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TURNFEEST  ILOKA  9/03/2013 
 

UITNODIGING VOOR DE WERKPLOEG 
EN 

TOOGDIENST 
 

8/3 VRIJDAG AVOND 19.30u KA 
 

9/3 ZATERDAG KTA 
vanaf 9u. 

 
10/3 ZONDAG VM KTA 

verder opruimen 
 

 
INTRO 
 
2013 
 
Tijd om eens te overlopen wat er van onze 
nieuwjaarswensen en voornemens overblijft. 
Misschien ook een gelegenheid om toch nog 
die stap te zetten om “iets” te doen. Wij 
hebben een reuze aanbod om u daarbij te 
helpen – wandelen – fietsen – nordic wandelen 
kleuterturnen – kinderturnen – conditiegym - 
seniorengym – kids dansen – zoemba – 
lijndansen zelfs petanque je kan het bij ons 
allemaal proberen en regelmatig DOEN! Voor 
elke leeftijd is er wel iets te vinden in ons 
uitgebreid aanbod. 
Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben 
hebben we het slechte nieuws vernomen van 
onze voorzitter/secretaris die werd 
opgenomen in het ziekenhuis en is het nog 
bang afwachten wat dit alles zal worden. Net 
65 geworden is hij nog een prille senior die 
ons zeer nauw aan het hart ligt. Wij hopen op 
een zeer spoedig en totaal herstel zodat we 
nog vele jaren al onze sporten kunnen 
promoten en beleven. Willy laat ons niet in de 
steek!  
 
Het turnfeest staat ook weer opstapel en we 
zijn dus weer op zoek naar naarstige werkers 
om te verhuizen , opstellen, afbreken en terug 
verhuizen. Ook voor onze toogdienst voor 
tijdens en na de voorstelling zoeken we 
dringend medewerkers. t’Is iets van alle jaren 
en toch blijft het een avontuur. Je moet dit 
beslist eens meemaken! Iedereen welkom geen 
ervaring vereist enkel veel goed wil.  

Kom erbij – bij de werkploeg 
 

Irène 

 
 
 

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


Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 31 4 

 KRINGKALENDER – 2012 – 2013 
 

 
Zaterdag 24 november  Brevettendag ILOKA turnzaal KA 
 
Woensdag 28 november  Sinterklaasfeest jongeren turnzaal KA 
 
zat./zond 21/22/dec.  Mini Turnkamp turnzaal KA 
 
Zaterdag 15 december  Gym Gala te Antwerpen 
 
zaterdag 2 februari  Non-Gym day ILOKA 
 
Zondag 10 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 

 vrijdag Lijndansen 50+ 13.30 tot 15.00 
KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN – FRANGIPANNE EN  CARRE CONFITUUR 

 

Bedankt aan alle snoepers die onze actie tot een succes maakten! 

Maar liefst 530 stuks werden er aan mijn deur afgeleverd en na het nodige puzzelwerk 

verder verdeeld aan alle kopers en verkopers ten velde. 

 

De Top Verkopers van dit jaar: 

Fam Tahon Rina Christa en Jens  70 stuks 

Fam Marieke De Meulenaere  28 stuks 

Fam Sam Emmerechts  24 stuks 

Fam Alicia Backx   23 stuks 

Fam Verlinden Kato en Tibo  22 stuks 

 

PROFICIAT EN DOE ZO VERDER ! 
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Sinterklaasfeest nieuwe stijl. 28/11/2012 

 

Leiding en hulpleiding 
opteerden dit jaar voor 
een totaal ander 
sinterklaasfeest. De 
kinderen kwamen 
naar de turnzaal en 
konden daar een 
ganse namiddag 

naar hartelust veilig 
spelen op allerhande 

turntoestellen. Bij het binnenkomen kregen ze al direct een 
feestelijke zwarte pietenmuts 
opgezet en dat gaf het geheel een 
kleurrijk tintje. Na het spelen was er 
tijd voor een drankje en een koek en 
kon er gekleurd worden. Van deze 
kleuroefening werd dan ook nog een 
placemat gemaakt om mee naar huis 
te nemen 

 

En toen kwamen Sint en Piet de zaal 
ingewandeld en was het tijd voor een dansje 
speciaal in zwartepieten stijl. Natuurlijk waren 
er ook nog cadeautjes voor de brave kindjes. 

De Sint had van alles 
meegebracht en toch 
werd er hier en daar 
wantrouwend naar 
die vreemde meneer 
gekeken en die had 
dan nog een rare 
zwarte kerel naast 
zich lopen je zou 
voor minder in een 
huilbui uitbarsten! Maar alles kwam toch nog goed en 
toen moesten Sint en Piet al weer verder. Bedankt voor 
de belangstelling en steun van ouders en grootouders en 
we maken alvast een afspraak voor volgende keer 
Sinterklaasfeest in de Turnzaal! 

Irène 
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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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Leiding op cursus 

KADERWEEKEND 21.10.2012 

Zondagmorgen, na een zware werkweek, liep onze wekker af om 07.00. Na een harde klop (op 
onze wekker)en een stevig ontbijt, reden we met z’n drietjes -Inge, Christa en Rina – richting 
Gent ,naar de Topsporthal Vlaanderen.  

Na een welgekomen koffie of thee, zijn we om 9u30 gestart met onze eerste workshop. Inge had 
gekozen voor “Basissprongen Minitrampoline” en Christa en ikzelf hadden gekozen voor “Stut , 
brug voor- en rugwaarts, handstand 1/1 draai”. Beide workshops werden leuk gegeven en was het 
een opfrissing voor de reeds gekende technieken. 

