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einddatum voor volgende editie 

10 januari 2013 

 

Tijdens de zomermaanden juni juli en 
augustus werd er gefietst op dinsdag 
namiddag door onze seniorobicers.  
Telkens goed weer ! 

 
 
 
 
INTRO 
 
 
Onze 30ste “SPROKKEL” is een feit ! 
In 2003 verscheen het eerste nummer, toen 
nog zonder naam. Het 2de nummer noemde  
“Sportsprokkels” en 5 jaar later werd het 
“Sprokkel” Nu zijn we weer 5 jaar later en is 
het misschien wel tijd voor iets nieuw? Indien 
iemand zich geroepen voelt om de 
samenstelling van ons clubblad op zich te 
nemen, laat het me dan vlug weten. Iedereen 
mag ook steeds tekstjes binnen brengen om 
te publiceren en ik ben ook steeds benieuwd 
naar alle roddels die de ronde doen! 
 
Voor alle nieuwe leden van harte welkom bij 
ILOKA en ik hoop jullie veel te zien in de 
turnzalen. Voor onze leiding en hulpleiding 
was het een zware start met al die nieuwe 
gezichtjes maar ik heb gemerkt dat alles 
vlotjes verloopt en iedereen heeft zowat z’n 
plaatsje gevonden in de verschillende lessen. 
 
We hadden reeds een open – deur avond en 
daar was ook ruime belangstelling van ouders 
en sympathysanten. De Brevettendag en het 
Sinterklaasfeest in november en een eerste 
wedstrijd in december, we zijn weer opweg 
naar een druk turnseizoen. Ook nog een 
uitstap voor leiding en hulpleiding naar het 
Gymgala, dat deze keer doorgaat in 
Antwerpen, op 15 december en dan is het 
jaar weeral om. 
 
Het 56ste Turnfeest “CIRCUS” is op 9/03/13 
Hou alvast deze datum vrij om te komen 
kijken of meebeleven met al onze gymnasten. 
Aansluiten bij onze werkploeg is gratis en zo 
kan je het turnfeest eens vanuit een ander 
hoek bekijken. Je hoort nog van ons! 
 
Verder wens ik iedereen een prachtig turnjaar 
een goede gezondheid en ook reeds de beste 
wensen voor 2013 
 
Tot kijk in de zaal! 
 

Irène 
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 KRINGKALENDER – 2012 – 2013 
 

 
Zaterdag 24 november  Brevettendag ILOKA turnzaal KA 
 
Woensdag 28 november  Sinterklaasfeest jongeren turnzaal KA 
 

Zaterdag 01 december wedstrijd MT/ TU (Antwerpen) 
 
zat./zond 21/22/dec.  Mini Turnkamp turnzaal KA 
 
Zaterdag 15 december  Gym Gala te Antwerpen 
 
zaterdag 2 februari  Non-Gym day ILOKA 
 
Zaterdag 9 februari  recreatornooi LM/AT/TU/MT ( Oud-Turnhout) 
 
Vrijdag 8 maart:  verhuis/opbouw turnfeest 
Zaterdag 9 maart:  55e turnfeest ILOKA 
Zondag 10 maart:  opruiming turnfeest 
 
zaterdag 20 april   LM – Airtrack – Tumbling en MT (Mariakerke) enkel tumbling ploeg 
 
za/zo 27-28 april  Toestellen Sint Peeters Leeuw 
 
Zaterdag 11 mei:  wedstrijd MT G.LF (Gent) 
 
Zondag ????   Deelname Dorpsdag Kapellen 

 
Herfstvakantie:   29/10  -  4/11   krokusvakantie: 11/02  -  17/02 
Kerstvakantie:    24/12  -  6/01  Paasvakantie: 01/04  -  14/04 

 

LESSENROOSTER 2012 / 2013 

 

zaal dag afdeling van  -  tot  

      

KA maandag Kids Dance (november tot mei) 18.30 tot 19.30 

  Gym Plus (+ 12j.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Gym jongens 18.30 tot 20.00 

  Zoemba (vanaf oktober) 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30  

      

KA woensdag Kleuters(vanaf 2.5j.) 14.00 tot 15.30 

  toestelturnen (na selectie) 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Gym meisjes 18.00 tot 19.30 

  MiniTramp / LangeMat 19.30 tot 21.00 

    

KA zondag Air Floor (na selectie) 10.00 tot 12.00 

     

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      
KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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Dorpsdag 3/6/2012 
 
Het was zowat de slechtste dag van 2012! Regen en wind gierden door de straten toen we 
vertrokken om onze tenten op te stellen. Ik heb die dag zelfs mijn laarzen aangetrokken zodat 
ik toch nog droge voeten had. Na nog wat wachten werd er dan toch besloten om enkele 
tentjes te plaatsen voor een beperkte opstelling van onze stand. De meeste standwerkers zag 
je verdwijnen want het bleef regenen. 
Onze superKids hadden in de namiddag een optreden en die zijn zo enthousiast dat het voor 
hen niet uitmaakte of het regende of niet – ze zouden dansen. Na evenwel de nodig 
strubbelingen waar dit optreden dan wel zou plaatsvinden kregen ze toch een podium om zich 
op uit te leven. Een dikke proficiat voor al deze Kids Dancers en hun supporters. We hopen 
voor een volgende keer op beter weer!! 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN – FRANGIPANNE EN  CARRE CONFITUUR 

 

 

Ook dit jaar is er weer een SMULACTIE. De nodige bestelformulieren werden reeds uitgedeeld en het is nu 
wachten op je bestelling. We hebben onze prijzen een beetje aangepast en hopen toch nog op een vlotte 
verkoop.  

