat 

Pat:   - Wel, u begrijpt toch dat ik mijn ambt als sheriff 
            moet neerleggen  of u doden? 
Kid:   - Wil je zeggen dat je me gaat doden? 

 

Hierna reed de Kid weg terwijl hij riep “ tot ziens partner!” 

 
Korte tijd nadien zou Billy worden neergeschoten  

door Garrett.  Pat Garrett zelf kwam aan zijn einde toen 

hij in een hinderlaag werd gelokt door Jim Miller. 

 
                                                                                                               Pat Garrett 
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Velen twijfelden aan de uitleg van Garrett, vooral door zijn verklaring dat Billy met getrokken 

wapen de kamer binnenkwam wat laat veronderstellen dat The Kid iets verwachtte. Gezien de 

ervaring van de Kid zou deze waarschijnlijk niet zomaar zijn binnengestapt als hij een  

valstrik vermoedde. Hoe het ook is geweest, en of 

Billy The Kid zoveel moorden heeft gepleegd als 

aan hem toegeschreven worden, speelt bij de 

beoordeling van de manier waarop hij zijn einde 

vond geen rol. Het is en blijft een feit dat dit het 

einde van een roemloze jongeman, een ‘killer’ die 

fabelachtig snel zijn colt trok en die nu nog in vele 

westernverhalen opduikt, betekende. In 

werkelijkheid was hij noch een held, noch een 

romanticus. Ondanks zijn gewelddadige levensloop 

en reputatie was Billy geliefd onder de 

Spaanstalige bevolking die volgens gouverneur 

Wallace serenades brachten bij de gevangenis als 

de Kid weer eens opgesloten zat. Billy was waarschijnlijk tweehandig als schutter, kon goed 

dansen en was een knappe verschijning. Hij ligt begraven in Fort Sumner, New Mexico, naast 

twee van zijn bendeleden Tom O’Folliard en Charlie Bowdre. 

Tot op de dag van vandaag blijft de vraag of Pat Garrett daadwerkelijk The Kid neerschoot in 

die donkere kamer op 14 juli 1881, en of het lichaam van The Kid wel echt daar begraven ligt !!! 

 

 

MYSTERIE ! 

De grootste onduidelijkheid werd 70 jaar na data in het leven geroepen door ene Ollie L. 

Roberts oftewel “ Brushy Bill” die kort voor hij stierf in 1950 op hoge leeftijd de bekentenis 

deed dat hij Billy The Kid was en vergiffenis vroeg voor al zijn misdaden. 

Aan de verklaring van Ollie Roberts werd door sommigen veel geloof gehecht, waaronder een 

oude rechter die zei altijd al zijn twijfels gehad te hebben aan het verhaal van Pat Garrett. Er 

zijn natuurlijk wel meer aanwijzingen dat Garrett wel degelijk The Kid heeft neergeschoten. 

Zo zijn er diverse getuigen waaronder Jesus Silva en Deluvina Maxwell,beiden goede bekenden 

van de Kid, die beweren het lijk van Billy The Kid erkend te hebben. Zij zouden trouwens nog 

jaren lang het graf van de Kid onderhouden.  

Maar het mysterie blijft. Zodanig zelfs dat de huidige sheriff van het gebied in 2005 

aankondigde voorgoed aan einde te maken aan deze onduidelijkheid. Een commissie onderzocht 

wat er wettelijk kon gedaan worden om deze zaak definitief op te helderen. Men kwam tot het 

besluit dat, volgens gekende verhalen, ofwel de echte Billy The Kid begraven is in Fort Sumner 

of een dubbelganger. Twee andere mogelijke ‘ Billy The Kids’ zouden kunnen zijn: Ollie L. 

Roberts (begraven in Hamilton, Texas) en ene zekere John Miller (?) ( begraven in Prescott, 

Arizona in 1937).  

Om al direct deze laatste, meest onwaarschijnlijke, persoon uit te kunnen sluiten werd John 

Miller in 2005 opgegraven. DNA materiaal van dit lichaam werd vergeleken met DNA materiaal 

afkomstig uit de bloedvlekken die zeker van de door Pat Garrett vermoorde persoon waren – 

de bloedvlekken werden uit een bank genomen waarop het lijk van Billy The Kid werd gelegd na 

de moord. Tot nu toe werden de resultaten van het onderzoek niet vrijgegeven voor het 

publiek !! 