Na deze eerste sessie hebben we samen de sessie “enkelvoudige salto’s met of zonder halve 
schroef” gevolgd. Voor sommige van ons was het herhaling, maar voor mezelf heb ik toch enkele 
leuke ideetjes opgenomen om bij de kleine meisjes en de jongens toe te passen. 

Tijdens de middagpauze werden we voorzien van de nodige broodjes en drankjes en hebben we 
in dit vrije uurtje de tijd genomen om een aantal belangrijke oefeningen voor het jaarfeest voor 
te bereiden. Zo zie je maar, we laten geen tijd verloren gaan om te vergaderen. 

Na de middag namen we deel aan de sessie “sprongen en pirouettes op de balk” en “kip, 
zolendraai rugwaarts, salto rugwaarts af”. Van de pirouettes hebben we niet veel gezien, maar 
we hebben toch leuke ideetjes voor de balk opgedaan. De meisjes van groep 4 en 5 zullen het in 
de volgende lessen wel voelen… Ook aan de brug kwamen we tot de conclusie dat we dringend 
voor “bandjes” moeten zorgen. Dit zijn banden die je aan je barre/rekstok moet bevestigen en 
waar je je aan kan vastketenen, zodat je bij moeilijke oefeningen niet van de barre/rekstok valt. 

Het was dus een fijne, leerrijke dag en we hopen dat ook volgend jaar leuke oefeningen aan bod 
komen.  

Rina 

Sporttaping 15.11.2012 

Op donderdagavond 15.11 hebben Nancy, Christa en Rina deelgenomen aan de cursus 
sporttaping, ingericht door de provincie Antwerpen. Deze vond plaats in de polyvalente zaal van 
de bibliotheek in Olen. 

Deze cursus werd gegeven door Erik Gys, sportkinesitherapeut. Al gauw werden we op de hoogte 
gesteld van de basistechnieken en beginselen in de kinesitherapie. We hebben ook nog een klein 
beetje anatomie gehad. Hierbij werd de werking van de knie uitgelegd. 

Na het theoretisch gedeelte was het tijd voor de praktijk. We kregen allemaal rolletjes tape en 
konden eraan beginnen. Het eerste wat we leerden intapen waren voeten. We moesten eerst 
ankers leggen, dan hoefijzers en stijgbeugels.  

Daarna mochten we knieën, polsen en duimen intapen. We hadden allemaal een proefkonijn. We 
werden gecontroleerd of alles goed was.  

En….. deze cursus heeft zijn nut al bewezen. Zo hebben we tijdens het kringkampioenschap al 
een voet moeten intapen.  

Dus…. een zeer nuttige cursus. 

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 

instappen kan aan verminderde prijs! 

 
 

 

 

NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW 
in samenwerking met Ssport kan je bij ILOKA ook 

“LIJNDANSEN” 

op vrijdag van 13.30u tot 15.00u in de sporthal (verdiep). 

eerst even bellen met Irène 03 664 93 80 

iedereen welkom ! 

je kan steeds instappen 
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Olympisch Gymgala 15.12.2012 

 

Wie keek er niet naar uit om dit jaar het Gymgala bij te wonen. Na de fantastische 
Olympische spelen konden we niets anders verwachten dat de beste van de wereld 
aanwezig zouden zijn. 

We zijn dan ook met 20 personen naar het Olympisch Gymgala gaan kijken. En dit jaar 
was het in de Lotto Arena te Antwerpen, dus lekker dichtbij.  

We waren allen tijdig aanwezig en konden de opwarming van de 
turn(st)ers nauwlettend in’t oog houden. Wie zagen we allemaal 
al rond lopen? Ja, ja, daar had je hem, Epke Zonderland. En 
daar: Catalina Ponor, Sandra Izbasa en nog vele andere turners. 
En ons wachten werd beloond, want vanaf de opening was het 
een spetterende show. 

De opening werd gebracht door een individuele voorstelling van 
de Top Gymnasten en daarna volgde OTM, 2e van Belgium’s Got 
Talent, om de opening af te ronden.  

Daarna zagen we de beste turn(st)ers de revue passeren. Dmitry 
Ushakov (RUS) op de trampoline Donna-Donny Truyens op het paard met bogen, 
tumblers op de tumblingbaan, acrogymnasten Nicolas Vleeshouwers en Laure De Pryck 
en de Roemeense meisjes Sandra Izbasa en Catalina Ponor aan sprong en balk.  

Er was een afwisseling van turners en show-
delen. Tussen diverse turnoefeningen zagen we 
BB-Crew, ook van Belgium’s Got Talent, een 
speciale act van Breakdancers, een prachtig 
optreden van het acro-duo met life-gezongen 
muziek en 2 turners die voor een keertje 
turnden aan de ongelijke leggers met een tutu-
rokje aan. Ook brachten de meisjes van het 
Ritmisch Gymnastiek een prachtige oefening 
met een grote lap stof. Zo zie je maar dat het 
ook iets anders kan zijn dan touw, bal, hoepel of 
kegel.  

Maar, de topact van deze avond was ongetwijfeld de Nederlander 
Epke Zonderland. De Olympische Kampioen aan het rek en dat 
hebben we aan het applaus gehoord want ook bij dit nummer gingen 
de toeschouwers uit de bol.  

En zoals elk jaar zijn ook de beloftevolle jonge Belgische turn(st)ers 
van de Topsportschool aanwezig met een act. Ze dachten al aan Rio, 
de volgende Olympische Spelen.  

Elk jaar komen we enthousiast de Arena uit, maar dit jaar hebben de 
organisatoren en de turners zichzelf overtroffen. Het was een 
overweldigende show en ook voor december 2013 wordt er in onze 
agenda een plaats gereserveerd om naar het Gymgala te gaan kijken. 