Alles kost 6€ per eenheid 

 

vanillewafels  700 gr 

Vanillinewafels met chocolade  700 gr 

schilfertruffels 250 gr 

frangipane 700 gr 

artisanale marsepein 250 gr 

carré confituur 700 gr 

 

 

bestellen kan tot 16 november 

afhalen bij Irène op woensdag 21 november 

levering in de turnzalen op woensdag 21/11  /  vrijdag 23/11  /  dinsdag 27/11 
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SINTERKLAAS KOMT BIJ ILOKA 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 

IN DE TURNZAAL VAN HET KA 

Dit jaar is het even anders – Sinterklaas en Zwarte Piet komen onze kindjes bezoeken in de turnzaal tijdens onze 
kleuterles – daarom is er een speciale les om je Pietendiploma te behalen – na allerhande proeven ben je 
geslaagd als hulp-Piet en krijg je van de Sint een echt Pietendiploma. Je mag ook je mama, papa, oma, opa ea. 
meebrengen zodat die voor jou kunnen supporteren. De Sint en Piet komen later en brengen voor de brave 
kindjes zeker een geschenkje mee. Deze kleurplaat kan je al kleuren en voor de Sint meebrengen.
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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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KAMERGYMNASTIEK anno….1938 
 
 

In het weekblad ‘Libelle’, jaargang 1938 vonden we volgende turnoefeningen die thuis kunnen worden uitgevoerd en die we 
onze lezers niet wilden onthouden. De oorspronkelijke spelling werd behouden en de foto’s zijn van mindere kwaliteit 
gezien het decenniaverschil wat duidelijk merkbaar is aan de kledij en de haarsnit van de turnster.  
 
Buikspieroefening: 

We liggen op onzen rug en plaatsen onze voeten op een laag voorwerp ofwel een klein einde van den 
grond tegen een muur. De armen zijn hoog gestrekt. Uit deze houding komen we op tot zit en buigen 
den romp daarbij zooveel mogelijk voorover. De knieën moeten daarbij gestrekt blijven. We gaan 
weer terug tot lig en herhalen de oefening, die allesbehalve gemakkelijk is, doch uitstekend voor de 
buikspieren, een keer of zes. We zullen wel merken dat ze moeilijker is naarmate we onze voeten 
hoger plaatsen. Eveneens zwaarder wordt de oefening, wanneer we onze armen, in plaats van ze 
langs het hoofd gesterkt te houden, op onze borst kruisen. 

 
 
Rekoefening: 
 
We staan in den gewonen stand en stellen den linkervoet zijwaarts. Alleen de punt van den voet wordt 
hierbij op den grond gezet. Het lichaamsgewicht blijft op het andere been rusten. We buigen nu den 
romp zijwaarts naar het gestelde been toe, dus naar links, waarbij we den rechterarm over het hoofd 
buigen, terwijl, de andere onderarm ongeveer ter hoogte van de lenden wordt gehouden. We 
verplaatsen nu ons lichaamsgewicht naar links (de punt van den rechtervoet komt dus alleen op den 
grond) en buigen den romp naar rechts,waarbij de armhouding ook verwisseld wordt. Deze oefening, 
die een goede rekoefening is voor de zijspieren van den romp, herhalen we een keer of tien achter 
elkaar. 
 
 
Oefening in ruglig: 

We liggen op den rug, de benen gekruist opgetrokken, de handen in den nek gevouwen. De 
buik moet goed ingetrokken zijn. We drukken de knieën tegen elkaar en heffen de heupen 
en het bovenlichaam dan langzaam van den grond, zoo hoog mogelijk. Het lichaam komt 
daarbij te steunen op de voeten, de ellebogen, den nek en het achterhoofd. Vervolgens 
keren we weer langzaam tot de uitgangshouding terug. Alle spieren om de heupen moeten 
goed gespannen zijn. Behalve deze spieren komen in het bijzonder de rugspieren en 
daarnaast de buikspieren bij deze oefening in werking. We herhalen haar een keer of zes. 

 
Lopen in zithouding: 
Deze oefening is zeer geschikt voor de buikspieren. Het gemakkelijkste is het de armen zijwaarts 
te heffen om het evenwicht te bewaren. We moeten zeker trachten door dit “lopen in zithouding” 
( = schuifelen) een meter of vijf vooruit te komen. 
 

 
Stokoefening: 
Vandaag geven wij een nieuwe stokoefening, welke prettig is om uit te voeren. Voor veel dames betekend ze 
een goede lenigheidsoefening, terwijl daarnaast nogal wat inspanning van het standbeen wordt gevergd en 
moeite om het evenwicht zuiver te bewaren. De bedoeling is n.l. dat we telkens over den stok heen en weer 
stappen, waarbij we natuurlijk afwisselend het rechter- en het linkerbeen een beurt geven. 
 
 

Nog een stokoefening: 
We liggen op onzen rug, de armen langs het hoofd gestrekt, met den stok in de handen. We 
komen tot zit en brengen de linkerhand met den stok aan de voeten. De rechterarm blijft 
eveneens gestrekt en vormt ongeveer één lijn met den romp. We keren weer terug tot lig, 
komen dan weer op en brengen nu de rechterarm aan de voeten waarbij de andere arm 
omhoog geheven wordt. We herhalen deze oefening een keer of vijf naar beide kanten. Dat de 
knieën steeds gestrekt blijven, spreekt vanzelf! 
 

 
ook tijdens een fietstocht kon even worden geturnd 

 Willy 
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TURNOEFENINGEN OP …….DE RADIO ! 
 
 
 
Het lijkt een rare titel in tijden waarin we gewoon zijn om sportactiviteiten live op TV te volgen. Als je de 
reclameblokken op de commerciële televisie bekijkt dan hoef je zelfs het huis niet meer uit te komen om de 
nodige lichaamsbeweging via een ‘blijf fit toestel’ te verkrijgen. Uiteraard zijn deze toestellen exclusief bij de 
zender te koop. Afslanken en de ideale figuur bekomen kan volgens hen in een mum van tijd in je living 
gebeuren. 
 

Ooit was het wel anders. Voor de TV zijn intrede deed (1953)bezat (bijna) 
ieder huisgezin wel een ouderwetse radio, een rechthoekige houten kast 
waar je na het enkele minuten te laten opwarmen geluid uit toverde. In de 
jaren 1950 werd er op dit medium turnles gegeven (!!) door het toenmalige 
NIR ( nu VRT) op ‘Brussel Vlaams’, golflengte 927 AM.Het programma heette 
‘Ochtendklanken’ en werd iedere werkdag uitgezonden tussen 6.45u en het 
nieuws van 7.00u onder de titel ‘ Ochtendgymnastiekles’.Het gebeurde 
allemaal live vanuit de radiostudio 
op  het Flageyplein in Elsene 

(Brussel) onder leiding van radioturnmeester Michel Bottu, deskundig 
op de piano begeleid door Irène van Rijsselberghe. 
 