Onderzoek wees uit dat de moeder van Billy The Kid begraven was in Silver City, New Mexico. 

Ook hier wilde men DNA materiaal verlijken met dat van de vermeende Kid, maar de 

autoriteiten van Fort Sumner en Silver City gaven geen toelating voor opgraving ! 
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De meeste hedendaagse historici, waaronder de gerenommeerde Frederick Nolan, trekken het 

verhaal van  Ollie L.  ‘Brushy Bill’ Roberts in twijfel. Volgens Nolan zou in de familie bijbel van 

de familie Roberts zijn ontdekt dat Brushy Bill in 1879 geboren werd en deze zou dan 2 jaar 

zijn geweest toen Billy The Kid werd neergeschoten.  

Maar wat ook nog ontdekt werd, is dat de moeder van Billy The Kid een tante was van Brushy 

Bill en dus familie,  wat de zaak  zeker niet eenvoudiger maakt. 

 

Als men alle gevonden resultaten bekend zou maken dan zou wellicht veel van dit mysterie zijn 

opgelost, maar algemeen wordt wel aangenomen dat Billy The Kid  neergeschoten werd door 

sheriff Pat Garrett, zoals vermeld in alle geschiedenisboeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Omdat reeds meermaals getracht werd om de grafsteen te stelen, werd het graf  
               van Billy The Kid met een ijzeren traliewerk omringd. 
 
 

 sivle 
                                                                  ************************************************************                                                                                                           
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OLYMPISCHE  SPELEN  2012 

 

 

De Olympische zomerspelen vinden dit jaar plaats van 27 juli tot en met 12 augustus in Londen, 
de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Het wordt de 27e editie van de zomerspelen sinds die 
voor het eerst (terug) werden georganiseerd in 1896. 
Londen is de eerste stad die voor de derde keer de spelen mag organiseren. Eerder vonden de 
Olympische spelen van 1908 (opening op 13 juli) en 1948 ( start op 29 juli) hier plaats. 
Dit jaar zullen er niet minder dan 302 evenementen plaatsvinden verdeeld over 26 sporttakken. 
 
 
Oudheid: 
De originele Olympische Spelen werden gehouden in de oude Griekse stad Olympia die sinds de 
10e eeuw VC dienst deed als religieuze en politieke ontmoetingsplaats. 
Rond het einde van het 2e en het begin van het 1e millennium kwamen de Eliërs uit het Noorden 
naar het Griekse schiereiland dat tegenwoordig bekend staat als Peloponnesos waar zij zich 
vestigden in de omgeving van Olympia dat toen onder de heerschappij stond van de Pisaten. In 
de 6e eeuw VC leidde onderlinge twisten tot een oorlog. 
 
 

De plaats waar de strijd werd 
uitgevochten werd - na een overwinning 
van de Eliërs - gewijd aan de oppergod 
Zeus en kreeg de naam Olympia ( ter 
herinnering aan de berg Olympos in 
Thessalië). 
De 1e spelen werden gehouden ter ere 
van Pelops na zijn overwinning in de 
wedrennen op Oinomaos, de koning van 
Pisatis. 
De volgende spelen werden terug ter ere 
van Zeus gehouden en sinds 776 VC 
werden de namen van de overwinnaars 
opgetekend en dit jaartal gold als het 
begin der Olympiaden, tevens de basis 
van de Griekse tijdrekening. 

Oorspronkelijk werden de spelen gehouden Op de velden voor de tempel, maar met de   groei 
van de Spelen diende men uit te bouwen tot uiteindelijk in Olympia een stadion herrees dat 
plaats bood aan 40.000 toeschouwers. Het doel van de Olympische Spelen was om jonge 
mannen hun fysieke kwaliteiten te laten tonen en om de relatie tussen de verschillende Griekse 
steden te bevorderen. De Spelen waren enkel toegankelijk voor mannen en werden om de 4 
jaar ingericht. Vrouwen konden geen sportieve prestaties leveren was toen de gedachtegang. 
Na de Romeinse overheersing in Griekenland werden de Spelen minder belangrijk gevonden. 
Later werden ze zelfs aanzien als een heidens feest, tot de Romeinse Keizer Theodosius de 
Eerste de spelen verbood in 393. 
 