RS 
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 Sleep-over 20-21 december 2012 
 

Waarmee kan je een het turnjaar (neen, nog geen turnseizoen) mee 
eindigen? 
Wie wil er niet dag en nacht turnen? Jawel, onze kids. 
 
Toen we de kinderen uitnodigden voor een eerste sleep-over, 
hadden we nooit gedacht dat we zo’n succes gingen hebben. De 
inschrijvingen kwamen netjes binnen en al snel hadden we 39 
inschrijvingen.  
 
Op vrijdagavond 20 december, na een periode van examens en 
proefwerken was het hoog tijd voor ontspanning. En hoe kan je dat 
beter doen dan met een nachtje blijven slapen in de turnzaal. De 
kleedkamers kwamen snel vol te staan met kampeergerief en 
weekendtassen.  

Eerst moest er nog geturnd worden van 18u tot 21u. Op deze avond konden de jongens en 
kleine meisjes een training meemaken van trampoline en air-floor.  
Om 21u begon het weekend met lekkere chips, wafeltjes en drank, want van 3 uur turnen 
krijg je honger. 
 
Nancy had een leuke Cluedo in elkaar gestoken. Zo moesten 
de kinderen overal, op en onder, tussen en naast de 
turntoestellen, kaartjes en foto’s zoeken. Nadat ze alles 

gevonden hadden, 
bleef er maar 1 
persoon, 1 plaats en 
1 moordwapen over. 
Dat was dan de 
oplossing. En die 
hebben ze bijna 
allemaal gevonden. 
De kleintjes werden 
geholpen door de 
groten, en iedereen had iets lekkers verdiend. 

Dan was het tijd voor een balspel en een rustiger spel gegeven door Christa, zodat we niet 
met teveel adrenaline om 23u de turnzaal moesten omtoveren naar een slaapzaal.  
 

Alle kids tot en met 12 jaar moesten naar 
hun bedje. Er werden matrassen 
opgeblazen, valmatten en andere matjes 
gezocht en iedereen legde er zijn 
slaapzak, kussen en uiteraard hun knuffel 
op. Er werd zelfs een speciaal bed 
gemaakt met een valmat en 3 
springplanken eronder om een schuin bed 
te bekomen. Wat je met turntoestellen 
allemaal niet kan! 

 
En dan moest het slaapmannetje 
komen. Niet zo evident als je met 
30 in één zaal slaapt. 
Maar het is gelukt! 
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De grotere kinderen en leiding bleven nog wat langer op en deden een spelletje 
Weerwolven in de kleedkamer. Niet zo makkelijk om deze grotere rustig te krijgen. Ze 
hadden veel lol en zo zag je maar als leiding dat onze kinderen een (h)echte groep 
vormen. 
 
En dan was het tijd dat iedereen ging 
slapen, want zaterdag zou nog een 
drukke dag worden. 
Om acht uur, ja ja, jullie lezen het goed, 
werden we door Inge gewekt. Iedereen 
sliep nog goed. 
Na een stevig ontbijt bestaande uit 
boterhammetjes met salami, choco en 
kaas konden we er voor een paar uurtjes 
weer tegen. 
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Iedereen was door het dolle heen, uitgelaten en ontspannen.  
Om 11u was het tijd voor een lekker tussendoortje en om 11u30 zagen we de eerste 
ouders al verschijnen. Voor sommige mochten deze nog wat langer wegblijven. 
Voor de leiding waren het drukke 24 uren, maar als we naar de gezichten van de kinderen 
kijken, mogen we terugblikken op een geslaagde eerste SLEEP-OVER ! 

RS 
 

Een dikke proficiat voor leiding en hulpleiding die bereid waren om een nachtje 
in de turnzaal te komen slapen – ’t is toch niet zoals thuis ! ! 
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Kringwedstrijden / Brevettendag 24.11.12 

 
 

21 deelnemers behaalden hun brevet 2 – 3 of 4 naargelang hun kunnen – PROFICIAT ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarna streden gym 3 – 4 en gym+ voor goud, zilver en brons op balk en lange mat en gym- 
jongens aan de barre en lange mat. De volledige uitslag kan je terugvinden op www.iloka.be 
onder de knop “uitslag”. 
 
 

gym 3 
4 Hanne Anthonissen – 3 Beau De Smet  - 1 Florence De Smet  - 2 Sinne Firquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iloka.be/
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gym 4 
3 Aline Symons – 1 Nele Verstraete – 2 Tanicha Van Hoecke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gym jongens 
3 Owen Jacos – 1 Vincent Van Gestel – 2 Lars Ollevier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym + 
3 Lien Van Craen – 1 Tine Davies – 2 Yana Steins 
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Wist je dat …… 
 

 …alle klokken in de film ‘ Pulp Fiction’ op 4:20 uur staan ? 
 …Donald  Duck strips een tijdlang verboden waren in Finland omdat hij geen broek draagt? 
 … de langste plaatsnaam ter wereld uit 163 letters bestaat? ( het is tevens de officiële naam van Bangkok 

en luidt: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat 
Ratchathani Burirm Udomratchaniwet Mahasathan Amon  Piman Awatan Sathit Sakkathattiya 
Witsanukam Prasit) !! 

 … een slak drie jaar kan slapen ? 
 … de urine van een kat licht geeft onder een black light? 
 … vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen? 
 … er op z’n minst 9 miljoen mensen op dezelfde dag verjaren als jij? 
 … de kortste volledige Nederlandstalig zin “ U at” is? 
 … onze ogen vanaf de geboorte dezelfde grootte hebben, maar neus en oren blijven groeien? 
 … een hamster bijna altijd met één oog tegelijk knippert? 
 … de Amerikaanse wetenschapper Douglas Engelhart 50 jaar gelden de computermuis bedacht? 
 … de kortste oorlog in de geschiedenis beslecht werd in 1896 tussen Zanzibar en Engeland? 