Denk daarbij nog dat bij deze sessie enkele vrijwilligers in de studio 
aanwezig waren die deze turnoefeningen uitvoerden en je hebt een 
beeld hoe het er moest uitgezien hebben. Michel Bottu opende iedere 
turnles steevast met de zin: “ Goeiemorgen luisteraars… staat u allen  
klaar ?” waarna een korte beschrijving volgde van de uit te voeren 

oefening. Enkele seconden later 
volgde dan het woord start en 
werd er afgesteld; 1-2-3 en 4. 
 
Niet enkel bij ons was dit programma dagelijks te beluisteren. Ook in 
Nederland was dit gymnastiekkwartiertje te beluisteren op radio Hilversum 
dat bijna 100% identiek verliep zoals in België. Leraar van dienst was daar 
Ab Goubitz en het programma kende bijval bij meer dan 300.000 
luisteraars. ( Als je “turnles op de radio” googled kun je hiervan een 
fragment horen, de moeite om even te beluisteren als turnfan.) 
 

Voor de ouderen klinkt dit een beetje nostalgisch, voor de jongeren klinkt het bijna ongelooflijk maar het is wel 
een stukje geschiedenis dat velen hebben meegemaakt. Valt wel te betwijfelen of de luisteraars die voor een 
zware dagtaak stonden ’s morgens deze turnles wel hebben gevolgd. Velen waren al onderweg naar het werk, 
anderen zouden genoeg ‘gymnastiek’ kunnen beoefenen op hun werk ! 
sivlE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je hoeft echt niet slank te zijn om de turnsport te beoefenen 
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WIST JE DAT ….. ??? 

 
 

Onderstaande ‘ wist je datjes ?’ werden opgetekend uit verschillende magazines en dienen , volgens de 
bronnen, voor waarheid door te gaan.  Aan u om dit wel of niet aan te nemen, maar ik heb mijn persoonlijke 
twijfel bij sommige weetjes. Hier gaan we met wist je dat ….? 
 

 Alle poolberen linkshandig zijn ? 

 Krokodillen hun tong niet kunnen uitsteken ? 

 Vlinders proeven met hun pootjes ? 

 Een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder kop ? ( Hij sterft enkel omdat hij niet kan eten.) 

 Mensen en dolfijnen de enige zoogdieren zijn die seks hebben voor hun plezier ? 

 Het kwaken van een eend geen echo voortbrengt ? (niemand weet hoe dit komt) 

 Elke koning in een kaartspel een echte koning voorstelt ?  
( ruiten= Julius Caesar, schoppen = Davis, harten= Karel De Grote,  
klaveren= Alexander De Grote) 

 Je onmogelijk kunt niezen met je ogen open ? 

 Zeesterren geen hersens hebben ? 

 De stand van de poten van een paard als standbeeld  
volgende betekenissen heeft ?  
    - 2 poten in de lucht = ruiter gestorven op slagveld  
    - 1 poot in de lucht= ruiter gestorven aan verwondingen opgelopen op slagveld  
    - geen poten in de lucht= ruiter is natuurlijke dood gestorven …? 

 Muskieten tanden hebben ? 

 Thomas Edison (uitvinder van de gloeilamp) bang was in het donker ? 

 Je onmogelijk aan je ellebogen kan likken ? 

 Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog de troepen van de strijd terugkeerden met een bord waarop stond 
“ O KILLED” ? (vandaar de uitdrukking OK, wat betekent dat alles in orde is ) 

 De melk in kokosnoten een vervangmiddel is voor bloedplasma ? 

 Je een blad papier hoogstens 7 keer kunt plooien ? 

 Je al slapend meer calorieën verbruikt dan wanneer je TV kijkt ? 

 Het 50 jaar duurt (of langer) voordat een eik vruchten draagt ? 

 Het 1e product met een barcode een pakje  
kauwgom was van het merk ‘ Wrigley’s’ ? 

 In 1987, American Airlines 40 miljoen  
dollar heeft bespaard door van elke maaltijd  
in 1e klasse één olijf minder te leggen ? 

 Venus de enige planeet is die in uurwijzerzin draait ? 

 Een appel, en niet een kopje koffie, het probaatste  
middel is om wakker te worden ? 

 De meeste stofdeeltjes in huis afkomstig zijn van dode huidcellen ? 

 Walt Disney, de geestelijke vader van Mickey Mouse, schrik had van muizen ? 

 Parels de neiging hebben op te lossen in azijn ? 

 Een koe een trap kan oplopen, maar niet kan aflopen ? 

 Schildpadden door hun achterste kunnen ademen ? 

 Een volwassen persoon 45 miljoen vetcellen heeft ? 

 De Apollo 13 vertrok om 13.13 uur en op 13 april in de problemen raakte ? 

 111.111.111 x 111.111.111 gelijk is aan 12.345.678.987.654.321 ? 
 

Willy 
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Uitslagen wedstrijd 26/05/2012  
 

Minitrampoline:  
 
Zilver voor Lynn Eronini 
 
Goud voor Nele Verstraete en Mayy Hadid 
 
Zilver voor Margo Van Gestel 
Lien Van Craen is 6e  
 
Zilver voor Jens Tahon 
 
Goud voor Jolien Sempels 
Ilona Sempels is 4e en Tine D is 5e 

Lange mat: 
 