De moderne Spelen: 
Vijftien eeuwen later werden in Europa meerdere initiatieven gestart om de Olympische spelen 
weer te laten herleven. In 1850 werd in het plaatsje ‘ Much Wenlock’ de Olympische Klasse 
opgericht die later werd omgedoopt tot ‘ Wenlock Olympian Society Annual Games’. De Griekse 
filantroop Evangelis Zappas sponsorde in 1859 de 1e Olympische Spelen die op 
een plein in Athene werden gehouden. De Brit William Penny Brookes 
organiseerde in 1866 nationale spelen in het Christal Palace. Geïnspireerd door 
deze initiatieven bedacht Pierre de Coubertain In 1890 dat een grootschalige 
herrijzenis van de Olympische Spelen mogelijk moest zijn. De Coubertin was 
een groot voorstander voor de bevordering van de lichamelijke en geestelijke 
opvoeding van de jeugd, evenals de versterking van de vriendschapsbanden 
tussen de volkeren. Hij was overtuigd dat een sportieve krachtmeting 
edelmoedigheid en ridderlijkheid bij een atleet zou aankweken, evenals 
respect voor de tegenstander.  
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De Coubertin werkte de ideeën van Zappas en 
Brookes verder uit en besprak zijn plannen 
tijdens het Olympisch Congres van het 
Internationaal Comité in Parijs ( IOC). Daar 
werd besloten om de moderne Olympische 
Spelen terug in te voeren waarvan de eerste 
editie zou plaatsvinden in 1896 te Athene.  
Als eerste voorzitter van het IOC werd de 
Griekse schrijver Demetrius Vikelas aangesteld. 
 
 
Olympische symbolen: 
Het bekendste is ongetwijfeld 
de Olympische vlag met 5 
geschakelde ringen van 

verschillende kleur op een witte ondergrond. Deze 5 kleuren ( rood, blauw, 
groen, geel en zwart) 
werden - samen met de witte achtergrond van de vlag- gekozen omdat de 
vlag van elk land in de wereld minstens één van deze kleuren bevat. 
De 5 ringen staan symbool voor de 5 werelddelen en benadrukken de sportieve bijeenkomst van 
de continenten. De vlag werd als symbool aangenomen in 1914 maar pas bij de zomerspelen van 
1920 in Antwerpen voor het eerst gevoerd. 
 
De mascotte en de slogan die bij iedere spelen aanwezig zijn worden door het land dat de 
spelen inricht zelf gekozen en mogen worden gebruikt na goedkeuring door het IOC. 
 
De officiële slogan van de Olympische beweging is “ Citius, Altius, Fortius” ( Latijn voor sneller, 
hoger, sterker) en het Olympische credo “ Deelnemen is belangrijker dan winnen” is algemeen 
bekend, refererend naar het feit dat ook in het dagelijkse leven niet de overwinning, maar het 
streven naar een doel het belangrijkst is !!  
 
De Olympische vlam wordt in de historische stad Olympia met zonlicht 
aangestoken en in estafette naar de bestemming gebracht. Het Olympisch vuur 
brandde voor het eerst in 1928 in Amsterdam, de estafette vond voor het 
eerste plaats voor de spelen te Berlijn in 1936. 
 
De Olympische sporters die het best bij een onderdeel presteren ontvangen een 
Olympische medaille in goud, zilver of brons. Tegenwoordig ontvangen sporters 
met een bepaalde klassering in het klassement ook een Olympisch diploma. 
op de foto – de Marathontoren te Amsterdam waar het eerste Olympisch  vuur 
brandde 
 
 
Olympische Spelen 2012: 
Londen werd op 6 juli 2005 in Singapore door het IOC gekozen als gastheer voor de spelen van 
2012. Andere kandidaten waren: Parijs, New- York, Madrid en Moskou. In de 1e ronde viel 
Moskou af, in de 2e ronde New- York en tenslotte Madrid en Parijs. 
De openingsceremonie zal plaatsvinden op vrijdag 27 juli en de sluitingsceremonie is voorzien 
op zondag 12 augustus. 