( Zanzibar gaf zich over na 38 minuten strijd) 
 … in de zin “ the quick Brown fox jumps over the lazy dog” alle letters van je toetsenbord worden gerbuikt? 

 

Moppentrommel 
 
- flauwe ‘domme blondjes ‘moppen: 
Twee blondjes zitten in een café en bestellen ieder een rood wijntje. Achter de bar hangt een spiegel. 
Blondje nummer 1 zegt tegen het andere blondje: “ laat ons bij die andere 2 gaan zitten”. “Oke !” 
zegt blondje nummer 2 terwijl ze opstaat. “ Laat maar” zegt het ander blondje, “ ze komen al naar 
ons !”. 
 
Zegt het ene blondje tegen het andere: “ik ben gezakt voor mijn praktisch rijexamen”. “ Hoe komt 
dat?” vraagt  haar vrienden. “Wel” zegt ze “ ik kwam aan een rond punt en daar stond een bord met 
‘30’ op. Ik ben dus 30 keer rond dat rond punt gereden, en de instructeur zei dat het verkeerd was !”. 
 
Twee domme blondjes staan bovenop een brug en hebben ruzie. “ Ik zeg dat dit hier de Schelde is” 
beweert de eerste. “ Niet waar, dit is de Maas” antwoord de tweede. En het gaat zo verder: de 
Schelde, nee de Maas ….. “Goed zegt de eerste ik ga kijken” terwijl ze over de reling springt. Een 
goede 15 minuten later komt ze terug boven op de brug met allerlei schrammen en blauwe plekken. “ 
Wel ??” vraagt de eerste “en wat is het ?” “ Het is de E40” was het antwoord. 
 
Een dom blondje staat in een elektrazaak  voor een toestel en  vraagt meer uitleg aan de verkoper over 
dit televisietoestel waarop de verkoper antwoord dat hij niet aan domme blondjes verkoopt. De 
volgende dag komt ze terug met een rosse pruik en vraagt weerom meer uitleg over die TV, waarop de 
verkoper weerom antwoord dat hij niet aan domme blondjes verkoopt. Dit herhaalt zich nog enkele 
malen telkens met een andere pruik waarop ze steeds hetzelfde antwoord krijgt ! 
Het blondje is het uiteindelijk beu en vraagt aan de verkoper waarom hij denkt dat zij een dom 
blondje is. De verkoper antwoordt: “ dit is geen televisie, maar een microgolf oven !!”. 
 
- toffe mop: 
Een Londenaar, een Amsterdammer en een Antwerpenaar komen tijdens een wandeling een geest uit 
een fles tegen. De geest zei: “ ik kan je eeuwig jong laten blijven, je extra gelukkig maken en zeer rijk 
maken, maar dan moet je aan één voorwaarde voldoen. Ieder van jullie mag een voorwerp, hoe klein 
ook, in de zee werpen en als ik het terug vind dan verlies je je leven.” De 3 wandelaars gaan hierop in 
en de Londenaar gooit zijn voorwerp in de zee. De geest gaat op zoek en vindt al snel de weggeworpen 
tandenstoker waarna de Londenaar sterft. De man uit Amsterdam is wat voorzichtiger en werpt zijn 
voorwerp in de zee. Ook de weggeworpen speldenkop wordt door de geest gevonden en de 
Amsterdammer laat het leven. 
Dat is het de beurt aan de Antwerpenaar. Hij gooit zijn voorwerp in het water en de geest gaat op 
zoek. Na 2 uur zoeken heeft de geest nog niets gevonden en gaat terug naar de Antwerpenaar. “ Ik 
moet jou een gelukkig leven schenken en zeer rijk maken, dat heb ik beloofd. Dit is me echter nog 
nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juiste voorwerp is dat je in de zee hebt gegooid?”. De 
Antwerpenaar glimlacht even en antwoord dan: “ een bruistablet “ !!  

sivlE 
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VERLOREN  MAANDAG 
 
Dag van de appelbollen en worstenbroden! Verloren Maandag is altijd de eerste maandag na 
Driekoningen ( 6 januari), en als Driekoningen op een maandag valt verschuift Verloren Maandag 
naar de eerstvolgende maandag. Op Verloren Maandag ontstaat er ook een unieke samenwerking 
tussen de bakkers en de slagers. Die dag worden er immers massaal worstenbroden 
geconsumeerd. Worstenbroden zijn te verkrijgen in alle maten en variëteiten: van mini tot zeer 
groot, met enkele of dubbele worst 
en op sommige plaatsen met als 
extra bijvoegsel krieken of appel! 
Voor zij die niet van worstenbrood 
houden is er als vervanging die dag 
een appelbol voorzien: lekker zoet 
en veel kaneel. Qua calorieën is er 
weinig verschil: een gemiddeld 
worstenbrood bevat zo’n 592 cal., 
en een appelbol telt 570 cal. 
 
Vooral in Antwerpen en de omliggende gemeenten wordt dit gebruik goed nageleefd. Op Verloren 
Maandag wordt ( werd ?) er in de cafés een gratis worstenbroodje aangeboden en in sommige 
bedrijven worden ( werden ?) er worstenbroodjes getrakteerd aan de werknemers. Door de crisis 
is dit gebruik misschien zwaar afgezakt, maar bijna in ieder huisgezin verschijnt er op Verloren 
Maandag worstenbrood en/of appelbollen op tafel! 
 