Goud voor Lynn Eronini 
Goud voor Nele en Mayy 
 
Zilver voor Margo Van Gestel 
Lien van Craen is 5e  
 
Goud voor Jens Tahon 
 
Brons voor Tine D 
Jolien Sempels is 4e en Ilona Sempels 5e 

Tumbling: 
Brons voor Nele en Mayy 
 
Margo is 14e van de 21.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijd 26 mei 2012 Mariakerke-Gent 
Op zaterdag 26.05.2012 hebben we deelgenomen aan de wedstrijd 
Tumbling, Lange Mat en Minitrampoline te Mariakerke, Gent.  De 
deelnemers waren Lynn, Nele, Mayy, Lien, Margo, Jolien, Ilona, Tine 
D. en Jens. 
Voor ons was dit een nieuwe wedstrijd en we wisten al op voorhand 
dat de concurrentie groot ging  zijn, zeker voor de afdeling Tumbling. 
We waren al vroeg op pad.  Jaja, om 7u 30 vertrokken we van op de 
marktplein richting Mariakerke. 
Daar aangekomen zijn onze kinderen zich onmiddellijk gaan 
opwarmen en konden ze hun sprongen en matoefeningen nog eens 
uitproberen.  Geen tijd te verliezen dus, want de juryvergadering 
begon al om 8u45 en als deze klaar was, begon de wedstrijd. 
De organisatie van deze wedstrijd was zeer vlot.  
Aan de zijkant van de sporthal werden alle kinderen verzameld welke 
in wedstrijd moesten gaan. 
Op muziek kwamen ze zich voorstellen bij de jury.  De wedstrijd kon 
beginnen.   
Ook al was de concurrentie groot, toch kwamen we met 7 gouden, 4 
zilveren en 3 bronzen medailles naar huis.  Dus een dikke proficiat 
voor onze turners.   
Na de middag moest enkel Margo haar tumbling wedstrijd nog 
uitvoeren.  Maar er was geen tekort aan supporters.  Haar ouders 
kwamen kijken en Jens, Ilona en Jolien zijn speciaal gebleven omdat 
ze het sneu vonden dat Margo als enige deelneemster in de namiddag 
moest turnen. 
Ikzelf moest voor het eerst de tumbling jureren.  Deze vuurdoop heb 
ik goed doorstaan, al zeg ik het zelf.  Tijdens het intrainen van de 
kinderen hebben we een proefjurering gehouden en hieruit bleek toch 
dat het punten geven me wel lag.    De puntentelling lag in de lijn van 
de gediplomeerde juryleden en dus moest ik niets meer vrezen. 
Margo heeft hier een 14e plaats van de 21 behaald.  Niet slecht, als je 
weet dat het niveau van de tumblers zeer hoog lag. 
We kunnen naar deze wedstrijd terugblikken als een geslaagde 
deelname en volgende jaar moeten we zeker terug deelnemen.   
MEISJES EN JONGEN (EN JURY) EEN DIKKE, DIKKE PROFICIAT!!!!!!!!                                                                                        
                                                                                                                                                                   
Rina 
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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 

 
 

 

we zij reeds gestart in oktober maar instappen kan nog! ! 
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uitslagen wedstrijd 12.05.12  Gent  Minitramp 
 
miniemen  
7 Nele Verstraete 
12 Imke Thyssen 
 
beloften 
7 Margo Van Gestel 
15 Tine Van Hasselt 
17 Marieke De Meulenaere 
 
junioren 
4 Ilone Sempels 
5 Jolien Sempels 
6 Tine Davis 
11 Yana Steins 
12 Kimberly Dedeyne 
 
senioren 
2 Christa Tahon 
9 Sofie Ceulemans 
 
jongens junior 
8 Jens Tahon 
 
Ploegenwedstrijd  
4  ILOKA senioren 1 
9 ILOKA junioren  
10 ILOKA senioren 2 
 
 
 
 
 

ook op 12 mei 
Volleybal tornooi bij Sport+ en ILOKA deed mee ! 
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Uitstap Planckendael 25/08/2012 
 
Reeds in maart werd op de bestuursvergadering besloten om deze uitstap aan te bieden aan de 
bestuursleden, leiding en hulpleiding als beloning voor hun inzet tijdens het turnseizoen 2011 - 2012. 
Ondervoorzitter Erna toog tijdig aan het werk om deze uitstap vlot te laten verlopen en de genodigden 
werden tijdig ingelicht wat betreft inschrijving en de gekozen formule: trein, boot , bezoek park. 
‘Reis met de trein en vermijd stress in de file’ luidt de slogan van onze Belgische spoorwegen, tot er geen 
plaats bleek gereserveerd te zijn op de trein die ons terug naar Antwerpen moest brengen. Als sardientjes 
dan maar naar Antwerpen. Gelukkig was de heenreis en het bezoek aan Planckendael zeer goed verlopen. 
Het weer was goed, de stemming was opperbest en de aangeboden maaltijd was zonder meer zeer goed te 
noemen. 
Zodra het dierenpark binnengetreden splitsten onze gymnasten zich in groepjes en beleefde onze jeugd hun 
avonturen als echte ontdekkingsreizigers. En dat het inderdaad avontuurlijk was bleek al snel: een (beetje) 
nat pak toen ze te enthousiast een riviertje wilden oversteken, een GSM werd getest op zijn waterdichtheid 
en zelfs een SIM kaart werd even vermist! Als allerlaatste stunt zorgde de Jens, die tijdens de terugtocht 
per boot zijn pet pardoes in het water zag belanden. Dit alles heeft echter de pret niet kunnen drukken en 
heeft iedereen, zowel jongeren als volwassenen, zich ongelooflijk goed geamuseerd en iedereen was na 
afloop zeer enthousiast over deze uitstap. 
 
Bij aankomst in het dierenpark liet onze jeugd zich al direct van de goede kant zien door in de 
kinderboerderij een jong geitje te verlossen van een hinderlijke tak die tussen zijn horentjes was geraakt. 
Telkens een diersoort werd ontmoet was er altijd wel iemand die hier een verhaal over wist te vertellen - of 
we het voor waar moeten aannemen blijft gissen. Hoogtepunt waren natuurlijk het verblijf van de giraffen 
en het vernieuwde olifantenverblijf met de geliefde Kai-Mook. 
De uitleg die onderweg werd verstrekt door een medewerker van het park over pelsen en de hoorns van 
verschillende dieren was zeker het weten waard en het strelen van een pythonslang (onder toezicht) werd 
door velen aarzelend verricht. 
Het vooraf bestelde middagmaal was uitstekend, er was genoeg mondvoorraad aanwezig. Na deze kleine 
rustpauze werd de tocht verder gezet door een parcours hoog in de bomen via een goed begaanbaar 
aangelegd pad, of voor de durvers via een touwhangbrug. In beiden gevallen zorgde dit voor een mooi 
uitzicht. Voor het vertrek nog even een drankje genuttigd en na telling van de aanwezigen werd de 
terugtocht aangevat. 
Bij aankomst in Kapellen werd door iedereen bevestigd dat het een mooie dag was geweest en werden er al 
enkel suggesties gedaan voor volgend seizoen. We zullen er zeker rekening mee trachten te houden. 
 