 
 
De wedstrijden Basketbal en gymnastiek zullen 
plaatsvinden in het “ The O2” stadion dat voor de 
Olympische Spelen tijdelijk omgedoopt zal worden in 
de ‘ North Greenwich Arena”. 
 
The O2 ( voorheen de Millennium Dome) is een 
evenementen complex dat ter gelegenheid van het 
Millennium in het oosten van Londen werd gebouwd. 
Het werd ontworpen door de Britse architect Richard 
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Rogers, heeft een doorsnede van 365m en is het grootste koepelgebouw ter wereld.  
 
 
 
In 2005 werd deze Dome omgebouwd zodat er popconcerten en andere evenementen in kunnen 
plaatsvinden. Op 24 juni 2007 vond de opening plaats door de Amerikaanse band ‘ Bon Jovi’. 
Andere artiesten die hier optraden: Prince ( 21 concerten), de Spice Girls ( 17 concerten). 
Michael Jackson zou er tussen juli 2009 en maart 2010 vijftig optredens verzorgen van zijn 
nieuwe show “ This is it!”. Drie weken voor aanvang overleed  Michael aan een overdosis. Het 
gebouw is bereikbaar via het metrostation ‘ North Greenwich’, één van de grootste  
metrostations te Londen, met een capaciteit van 20.000 passagiers per uur. 
 
 

 
De wedstrijden gymnastiek vinden plaats op 28 en 29 
juli alsook op 9 en 10 augustus. De wedstrijden met 
medailles vinden plaats van 30 juli t.e.m. 7 augustus. In 
totaal: 18 gymwedstrijden. 
 
 
Mascotte en Logo: 
De officiële mascotte werd in 2010 voor het eerst 
gepresenteerd. Wenlock is de naam en stelt een soort 
ruimtewezen voor met één oog en draagt het embleem 
van de Olympische Spelen op de borst.  
( De mascotte van de paralympische spelen die aansluiten op de 
zomerspelen zal Mandeville heten) 

 
 
 

Olympische vlam: 
Traditiegetrouw zal ook bij deze Olympische Spelen de vlam vanuit 
Olympia - Griekenland - naar Londen worden overgebracht. De 
toorts die men daarvoor gaat gebruiken werd op 8 juni 2011 
gepresenteerd en is een 80 cm hoge, 800 gr wegende gouden fakkel 
doorboord met 8.000 gaatjes. Deze gaatjes symboliseren de 8.000 
personen die de toorts van Olympia naar het Olympisch stadion 
zullen overbrengen.  De toorts wordt aangestoken op 18 mei 2012 
en komt de volgende dag aan in Land’s End (Groot- Brittannië ). 
Vandaar uit zal de 70 dagen durende route starten die op de dag van 
de openingsceremonie in Londen eindigt. 

 
 
Olympische weetjes: 

 Tijdens de Olympische Spelen te Stockholm (Zweden) in 1912 deed de fotofinish zijn 
intrede. 

 Geen Olympische Spelen in 1916 wegens Wereldoorlog 1. 

 Op 14 aug. 1920 vonden de Olympische Spelen plaats te Antwerpen. 

 Tijdens de Olympische Spelen van 1928 te Amsterdam werd de Amerikaanse zwemmer 
Johnny Weismuller de grote overwinnaar. Werd later beter bekend als Tarzan in de 
gelijknamige films. 

 Voor de medaille uitreiking op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn verlaat Hitler 
vroegtijdig het stadion omdat hij geen medaille wou uitreiken aan de zwarte atleet 
Jesse Owens ( 4x goud) 

 Op de Olympische Spelen van 1960 te Rome behaalt Cassius Clay goud in de 
bokswedstrijden. Werd later wereldkampioen en veranderde zijn naam in Muhammed 
Ali. 

 De Olympische Spelen te Seoul ( Zuid- Korea) werden ontsierd door dopinggebruik in 
1988. 

 Meer dan 11.000 sporters uit 197 landen namen deel aan de spelen te Atlanta in 1996. 
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Medailles: 
Enkele voorbeelden van behaalde medailles op de Olympische Spelen tot 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymwedstrijden: 
 
Op de Olympische Spelen wordt in 3 disciplines gestreden: 
Ritmische Gymnastiek, trampolinespringen en Turnen. 