Er bestaan verschillende theorieën over de oorsprong van deze traditie die in feite allemaal op 
hetzelfde neerkomen: Verloren Maandag is ( was) een dag die verloren is voor de werkgever, een 
dag waarop niet of nauwelijks gewerkt wordt (werd). 
 
Een eerste theorie voert ons terug naar de Middeleeuwen, meer bepaald de 15e eeuw. In die 
periode legden ambtenaren op de eerste maandag na Driekoningen hun eed af, gevolgd door een 
feest dat werd betaald door de stad. Om de stadskas niet te zwaar te belasten werd voor een 
goedkope oplossing gekozen. Men bood de feestvierders een broodje met goedkoop vlees aan. 
Met het nodige bier erbij kwam van werken die dag niets meer in huis, dus een verloren 
maandag! 
Een andere theorie dateert van later, het begin van de 18e eeuw op precies te zijn. Het 
nieuwjaarsfeest van de gilden vond steeds plaats op de maandag na Driekoningen. Weer een 
verloren maandag, want na het voorlezen van de gildeboeken met daarin de rechten en de 
plichten van de ambachtslieden was er geen tijd meer om te werken. Hier is wel geen sprake van 
worstenbrood! 
Een Lorreinse akte uit 1231 vermeldt een “ verzworen maandag”. Ook op die dag legden de 
ambtenaren hun eed af met hetzelfde gevolg als de bovenvermelde theorieën. Ook hier geen 
sprake van brood met worst, wel wordt er eveneens een “verzworen maandag” vermeld na Pasen 
en na Kerstmis! 
In Antwerpen wordt in een kerkrekening van 1431 en in een stadsrekening van 1513 gewag 
gemaakt van een soort “verzworen maandag”. De eerste vermelding “Verloren Maandag” wordt 
terug gevonden in 1730 en vreemd genoeg in de stad Leuven, en niet in Antwerpen. 
Ook de Antwerpse haven wordt vermeld als inspiratiebron voor deze verloren maandag. De 
havenarbeiders mochten op kosten van de natiebazen gratis drinken op de eerste maandag na 
Driekoningen. Ook kregen ze daarbij iets warm te eten: onverkoopbaar vlees en brood. Deze 
feestelijkheid vond plaats in een herberg, en als de herbergier zijn klanten voorzag van een 
goedkoop en zo zout mogelijk hapje zou zijn drankomzet zeker stijgen. Vette worst en goed 
gezouten brood was de oplossing. 
 
Het eten van worstenbrood zoals wij dit nu kennen zou pas ontstaan zijn in 1880 en een eerste 
aanwijzing van deze traditie is te vinden in het boek ‘ Plezante mannen in een plezante Stad’ van 
Eduard Poffé. Pas na de 2e wereldoorlog werd deze traditie algemeen verspreid. 
 
Omdat Antwerpen een multiculturele stad is en om de moslimgemeenschap ook te kunnen laten 
genieten van deze traditie zijn er bij sommige bakkers halal worstenbroden te verkrijgen. Het 
varkensvlees werd gewoon vervangen door rundsgehakt!  
 

Willy 
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9 maart turnfeest ILOKA – wij zoeken vrijwilligers voor: 
 
 vrijdag 8 maart 19.30u. in KA Streepstraat verhuis materiaal naar KTA en sporthal 

klaar maken met decor, matten, toestellen, licht en geluid 
 

 zaterdag 9 maart vanaf 9u. klaarzetten van toog en verdere afwerking van sporthal 
namiddag -  algemene herhaling vanaf 13u.- werkploeg aanwezig op alg.herhaling 
avond - volledige toogploeg voor cafetaria – werkploeg voor optreden  
na het turnfeest moet alles weer terug naar KA 

 

 zondag verder opruimen van sporthal en cafetaria 
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WEETJES 
 

 
Spinnenraggen voorkomen: 

Ze ontsieren je muren, houden je vrienden met spinnen angst buiten de deur en geven je huis de uitstraling 
van een spookhuis: spinnen raggen. Kortom: Spinnen raggen: liever niet! Voorkomen is in dit geval dus beter 
dan genezen Als ze er eenmaal zitten ben je te laat! 

En dit is in werkelijkheid makkelijker dan je denkt. Zet op de plekken waar je last heb van spinnen rag een 
bakje met zout. Doordat vocht in het zout trekt, krijgen spinnen raggen hier geen kans. 

Vliegen: 

Deze tip is een typische zomer tip. In de zomer als het lekker weer is staat nog wel eens de deur naar buiten 
open. Lekker wat frisse lucht naar binnen maar helaas ook vliegen. Een hor werkt niet altijd.  
Vandaag hebben wij een tip om vliegen buiten de deur te houden. 
Pak een diepvries zakje en vul dat voor de helft met koud water. Doe het zakje goed dicht met een touwtje 
en hang dit in het deurkozijn waar de vliegen binnenkomen. De vliegen kijken niet recht vooruit, maar 
schuin, ze hebben dan breedbeeld. En zo komen ze niet naar binnen. Het werkt echt! 

Wespen    
Als je in de zomer lekker in je tuin zit een drankje te drinken kan het zijn dat 
je gezelschap van wespen krijgt. Wespen komen namelijk op zoetigheid af. 
Om op een vreedzame manier van de wespen af te komen hebben wij de 
volgende tip: Neem een soepkommetje gevuld met koud water met daar in 
enkele hele kruidnagelen en zet dit neer daar waar je de wespen niet wilt 
hebben. Het geeft een lekkere lucht af die wespen in ieder geval vies vinden. 
Zo kan je rustig in de tuin genieten van je drankje! 