Willy 
 

 
 

 
 
 

  

raar beest in Planckendael ! 
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 Proficiat aan alle jarigen van september – oktober 
november en december 

 
 
 
 
Van Eijmeren Noam Kleuters  19-09-08 

Nelissen Ajesso Kleuters  11-09-08 

Verlinden Kato gym kids  08-09-04 

Ollevier Lars gym jo  22-09-03 

Sempels Sofie gym+  05-09-99 

Schelfout Margot gym+  23-09-97 

Van Den Broek Rositta conditiegym 05-09-53 

Vansteenkiste Marie-Jeanne conditiegym 27-09-48 

 
 
 

Neutjens Jinte Kleuters  09-10-07 

Verlinden Tibo Kleuters  30-10-06 

Knight Layla gym 1  17-10-05 

Latteur Hailey gym 2   31-10-04 

Huybrechts Lien gym 2  14-10-04 

Verstraete  Nele gym 5  22-10-01 

Van Gestel Margo gym+  07-10-98 

Goetschalckx Jana gym+  24-10-96 

Sempels Ilona gym+  08-10-96 

Van Hal Nathalie conditiegym 23-10-67 

Goor Anna conditiegym 08-10-52 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Wils Joske conditiegym 23-10-46 

Streux  Mariette seniorobic 23-10-46 

 
 
 
Bleukens  Jinthe Kleuters  06-11-09 

Claeys Marit gym 1  22-11-05 

Van Gestel Vincent gym jo  25-11-04 

Colpaert Fleur gym 4  09-11-01 

El Founti  Souhaila gym 5  28-11-00 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Smits Lucy conditiegym 04-11-53 

Joosens Walter bestuur/ vzw 11-11-50 

Fissers Guy bestuur   30-11-38 
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Claessens Fleur gym 2  15-12-04 

De Keersmaeker Juna gym 2  06-12-04 

Claeys Lotte gym 1  16-12-03 

Gysen Ine gym 3  28-12-02 

El Founti  Annyssa gym 4  15-12-02 

Kaz Eliz gym 1  04-12-01 

De Meulenaere Marieke gym+  25-12-99 

Van Craen Lien gym+  17-12-99 

Van Hasselt Tine gym+  01-12-99 

Sempels Jolien gym+  20-12-97 

Davies Tine gym+  13-12-96 

Janssens Annik Zoemba  01-12-63 

Huybrechts Pia seniorobic 22-12-58 

Ilsen  Christina seniorobic 27-12-49 

Neiman Gerda bestuur   22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur /vzw 06-12-47 

Wuyts Ann conditiegym 02-12-47 

Dierckx Hugo seniorobic 31-12-42 

Van Oevelen Berta seniorobic 08-12-42 
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Kleine uitvindingen, waard om weten !   
 

 
We staan er niet bij stil, maar er zijn zoveel kleine dingen die we bijna dagelijks gebruiken en zo 
vanzelfsprekend lijken dat we ons niet afvragen hoe deze dingen tot stand kwamen. In dit korte hoofdstuk 
nemen we enkele van deze praktische dingen onder de loep.  
 
 
Paperclip: 
Voor de uitvinding van de paperclip zoals wij die heden ten dagen kennen werden papieren 
bijeengehouden door houten spelden. Het was Johan Vaaler ( 1866 - 1910), een Noors 
uitvinder die in 1899 en 1901 patent nam op de paperclip en wordt algemeen beschouwd als 
de grondlegger van de moderne paperclip. De Vaaler paperclip week iets af van de huidige 
paperclip door zijn rechthoekige vorm, maar is zeker nog herkenbaar in de moderne 
paperclip.Dat de paperclip niet enkel wordt gebruikt waarvoor hij ontworpen is blijkt uit een Brits 
onderzoek uit de jaren 1970 waar bleek dat van de 100.000 paperclips er maar 20.000 gebruikt werden om 
papier bijeen te houden. Meer dan 24.000 paperclips raakten zoek, 20.000 werden gebruikt als fiches bij 
spelletjes. Niet minder dan 14.000 werden verbogen tijdens telefoongesprekken, 7.500 werden er gebruikt 
als tijdelijke reparatie van kledij. Voor de hygiëne ( ! )werden er 5.500 verbogen tot tandenstoker en 
oorpeuteraars en niet minder dan 5.300 paperclips dienden om de nagels schoon te houden. In Engeland 
werd tevens gebruik gemaakt van zo’n 4.000 paperclips om pijpen schoon te maken. 
 
 
Pleister: 
De Amerikaanse firma Johnson & Johnson verkocht het eerste “ verband dat vastgeplakt kan worden”, de 
pleister, in 1921. J&J bezit wereldwijd meer dan 200 dochterondernemingen, waaronder het in 1961 
overgenomen Belgische bedrijf Janssen Pharmaceutica. 
 
 
Plakband: 
De allereerste vorm van plakband werd in 1926 ontwikkeld door Richard Drew, een werknemer bij  het 
Amerikaans bedrijf 3M. Het bedrijf dat wereldwijd opereert werd opgericht in 1902 te Minnesota en 
verwierf grote bekendheid met de introductie van de alom gekende Post-it notitievelletjes. Verder is 3M 
eveneens bekend voor alle soorten isolatietape, cassettes en videobanden.  
 
 
Balpen: 
De Hongaarse journalist Làszlò Biró ergerde zich in 1938 aan de tekortkomingen van zijn vulpen. Hij moest 
hem regelmatig bijvullen, maakte er soms vlekken mee en kraste soms door het papier. Toen hij een 
drukkerij bezocht viel het hem op dat de drukinkt veel sneller droogde dan zijn vulpeninkt. Toen hij deze 
inkt probeerde in zijn vulpen mislukte dit omdat drukinkt een zeer hoge stroperigheid bezit en niet door de 
punt wilde vloeien. Samen met zijn broer Georg, een apotheker (!), ontwikkelde hij een nieuwe penpunt 
met daarin een kogeltje dat de inkt uit het inktbuisje over het papier uitrolt en dat tevens als afsluiter voor 
het inktreservoir dient. In 1948 verkocht Biró zijn patent aan het Amerikaanse Parker Pen Compagny. Het 
was echter het Franse bedrijf BIC dat de pen in 1950 voor het eerst bij het groot publiek introduceerde.  
 