 
Ritmische Gymnastiek: alleen vrouwen op de meerkamp individueel en meerkamp  
landenteam. 

 
 

Trampoline: mannen individueel + vrouwen individueel (2 disciplines) 
 

 
Turnen: mannen:  meerkamp individueel + meerkamp landen 
brug, paard, rekstok, ringen, sprong, vloer 
vrouwen:  meerkamp individueel + meerkamp landen 
balk, ongelijke brug, sprong, vloer 
 

 
De volgende Olympische zomerspelen vinden plaats in Rio De Janeiro (Brazilië) in 2016 

 
 

Willy 
 

 goud zilver  brons totaal 

Verenigde 
Staten 928 729 637 2.294 

Groot- 
Brittannië 207 255 254 716 

Nederland 71 79 96 246 

België 37 51 51 139 
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Waarom hebben onze grootouders zo'n gelukkige herinnering aan hun jeugd? 

 

Een fles Bayer's 'Heroin'. 

(dat ze zich nog iets herinneren!!) 

Tussen 1890 and 1910 werd heroine verkocht als morfine waar geen recept 
voor nodig was. Gebruikt voor kinderen die veel moesten hoesten. 

 

Iemand Coca Wine ?? 

 

Metcalf's Coca Wine was een van de gangbaarste wijnen met 
coke. Iedereen gebruikte het als drankje om depressies te 
overwinnen. 

En dat werkte uiteraard. 

 

 

Marihuana Wijn. 

 

Mariani wine (1875) was de beroemdste opwekkende wijn. Paus Leo XIII 
had er altijd een flesje van bij zich. 

Hij ridderde Angelo Mariani (de poducent) met een Vaticaanse gouden 
medaille. 

 

 

 

Maltine. 

Geproduceerd door: Maltine Manufacturing Company of New York. 

Je werd aangeraden een flink glas tijdens of na de maaltijd te 
nemen. Kinderen een half glas. 
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Een reclame van C.F. Boehringer & Soehne ( 
Mannheim , Duitsland ). 

Ze waren er trots op, dat ze de grootste producent in 
de wereld waren van produkten met Quinine en 
Cocaine 

 

 

Opium tegen Asthma: 

 

Met 40% alcohol plus 3 gram opium per tablet. 

Je werd er niet beter van, maar daar had je lak aan!!! 

 

Cocaine Tabletten (1900). 

 

Alle acteurs, zangers, onderwijzers en priesters wilden ze 
hebben voor een maximale stemvolume. Geweldig om de 
keel te smeren.. 

Cocaine dropjes tegen kiespijn. 

 

Heel populair voor kinderen in 1885..  Ze verzachtten niet 
alleen de pijn, maar de kinderen werden er ook nog vrolijker 
van!! 

 

 

Opium voor pasgeborenen. 

Je kunt met zekerheid stellen, dat ze goed 
sliepen. 

(niet alleen de opium, maar ook 46 % alcohol!) 

 

 

Het is toch geen wonder dat de oudjes het altijd hadden over de 'goede oude tijd'. Van de wieg 
tot het graf was iedereen stoned!!! 
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SPEEL JE MEE    ? 
 
A - even nadenken: 

1) Wat hoort niet thuis in volgend rijtje? 
a) rugslag                      b) schoolslag        c) opslag                 d) vlinderslag 

 
2) wat probeerde men in Schotland tevergeefs op te sporen tijdens “Operatie Deepscan”? 

 a) een duikboot       b) een scheepswrak   c) monster van Loch Ness        d) reuzeninktvis 
 

3) welke medicijnmannen sneden maretakken af met een sikkel?  
a)  Manitou’s          b) Druïden          c) Sjamanen                  d) kozakken 

 
4) Welke merknaam werd zo goed als synoniem voor het woord “balpen”? 

a)  Bic                    b) stift  c) schrijfstok  d) inktbuisje 
 

5) Welke van de volgende soorten is een kraakbeenvis? 
a)    Paling      b)  grondel  c) pladijs  d) rog 

 
B - wist je dat …? 