Afvalemmer: 

Nare geurtjes in de afvalemmer kun je reduceren door een panty te vullen met kattengrid en deze onderin je 
afvalemmer te doen. Dit werkt overigens ook voor de koelkast! 

Verkalkte WC: 

Als je WC van binnen verkalkt is kan cola de oplossing zijn. Doe wat cola in de WC en laat het vervolgens een 
half uur intrekken. Na het half uur is de kalk gegarandeerd verdwenen. 

Sla bewaren: 

Voorkom verschrompelen of verrotting door de krop in zijn geheel in een ronde goed sluitbare bak te doen. 
Onderin 1 of 2 stukjes keukenrol voor vocht opname. De bak goed sluiten en even de lucht laten ontsnappen. 
Na een week zelfs nog heerlijk vers. TIP: ook voor tomaat en paprika. 

Kauwgum verwijderen: 

Doe het kledingstuk in een plastic tas en leg het in de vriezer. Wanneer de kauwgum goed 
bevroren is laat het heel makkelijk het kledingstuk los zonder restjes achter te laten. 
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Aardappelen: 

Aardappelen die koken we allemaal wel eens, maar hier een paar handige tips! 
Om aardappelen sneller gaar te krijgen voeg je een klontje margarine toe en pas op het laatst het zout. Of 
heb je oude aardappels? Geen probleem, voeg een schepje suiker toe en ze smaken weer helemaal lekker. 

Aluminiumfolie:  
 
Aluminiumfolie heeft een glanzende kant en een matte kant, maar wat is nou het verschil? Nou, de 
glanzende kant reflecteert de warmte en de matte kant houdt de warmte vast. Dus gerechten, die warm 
moeten blijven, afdekken met de matte kant naar boven. Bij gerechten, die koel gehouden moeten worden, 
doe je de glanzende kant boven. Handig hè? 

 
Rozen langer goed houden  
 
Als je dacht dat een aspirientje alleen goed is tegen de hoofdpijn heb ik een leuk 
nieuwtje voor je. Ook rozen die in een vaas dreigen te verleppen, pep je op door 
een aspirientje aan het water toe te voegen. Leuke tip hè? 

Fruitvliegjes: 

Nare beestjes zijn dat. Vooral in de zomer zijn ze vaak in je keuken te vinden. Met mijn tip zijn ze zo 
verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de vliegjes verdwijnen, zet je een bakje met 1 dl azijn en een druppel 
vloeibare zeep neer. De vliegjes zijn zo weg. 

 
Etiketten en stickers: 

Vaak zijn etiketten of stickers of erg lastig weg te krijgen, maar met deze tip heb je ze zo weg. Blaas met 
een haarföhn even op de sticker, door de warmte laat de lijmlaag los en kun je het er voorzichtig aftrekken, 
de lijmlaag gaat dan ook mee.Gebruik lampenolie om de laatste lijmrestjes weg te halen. 

Komkommer bewaren: 

Iets wat niet veel mensen weten is dat je een komkommer niet in de koeling moet bewaren, ze verrotten dan 
veel sneller. Een temperatuur van 10 graden of hoger is ideaal. 

Mieren:  
 
Met de zomer komen ook de mieren. Het zijn kleine en onschuldige beestjes 
maar je hebt ze liever toch niet in en rond het huis. Verdelgingsmiddelen zijn 
doeltreffend maar niet goed voor de gezondheid. Mieren kun je weg krijgen 
door wat bakpoeder te strooien bij de plek waar ze zitten. Met een dag zijn 
ze voor maanden weg. Wanneer ze weer terug komen herhaal je het trucje 
nog een keer. Doeltreffend en niet schadelijk voor de gezondheid. 

 
Bloedvlekken verwijderen: 

Bloedvlekken zijn één van de naarste vlekken die er zijn, maar met mijn handige tip zijn ze zo verdwenen. 
Het is eigenlijk heel simpel, doe er wat volle melk overheen en wrijf het weg met een droge doek. Het 
resultaat is verbluffend. Dit trucje werkt ook bij chocolade vlekken. 

Wondjes genezen: 

Ouderwetse Sunlightzeep helpt razendsnel kleine en grotere wonden te genezen. 
Is vettig en desinfecterend. Zeep natmaken en over de plek wrijven, huid laten opdrogen. 
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Uit de oude doos  -  Wist je dat ……? 
 

 De Duitse firma Baeyer in 1903 de pijnstiller ‘Aspirine’ op de markt bracht? 
 De ‘frisbee’ bedacht werd door studenten van de universiteit van Yale in 1925? 
 De Zwitserse firma ‘ Nestlé’ reeds in 1938 koffie in poedervorm (instantkoffie) lanceerde? 
 Het eerste boek over Tarzan ( Tarzan of the apes) verscheen in 1914? 
 In 1910 de eerste elektrische mixer voor huishoudelijk gebruik te koop was ? 
 Diepvriesvoedsel ( beperkt aanbod) reeds te verkrijgen was in 1924 in Amerika? 
 De Zwitserse ingenieur George de Mestral in 1957 patent aanvroeg voor zijn uitvinding, 

de klittenband ? 
 De firma Mattel in 1958 de Barbiepop in grote productie vervaardigde? 
 De steeds populairder wordende LED verlichting reeds ontwikkeld werd in 1963? 
 De firma IBM de eerste laserprinters op de markt bracht in 1982 ? 
 De eerste CD-rom geproduceerd werd in 1984 door een samenwerking tussen Philips en 

Sony ? 
 De Japanse computergigant Nintendo de eerste programmeerbare, draagbare 

spelcomputer op de jeugd losliet in 1990? 
 