 
Veiligheidsspeld:  
Er zijn aanwijzingen dat de veiligheidsspeld reeds gebruikt werd in de periode 
3000 - 1200 VC door de Mycenen, weliswaar in een andere vorm als we nu 
kennen. In 1849 werd de veiligheidsspeld (opnieuw) uitgevonden door Walter 
Hunt. Door het afsluiten van een weddenschap met zijn vriend voor 15 dollar 
verloor hij de rechten op het octrooi. Deze vriend kocht het octrooi later door 
voor 400$ aan de W.R. Grace and Compagny. 

 
 
 
 
 
 
 
      Gebruik van veiligheidsspelden in de Punkbeweging ( jaren 1970) 

sivlE 
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DAN WEET U DIT OOK WEER !! 
 
 

 
Iedereen, jong en oud, kent vast en zeker het tekenfiguurtje 
Popeye. Bij ons vooral bekend als ‘ Popeye the Sailor man’ naar 
de tekenfilms van Max Fleischer. Ook in het buitenland is deze 
sterke, spinazie etende zeeman genoeg bekend, zei het onder 
verschillende andere namen.  Zo heet hij in Argentinië; 
‘Espagueti’, noemt men hem in Denemarken ‘Skipper Skraek’ 
en in Noorwegen staat hij bekend onder de naam ‘ Skipper N’. 
Wil je Popeye bewonderen in Brazilië dan moet je uitkijken 
naar ‘Popai’ en in Zweden zeg je ‘ Karl Alfred’ tegen deze 
zeebonk. Een Joegoslaaf noemt hem ‘Popaj’ en in Frankrijk 
heet hij ‘ Mathurin’. Als je al deze namen onthoudt dan kun je 
Popeye in bijna alle landen gaan bewonderen.   
 

 

Het binnenshuis openen van een paraplu betekent ongeluk. Veel mensen 
kennen die uitspraak. Maar er bestaan ook minder bekende varianten. Zo 
zou het laten vallen van een paraplu leiden tot acuut verstand- of 
geheugenverlies. Een gevallen zonne- of regenscherm zou men nooit zelf 
mogen oprapen, want dat leidt tot ongeluk in  de toekomst. Wanneer een 
dame haar paraplu opraapt, zal zij een oude vrijster worden. Een paraplu 
cadeau doen of op een tafel of bed leggen lokt de kwade geesten uit die 
zich eronder verschuilen. Een paraplu openen als het mooi weer is, brengt 
al ongeluk. 

 

Een andere bekende tekenfiguur, Mickey Mouse zou aanvankelijk de naam 
Mortimer krijgen, maar Disneys vrouw vond die naam te serieus en bedacht de 
naam Mickey. Ook Mickey is bekend onder allerlei andere namen in het 
buitenland. In het Deens klinkt het ‘ Mikkel Mus’ en in het Fins ‘ Mikki Hiiri’, 
terwijl in Indonesië de naam ‘ Miki Tikus’ wordt gebruikt. De Spanjaarden 
noemen hem ‘ El Ratón Mickey’ en de Turken zeggen ‘ Miki Fare’ tegen deze 
sympathieke muis. 

 

De duurste koffiesoort ter wereld (Kopi Luwak of civetkoffie) wordt gemaakt 
van koffiebessen die eerst door de loewak zijn opgegeten en daarna worden 
uitgepoept. Doordat de bonen niet verteren worden ze weer uitgescheiden. 
De loewak  ( ook palmroller of koffierat) leeft vooral in de Filipijnen en in 
Indonesië, waar de naam Kopi Luwak vandaan komt. 

 
 

 
Donald Duck (geboren Duckstad, 9 juni 1934) is een eend uit de strips en 
tekenfilms van Walt Disney. Zijn volledige naam is Donald Fauntleroy Duck. Zijn 
achternaam betekent 'eend' in het Engels. Hij draagt meestal geen broek, behalve 
als hij gaat zwemmen, en hij heeft tanden, maar dit is alleen te zien als hij ze 
poetst of als hij razend is. Donald staat bekend om zijn temperament en 
onhandigheid. In het Arabisch heet hij ‘Battouta’, in Italië staat Donald bekend 
als ‘ Paolino Paperino’. De Japanners horen het liefst ‘ Nikano Saku’ en in 
Ijsland vind je hem onder de naam ‘ Andrés Önd’. 
 
 

sivlE 
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150 jaar fish&chips 
 
 

Goedkoop, voedzaam en lekker: ook vandaag is het Britse gerecht bij uitstek 
 populair bij jong en oud, bij rijk en arm. 

 

De originele fish&chips.  

De bewoners van Lancaster claimen dat de eerste 
fish&chips-frituur in 1863 werd geopend door ene John 
Lees in een houten hut in Mossley, bij Oldham. Nee, 
zeggen de bewoners van Londen, Joseph Malin opende al 
in 1860 een fish&chips in de Cleveland Street in East End. 
De vis en aardappelen werden in rundvet gebakken en dat 
is vandaag nog steeds het geval. Fish&chips groeide uit tot 
het oudste en smakelijkste instituut van Engeland.  

Het is een simpel gerecht, meestal bereid van een royaal 
stuk kabeljauw of schelvis en dikke repen aardappel, die 

worden bestrooid met zout en besprenkeld met azijn. Ondanks de eenvoud is fish&chips uitgegroeid tot een 
icoon van de Britse cultuur. Volgens de nationale vereniging van visbakkers, waarin 8500 eigenaren van 
fish&chips-frituren zetelen, viert fish&chips dit jaar zijn 151ste verjaardag. 