 We zonder speeksel niets zouden proeven?  
( we proeven met onze smaakpapillen en deze werken alleen als er speeksel voorhanden is. Met een 
droge tong hebben we dus geen smaak) 

 Hypertrichosis een andere naam is voor het ‘ Weerwolfsyndroom’?  
( hierbij groeit haar op willekeurige plaatsen op het lichaam .Er is zelfs een geval bekend waarbij het 
gehele aangezicht behaard is. Gelukkig is het een zeldzame aandoening en tot op heden zijn er 
slechts wereldwijd zo’n 50 gevallen bekend) 

 Carnivoren ( vleeseters) een kortere darm nodig hebben dan Herbivoren (planteneter)? 
 ( dit komt omdat vlees veel sneller verteert dan planten. De mens is een Omnivoor ( alleseter). 
 Onze       darmen zijn +/- 8 meter lang) 

 Een mens gemiddeld zo’n 15 boeren per dag laat ? 
( meestal gebeurt dit zeer stil, zodat een boer soms ongemerkt gebeurt. Soms ook zeer luid en 
schaamteloos!) 

 Astronauten in de ruimte geen boeren kunnen laten? 
( Dit komt door het ontbreken van de zwaartekracht in de ruimte. Deze is benodigd om de 
maaggassen omhoog te duwen) 

 
C - Morse.  

Hieronder vindt u enkele woorden in de internationale morsetaal. Aan u om de oplossing te 
vinden van het in morsetaal omschreven woord. 

_ _ _  / … /  . _ .  / .  / _ _  = OSREM 
 

 . . . /  _ /  . .  / .  / .  /  . _ .  = STIEF 

 

 _ . /  ._ /  _ _ . /  . /  . _ . .     = NAGEL 
 
 

 _ /  . /  . _ . . / .  / _ _ . /  . _ . /  . _ /  . _  / . . _ . =  ………………… 
 
D - wie staat er op volgende foto’s ? 
 

 
……………………………….       ……………………         ……………………….        …………………. 
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E - sudoku. 
 

    9      8   9     8    2   

   6     8  2  4     6    4 9     3 7    

 3    5    2  6   1  9   2      3 7     4 

 2  1  8  3  5  7  9       1     4   

 6   7     1   3    8     7      2 

 5      9  6  7       2    1    8    9 

   7  3 5       9     7      3 9    

   1  6  7    4      5    8  6  4    

   4    3   5       3       1 6  
 
 
 
F - om te kleuren 
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G - ongelooflijk raar,…maar waar ! 
Neem 1 dobbelsteen, en bij elke worp die je doet noteer je het aantal ogen in een willekeurig vakje ( linker 
rooster). Als de 49 vakjes gevuld zijn maak je de som van elk rijtje, zowel horizontaal als vertikaal. Maak nu de 
som van alle horizontale uitkomsten en de som van alle verticale uitkomsten. Als je juist geteld hebt, zul je zien 
dat het getal in het vet omlijnde vierkantje  voor zowel de horizontale als de verticale som hetzelfde is !  Raar 

maar waar ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H -  TV - Quiz voor 50 plussers ! 
1) In welke TV serie maakte de zwarte superster Bill Cosby ( uit the Cosby show)  furore. 

a) Mission impossible  b) I Spy   c) the man from U.N.C.L.E. 
 

2) De westernreeks ‘ Bonanza’ was zeer populair op TV. Wie vertolkte de rol van Little Joe ? 
a) Michael Landon  b) Marlon Brando c) Eddy Sharples 

 
3) Batman werd reeds in 1960 een populair TV feuilleton. Wie vertolkte de reol van Batman? 

a) Bruce Wayne  b) Adam West  c) Burt Ward 
 

4) Eveneens een topper: “ De Wrekers”. Patrick Macnee ( met bolhoed en paraplu)vertolkte de rol van ? 
a) John Keel   b) John Hurt  c) John Steed 

 
5) 1968. Wie vertolkte de rol van detective Axel Nort in het gelijknamige feuilleton?  

a) Rik Andries   b) Johny Voners  c) Nand Buyl 
 

6) Wat was de naam van de indiaan die naast ‘Pipo, de clown’ mooi weer maakte op de Nederlandse TV? 
a) Klukkluk   b) mamaloe  c) flipflop 