 
MOPPENTROMMEL 

 
Pieter zit met zijn mama in de trein en hangt constant met zijn hoofd uit het raampje. Zijn 
moeder wijst hem op het gevaar van zijn gedrag en zegt dat hij zo zijn geliefkoosd petje zal 
verliezen. Pieter luistert niet en een man die over hem zit pakt snel Pieters petje af en 
verstopt dit snel achter zijn rug. “ wat heb je met mijn petje gedaan?” vraagt Pietertje. “ Dat 
heb ik weggetoverd” antwoord de man. “ Tover het dan aub snel terug” zegt Pieter. De man 
zegt: “ OK, doe je ogen maar even toe”. Pieter sluit zijn ogen waarop de man zegt: “ Hokus 
Pokus Pas …” en haalt het petje snel te voorschijn. Pieter doet zijn ogen open, pakt het petje 
aan, gooit het uit het raam en zegt: “ nog een keer ! “ 
 
 
Twee politiemannen houden een auto staande omdat deze van links naar rechts over de weg 
zwalpt. Als de bestuurder zijn raampje opent komt een alcoholwalm hen tegemoet. Beleefd 
vragen ze aan de man of hij misschien gedronken heeft. 
“ Dat zal wel zijn” antwoord de man “ na het werk ben ik met enkele vrienden naar een 
feestje geweest waar we zeker zes pintjes hebben gedronken, daarna heb ik mijn collega 
thuis afgezet en dar nog enkele pintjes gedronken”. En vervolgt de man: “ op weg naar huis 
ben ik nog even gestopt aan de nachtwinkel voor een fles …” De man haalt een fles whisky 
boven die ook half leeg is. 
De agenten besluiten dat het genoeg is en zeggen: “ Meneer, ik denk dat u toch eens zal 
moeten blazen”. Waarop de man antwoord: “ … wadde, geloofde mij nie ofwa ?”. 
 
 

GRAPPIGE ZINNEN 
 

 Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld. 
 De gevangene luisterde geboeid naar de rechter. 
 De imker was bijziende. 
 “ Hier klopt iets niet” zei de hartchirurg. 
 Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel. 
 Het leven is als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit. 
 Leraars helpen je problemen oplossen die je zonder hen nooit gehad had. 
 Is dat je neus of ben je een banaan aan het eten? 
 Wie in de voetstappen van een ander treed, kan nooit als eerste aankomen. 
 Wie het laatst lacht, denkt het traagst. 
 Indien u ’s morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en ’s avonds 

zo moe bent als een hond, zou u wel eens een ezel kunnen zijn. 
 Word bokser - meer kans op slagen. 

 
sivlE 
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SPEEL JE MEE  ? 
 

1 - wat moet in het laatste vakje worden ingevuld? 
 

a) 4 5 6 4 5 6 4 5 6   

           

b) e i e i e i e i e   

           

c) A B D A B D A B D   
 

2 - volg de naam ILOKA in het rooster. Bij welke leidster kom je terecht? 
 

 

 

             

            

 

 
START 

 
 

I L O Z A X R P F L 

  K O K Q N E P A K A 

  S B A I L Z I L O T 

  R H M S O M A N B U 

  T L I A K X K O L M   

  X O H I E P Q S I B    

  S K C B A L O K A A 
 

  E A M D F I V L I W 

  K I L O K A L W Y A 

  A P Z L M B I A G K 

      

    

       

       

       

       

       
       

3- Wat is een … 
 

A) Coloradokever? 
a) Kever uit Colorado   
b) kever die schade toebrengt aan de aardappelplant  
c) kever die schade toebrengt aan suikerbieten 

 
B) Feniks? 

a) Zwarte papegaai        
b) Mythische vogel  
c) Soort ooievaar 

 
C) Knorhaan? 

a) Soort fazant 
b) Soort kever 
c) vissoort 
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4 - kleur de vakjes met de juiste letters van het voorwerp dat je ziet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Weetjes: 
- wist je dat dinosaurus in feite gewoon ‘enorme hagedis’ betekent? ( Saurus is Grieks voor hagedis, 

Dino of deinos is enorm) 
- in 1903 ontving de Franse wetenschapster Marie Curie als 1e vrouw de Nobelprijs. ( voor onderzoek 

naar radioactiviteit) 
- in 1907 richtte Robert Baden- Powell in Londen de Scouts beweging op 
- het vrouwenstemrecht werd ingevoerd in 1948 
- het allereerste kunsthart werd bij een mens ingeplant in 1982! 
 
6 - kwis voor 50 plussers: 

A) hoe heette de Pub waar de dagelijkse problemen werden besproken in de langstlopende 
soap ter wereld ‘Coronation Street’? 

a) Turnpin’s square           b) Sheers  c) The Rovers Return 
 

B) Wie speelde de hoofdrol in de Amerikaanse TV serie ‘ I Love Lucy’ ? 
a) Lucille Ball  b) Lucy Smits   c) Luciana Carpentiera 

 
C) De locatie was een eiland. De jeugdige hoofdrolspelers heette Tjorven, Pelle en hun hond 

Bootsman. Het scenario was van Astrid Lindgren. Hoe heette deze Zweedse familieserie? 
a) Pipi Langkous b) Kinderen van de zoutkreek c) Bootsman & Co 

 
D) In ‘Daktari’ zag men naast de dierenarts Marsh Tracy de bijziende leeuw ‘Clarence’ en de 

aap ‘ Judy’. Wat betekent Daktari in het Swahili ? 
a) Dokter   b) bleekgezicht  c) dierenvriend 

 
E) In ‘ Rawhide’ werd de veekudde door het Wilde Westen geleid door karavaanleiders Gil 