Men kan de vis gestoomd of gefrituurd bestellen. Het frituurbeslag is gemaakt van bloem, eieren en een of 
meerdere vloeistoffen, zoals water, melk en een druppeltje olie. De mooiste kleur gefrituurde vis komt van 
een frituurbeslag gemaakt met bier en een tikje koolstofdioxide. Bij de vis horen een portie chips, frieten, 
een portie mushy peas (geprakte erwten), peper, zout en moutazijn. Tegenwoordig serveert men het 
gerecht ook vaak met tartaarsaus en ketchup.  

De aardappelen die men voor de chips gebruikt, zijn bij voorkeur bloemig en worden geschild, in dikke 
repen gesneden en gefrituurd. Vroeger waren de chips vooral slap en vet, tegenwoordig worden ze in twee 
keer gefrituurd en zijn ze krokanter. Als afhaalmaaltijd werd fish&chips gedurende meer dan honderd jaar 
verpakt in krantenpapier. De kranten dienden om het vet te absorberen en om de vis en aardappels warm te 
houden. Vandaag is het bij wet verboden om krantenpapier te gebruiken als verpakkingsmateriaal en doet 
men beroep op wit voedingspapier of karton.  

Aan de slag 

Ingrediënten  

Voor vier:  
4 filets van 250 g kabeljauw of schelvis, zonder graten  
2 l vegetarische frituurolie  
1 kg bloemige aardappels, geschild en in dikke repen gesneden  
 
Beslag:  
1 kopje bloem  
1 kopje bier  
2 eiwitten, tot pieken geklopt  
snuif zout 
 
Bereidingswijze  

Voor het beslag: meng bloem en bier. Spatel het opgeklopt eiwit door het beslag. Verwarm de frituurolie tot 
180°C. Haal de vis door het beslag en frituur in een paar minuten goudbruin. Leg de vis op keukenpapier en 
laat uitlekken. Bak de aardappelrepen 4 min. in vet van 160°C. Het binnenste van de repen aardappel hoort 
gekookt te zijn en de buitenkant hoort bruin en niet verbrand te zijn.  
Laat de ‘chips’ uitlekken en bestrooi met wat zout. Dien de fish&chips op met geprakte erwten  
(mushy peas), peper, zout en moutazijn.. 

 
 
 
 
bron: Knack Weekend Culinair 
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SPEEL JE MEE .. ? 
1- Vorm met de gegeven woorden een ander woord: 

 

       a) VELES  b) POSE   c) SAKA     d) PAPARDELANE        e) KEKO 

 

2- Lampionpuzzel: 

       Voeg telkens een letter bij of af.    

  

      E         

                 voorzetsel  

                    gesloten  

                     kachelzwart 

                         zangstem  

                         hoge bouwwerken 

                            sport beoefenen 

                          de stem luid verheffen 

                        schande, smaad 

                      eer bewijzen 

                    snelle loop 

                  voegwoord  

                windrichting 

                

 

3- Maak van alle woorden in één rechthoek een woord: 

 

NAAL RINGS WA  NI LENT TIE   

AF TE KA  SA OR TA GA 

        

STE BE VRIJ  N HA   

DING E TIJDS  GER BE   

 

      4 - Wat weet je over Antwerpen ?? 

A) Wanneer werd de voetgangerstunnel die rechter- met linkeroever verbindt gebouwd? 

a) 1922  b) 1932  c) 1952 

 

B) Hoe heet het oudste dok van de Antwerpse haven? 

a) Bonaparte dok  b) Willemdok  c) Keizersdok  

 

C) Welke middeleeuwse burcht bevindt zich ter hoogte van de Suikerrui? 

a) Het Belfort b) het Gravensteen c) het Steen 

       

D) Welke functie had het gebouw uit vraag C ? 

a) Adellijke woning b) gevangenis  c) stapelhuis 
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5 - ongewoon kruiswoordraadsel: 

 

6 - Los de code op. Wat lees je ?     

 

* § #    ^ X  @ ^ £ € &  < & > & € # ^ § 

& = A   * = H   > = K   # = T 

@= B   ^ = I   € = N   < = V 

§ = E   £ = J   X = S 

 

7 - vraagjes voor 50 plussers ! 

A) De Amerikaanse avonturenserie “ National Velvet” behandelde de liefde van het meisje 

Velvet voor haar paard. Welk kindsterretje werd door deze rol wereldberoemd? 

a) Shirley Temple  b)  Liz Taylor   c)  Jodie Foster 

 

B) “ The Fugitive” werd in 1993 verfilmd en werd een succes voor Harrison Ford. Vele 

jaren ervoor was het een populaire TV serie. Wie vertolkte toen de rol van dokter 

Kimble ? 

a) David Janssen  b) Mike Connors  c) Michael Landon 

 

C) Naten, Titten, Patatje en Koletje zijn namen uit een Vlaams volksdrama. Voor het TV 

feuilleton baseerde men zich op de roman van jef Scheirs. Hoe heette deze roman? 

a) Slisse en Cesar  b) de Paradijsvogels  c) de filosoof van Hagen  

 
8 - Los de sommen op. Vervang de uitkomsten door de overeenkomende letters. Wat lees je? 

  6 = K  14 = T  9 = R  4 = I  12 = N  16 = U  7 = A  18 = G     

                     

2 + 2  8 - 2  7 x 2  20 - 4  3 x 3  24 : 2  9 + 9  7 + 2  1 + 6  10 - 3  20 - 2 

                     

                                

                     

     -            -               

9 - SUDOKU: 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Horizontaal     

                        2: entree - bloem    

2                        3: ieder - moeder    

3                        4: muziekinstrument - …. Is dodelijk  

4                        5: vrucht - spil - niet voor   

5                        6: europees geld - dief    

6                        7: Nederlandse Spoorwegen - elektrisch voertuig -  

7                             kippeproduct    

                  

 Verticaal                

 2: nadoen     5: bedorven    8: woonboot - optelling  

 3: zeer groot persoon   6: zintuigen    10: soort priester   

 4: knipt je haar    7: papegaai    11: tocht door Afrika   



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 30 28 

Alle cijfers van 1 t.e.m. 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in 

elk van de 9 vierkantjes van 3x3 vakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - OM TE KLEUREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 3 2     7   

  4   6   7     8 

  7 8       9   2 

4   7   6     9   

      8   2 7   5 

  8       4       

          6   1   

  6 2   5       7 

8       1     6   
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OPLOSSINGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLOSSING VORIGE WEDSTRIJD:  BUREEL   

    wint de aankoopbon van 10€: Goetschalckx Jana 

 

*******************************************************************************

** 

PRIJSVRAAG 
In deze uitgave een supergemakkelijke prijsvraag en dus kan zeker iedereen de 

boekenbon ter waarde van 10€ winnen. Het antwoord hebt u letterlijk in de hand. Vul uw 

antwoord in op de onderstaande strook en bezorg deze VOOR 1 december 2012 aan de 

leiding van uw afdeling. De oplossing mailen kan naar: willy.vandorst@skynet.be. 