 
7) Op piepjonge leeftijd speelde hij de rol van ‘Dr. Kildare’ en werd wereldberoemd. Wie vertolkte deze rol? 

a) Roy Thinnes   b) Paul Newman  c) Richard Chamberlain 
 

8) De heren Hanna en Barbara ontwierpen in 1960 The Flintstones. Kent u hun voornamen? 
a) Bill en Joe   b) Eddie en Felix  c) Tom en Jerry 

1            

             

              

               

                

                 

                  

                 

                

         
 

  

          

         

   49     

             = 

                   =   
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PUZZEL MEE EN WIN EEN BOEKENBON  
 
Los onderstaand rooster op volgens de omschrijving die ernaast staat. Ontdek welk woord er gevormd wordt 
dat verschijnt in de vet omrande hokjes. Enkele letters krijgt u al cadeau.  
Vul uw antwoord in op onderstaande antwoordstrook en bezorg deze voor 30 juni 2012 aan de leiding van 
uw afdeling of een bestuurslid. Uw antwoord mailen kan ook naar willy.vandorst@skynet.be.  
Onder de juiste oplossingen wordt ook nu weer een boekenbon verloot ter waarde van 10€. 
 
Op de strook de naam van het lid van onze turnkring invullen aub. Indien meerdere personen lid zijn in 
hetzelfde gezin mogen al deze namen worden ingevuld. Iedereen komt in aanmerking voor de juiste 
oplossing. Uiteraard mogen papa of mama onze allerjongsten een handje helpen.  

           
 

 

OPLOSSINGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaar vorige prijspuzzel:  2  winnaar boekenbon: Sofie CEULEMANS 

_____________________________________________________________________________ 
Prijspuzzel Sprokkels 29               turnkring ILOKA 

 

OPLOSSING: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam en voornaam deelnemer(s):: ____________________________________________________ 

 

Afdeling(en): ___________________________________________________________________ 

              

             L balsport 

              

          E   
onze sporttak  

              

             O     
sport beoefend in water 

 

              

          T   
gevechtsport 

 

              

   U                   
sport die met dieren wordt 
gespeeld  

              

           R       

sport  die wordt beoefend met een soort stok 
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Een zomers receptje ! 

Pasta salade met tonijn en maïs 

ingrediënten 

voor de salade: 

 400 g spirelli (of een pasta naar keuze) 

 3 tomaten  

 1⁄2 komkommer  

 1 handvol platte peterselie  

 300 g zoete maïs (blik) 

 280 g tonijn (blik, uitgelekt gewicht) 

 4 eieren  

 

 

voor de dressing: 

 2 eieren  

 2 dl arachideolie (of fijne druivenpitolie) 

 1 1⁄2 dl ongezoete (magere) yoghurt  

 1⁄2 teentje look  

 1 eetlepel zachte mosterd  

 1 eetlepel currypoeder  

 1⁄2 citroen  

 peper zout  
 

bereiding 

voor de salade: 

 Breng twee potten met water aan de 
kook: één grote om de pasta in ruim water te 
koken en een kleintje om de eieren hard te 
koken. Voeg een flinke snuif zout toe aan het 
water voor de pasta. 

 Spoel alle groenten zorgvuldig. 

 Kook de pasta al dente. Check de 
aangegeven kooktijd op de verpakking. Giet de 
spirelli nadien af en laat de pasta goed 
uitlekken en afkoelen. 

 Kook de eieren hard in 8 à 10 minuten. 
Koel de eieren nadien door ze onder koud 
stromend water te houden of in koud water te 
laten rusten. Pel de afgekoelde eieren Gebruik 
het kokende water voor de eieren om de 
tomaten te ontvellen. 

 Snij de tomaten nadien in kwartjes en 
haal de zaadlijsten eruit. Snij het 
tomatenvlees in kleine kubussen en doe ze 
in een ruime mengschaal. 

 Snij de ongeschilde komkommer 
overlangs in (lange) kwarten. Snij de 
waterige zaadlijsten eraf en verdeel de 
groente in kleine kubussen. Voeg ze toe aan 
de stukjes tomaat. 