Voor de jongere leden mogen uiteraard de ouders een handje helpen. Zijn er meer leden 

uit uw gezin lid van onze turnkring? Vul dan gerust al hun namen in op de  antwoordstrook 

zodat ieder lid kans maakt op de boekenbon. Uit alle goede inzendingen zal een 

onschuldige hand de winnaar aanduiden. 

 

Vraag: Welk dier kan een trap oplopen, maar niet aflopen? 

 
 

 

Prijsvraag Sprokkel nr. 30              turnkring ILOKA 

vzw 

 

Naam & voornaam lid / leden ILOKA: 

     _______________________________________ 

 

     _______________________________________ 

 

     _______________________________________ 

 

Antwoord:  
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Een winters receptje fijn voor de lijn ! 

 
 

 

 

 

ProPoints® waarde:    10  Porties:  4  Voorbereidingstijd:  25 min  Bereidingstijd:  110 min 
Moeilijkheidsgraad:  Gemiddeld 

  

Wild is mager en voedzaam: ideaal voor een fijne ragout met bouillonaardappelen en broccoli. 

Ingrediënten 
 
 1 koffielepel(s) Olijfolie     
 2 zeer dunne snede(n) Ham/hesp, rauw of gerookt, in reepjes     
   500 g Wild, rauw, hertenvlees, in blokjes     
 150 ml Wijn, rood, droog     
 300 ml Bouillon, kip, bereid     
   12 middelgroot/middelgrote Sjalot, gepeld en gehalveerd     
   2 middelgroot/middelgrote Wortel     
 1 eetlepel(s) Tijm, vers, gehakt     
 1 eetlepel(s) Peterselie, vers, gehakt  
 
Voor de aardappelen:     

 1 koffielepel(s) Olijfolie     
   600 g Aardappelen, natuur, in dunne plakjes     
   1 middelgroot/middelgrote Ui, ajuin, in fijne ringen     
 1 snufje Zout     
 1 snufje Peper     
 750 ml Bouillon, kip, bereid     

Instructies 

 Verwarm de oven voor op 170°C. 

 Verhit olie in een stoofpan en bak het spek daarin op middelhoog vuur ca. 1-2 minuten. Bak vervolgens het 
vlees in porties bruin. Blus af met rode wijn. Voeg de kippenbouillon, sjalotten, wortels en kruiden toe en 
breng aan de kook. Laat afgedekt in de oven ca. 1 uur en 45 minuten verder garen. 

 Vet een ovenschaal in met 1 koffielepel olie. Leg de aardappel en ui in laagjes in de ovenschaal en breng 
op smaak met peper en zout. Eindig met een laagje aardappel. Schenk de kippenbouillon erbij. Laat ca. 1 
uur en 15 minuten in de oven garen. Serveer de aardappelen met de wildragout. Lekker met gekookte 
broccoli 

Smakelijk !
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Nieuws uit California USA 
 
Op vakantie met een wriemel van 9 maanden...  
 
Eind mei hebben we het geavontuurd, met een baby van 9 maanden 12 uur op een 
vliegtuig naar België.  We keken er niet echt naar uit, maar toen we onze ticketten 
boekten kon je een basinette (een wiegje tegen de tussenwand van het vliegtuig) 
bestellen om in te slapen.  Dus dan kon het misschien nog wel meevallen, of toch 
niet.  Op het eerste deel van de reis - een vlucht van 4.5 uur naar Chicago klonk 
het alvast: "Sorry madammeke, een basinette bestaat niet op binnenlandse 
vluchten."   Dat begon al goed. Families met kleine kinderen mogen tegenwoordig 
niet meer boarden voor iedereen cattle class bestormt, maar daar hebben we ons 
dan maar niks van aangetrokken.    Bovendien was er niet eens een verschoontafel 
aan boord en natuurlijk....  Wriemel, die de week ervoor het kruipen ontdekt had, 

vond het maar niks zo lang op de schoot van mama en 
papa zitten.  Gelukkig zijn er genoeg boekskes om in en 
uit te laden en plastieken bekers om in elkaar de passen, 
want al die speeltjes die we hadden meegesleurd waren 
echt niet interessant.  Gelukkig werd er ook nog een 
beetje gedut op het einde van de vlucht.  Dan hadden 
we vertraging in Chicago, maar eigenlijk was dat niet zo 
erg, dan kon er nog eentje uitgelaten worden.  Op de 
vlucht van Chicago naar Brussel (8.5 uur) is eerst nog 
volop met de boekskes gespeeld, maar dan is er 
voornamelijk geslapen.  Niet in een basinette, want die 
was er niet wel op de schoot van de mama.   
 

Gelukkig stonden oma en opa al te springen aan de andere kant vd oceaan om Freya te zien en op te vangen 
zodat de mama en de papa eens goed konden doorslapen (DANK U!). 
Freya had minder last van jetlag dan wij, dus viel de nachtrust van 
de oma en de opa ook nog mee. Ook de ontmoeting met ons Moeke 
was een hele belevenis zowel voor Freya als voor de Moeke. 
 
Het was prachtig weer in België - 2 weken stralende zon, enkel de 
laatste dag stortregen, zodat we niet meer op den dorpsdag zijn 
geraakt. Dan via dezelfde weg terug naar huis, maar dan is de 
reistijd nog iets langer - amaai gene cadeau.   
 
Volgende keer moeten de oma en de opa maar tot hier komen, want 
de wriemel loopt nu ook al rond.  (we zijn op komst !) 
 
zonnige groetjes, 
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 10 januari 2013 

 
foto’s  op www.iloka.be 

 

 

 

 

http://www.iloka.be/
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