 Laat de ingeblikte maïs uitlekken. Giet 
de zachte graantjes in de mengschaal. 

 Doe hetzelfde met de tonijn (in 
eigen nat) uit blik. 

 Als de pasta goed afgekoeld is, dan 
giet je deze in de mengschaal. 

 Prak de gekookte eieren met de 
pureestamper, tot je een fijne mengeling 
van stukjes eiwit en dooier krijgt. Voeg 
deze mimosa toe aan de salade. 

 Spoel de peterselie en hak het groen 
fijn. Doe de snippers in de mengschaal. 

 

 

 

 

 

voor de dressing: 

 Pel de look en hak deze in stukjes. 

 Neem een hoge mengbeker en doe daarin 
de stukjes look, de eidooiers, de mosterd en 
een scheutje lauw water. 

 Mix alle ingrediënten glad met de staafmixer. 

 Blijf mixen en schenk de olie beetje bij 
beetje in de beker. Beweeg intussen de 
staafmixer op en neer, tot je een gebonden saus 
krijgt (vergelijkbaar met mayonaise). 

 Voeg nu de yoghurt toe, samen met het 
currypoeder en het sap van de citroen. Mix kort. 

 Proef deze currymayonaise en voeg naar smaak 
peper van de molen en wat zout toe. Mix de 
dressing een laatste keer. 

Zet de saus eventueel even in de koelkast.  

 

 

Smakelijk ! 
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Nieuws uit California USA 
 

en de klokken brachten Oma...  

 

Enkele dagen voor de paasvakantie trok oma haar dappere 

schoenen aan en trok ze op haar eentje richting San Francisco. 

 Na een lange vlucht met overstap in New Jersey, pikten onze 

schone slaapster (op de 

achterbank) en ik oma op van de 

luchthaven (mijn werk en Freya's 

crèche zijn namelijk vlakbij). 

 Thuis gekomen kon oma dan 

eindelijk Freya nog eens 

knuffelen: liefde op het eerste 

gezicht - die 2 weken babysitten zouden wel goed komen. 

 Om zeker te zijn dat het inderdaad wel goed zou komen heb 

ik toch maar eerste een paar dagen van thuis gewerkt zodat 

Freya en oma nog een beetje aan elkaar konden wennen. 

 Geen probleem, want oma kent de buurt hier al beter dan wij en met de buggy , uitgerust 

met zonnescherm en regenhoes (ja hoor af en toe kan her hier ook stevig regenen) en deze 

keer zonder platte banden ) was er geen houden aan - er zou gewandeld worden.  Het was 

een vermoeiende vakantie, want dikwijls vielen zowel Freya als oma spontaan voor bedtijd 

in slaap. 

 

En hoewel Tim en ik niet 

echt veel verlof konden 

nemen hebben we toch 

samen wat tripjes gedaan: 

een dagje San Francisco, 

de Filoli tuinen bezocht 

met massa’s tulpen,   

paasbloemen en 

fruitbomen in bloei, gaan 

picknicken in een wijngaard en om jullie allemaal 

jaloers te maken: naar Cirque du Soleil - Totem 

gaan zien.  2 weken zijn voorbij gevlogen en we missen Oma al.  Gelukkig 

was het afscheid niet al te moeilijk want eind mei komen we op vakantie 

naar België.  Het vertrek tijdens een zwaar onweer was volgens Oma niet zo 

leuk, maar gelukkig zat ze op de vlucht naar Frankfurt en niet naar Londen, 

want dat vliegtuig werd kort na het opstijgen 

getroffen door een bliksem en moest terugkeren 

naar San Francisco voor een grondige checkup. 

De oma doet haar naam - Oma Hurricare - alle eer 

aan. 

 

groetjes en tot binnenkort, 

Nadine en 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 30 september 2012 

 
foto’s  op www.iloka.be 

 

 

 

 

Zomeraanbod Conditiegym juli en augustus 2012 
 

maandagavond van 19.45 tot 21u. 
  Turnzaal Vrank en Vrij Hoevenen – Kerkstraat 

 
iedereen welkom 

 
indien geen lid van ILOKA of Vrank en Vrij betaal je 20€ 

 

http://www.iloka.be/
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