Favor en Rowdy Yaten. Wie speelde de rol van deze laatste en werd later zelf een 
befaamd acteur? 

a) Paul Newman  b) Clint Eastwood c) John Wayne 
 
7 - welke figuur zie je het meest? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         

    k b e a L   
           
           

 

 
 

   v b i l o s  

           

 

 
 

   t A C u L o  
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8  - Kruiswoordraadsel 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORIZONTAAL:                  VERTIKAAL: 
  
1 - dakvenster - deel v/d voet - paraplu    1- zeedier - schilderijlinnen 
2 - Bijbelse figuur - volk      2- spil - huldeblijk - deel v/h lichaam 
3 - gegevens - bescherming v/h kapsel    3 - amfibie - blank v/e sabel - poging tot kopen 
4 - muzieknoot - Mythische figuur - grondlegger v/d Psychiatrie 4 - bezieldheid - ik - half ( in samenstelling) 
5 - woonschip - deel v/e fietswiel - beteuterd kijken  5 - loterij - min of meer rot 
6 - doe je tussen je boterham - vochtig - muzieknoot  6 - moeder - mannelijke kip 
7 - jong dier - rijden via een omweg - niet leeg   7 - op deze manier-post van bewonderaars-rund 
8 - bloedgever - zoogdier - pers. Voornaamwoord   8 - oud Egyptisch heerser 
9 - zintuig - staat in Amerika - volgroeid    9 - niet voltooid - wenk - gedeeltelijke breuk 
10- landbouwwerktuig- verblijf voor vee-Russische ruitersoldaat 10-schoeisel - graansoort 
11- Griekse letter - ongeval     11- vervoermiddel - deel v/e uurwerk 
12- gezelschapsspel - de letter Y     12 -foto van vrouwelijk idool - schilderswerktuig 
13- kwaad - Japanse rijstdrank - de (Engels)    13- verdriet - bedrag - korte hoest 
        14- stuk vlees zonder been   

 
 

 
 
 
9 - maak van de gegeven woorden een ander woord: 
 

 K L E M        R I E B 
 
 E H O C O C A L D       KATAB 
 
 N A F I T O L       B R O O M T U I F 
 
 D R A K N A D      T Y M K I E N S A G 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              
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10 - om te kleuren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPLOSSINGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing vorige wedstrijd:    KOE 
 
Winnaar boekenbons: Tahon Jens  & Verlinden Tibo 
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 proficiat aan de jarigen van januari – februari – en maart 
 
Hendrikx Jonas Kleuters 25-01-08 

Verbeke Alessandra Kleuters 05-01-08 

Doms Joren gym 1 10-01-07 

Thyssen  Imke gym 4 29-01-02 

Warzée Indra gym+ 20-01-97 

Van Laer Bart volleybal 05-01-87 

Hamackers Nancy leiding 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/coach 31-01-72 

Plompen Erna conditiegym 23-01-59 

Le Roy Lia conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid Zoemba 24-01-56 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Antoinetta erelid 11-01-30 

 
Van Den Wyngaert  Stig Kleuters 24-02-08 

Backx Alicia Kleuters 05-02-08 

Van de Velde Thalia gym 1 28-02-05 

Gysen Lies gym 2 15-02-05 

Firquet Sinne gym 3 08-02-05 

Jacobs Owen gym jo 27-02-01 

Mariën Lena gym+ 10-02-96 

Tahon Christa gym+ 05-02-95 

Genyn Anja volleybal 17-02-81 

De Leeuw Nadine   16-02-74 

De Breuck Ronny bestuur 23-02-68 

Delbaere Patsy Zoemba 19-02-66 

Steynen Rina leiding 13-02-66 

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur /vzw 20-02-31 

 
Symons Helena gym kids 29-03-06 

De Smet  Beau gym 3 20-03-05 

De Smet Florence gym 3  04-03-03 

Claeys Ailko gym jo 20-03-01 

Deridder Romy gym+ 30-03-00 

Steins  Yana gym+ 21-03-96 

Huygen Tessa conditiegym 29-03-83 

Stoop Inge leiding 19-03-66 

Donders Martine seniorobic 04-03-62 

De Leeuw Ludovicus bestuur/ vzw 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 
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FIJN VOOR DE LIJN 

STOOFPOTJE MET CURRY EN PERZIKEN 

Ingrediënten 
 
1 kleine Ui, ajuin, fijngehakt     
1 koffielepel Olijfolie     
1 koffielepel Kerriepoeder     
1 koffielepel Azijn, alle soorten     
  200 g Kip, filet, bereid     
  250 g Champignons     
2 half/halve Perzik uit blik, op eigen sap, (uit blik, ongezoet)     
  1 Verzadigende portie Rijst, witte, ongekookt, (wilde en witte rijst)     

 Fruit de fijngehakte ui in 1 koffielepel olie. Voeg de kerriepoeder toe en laat stoven. Blus 
af met de azijn  

 Snij de kipfilet in reepjes en doe ze bij de ui in de pan. 

 Snij de champignons in plakjes, snij 2 perzikhelften (uit blik, ongezoet) in blokjes en doe 
ze bij de kip. Laat stoven tot het vlees gaar is. 

 Serveer met de wilde rijst.  

 

KIPBURGER MET BLAUWE KAAS 

Ingrediënten 
 
2 koffielepels Olijfolie     
4 eetlepels Barbecuesaus     
1 eetlepel Chilisaus     
  250 g Kip, filet, rauw     
  50 g Lente-ui     
  100 g Bleekselder     
25 g Paneermeel     
1 teentje Knoflook     
4 Hamburgerbroodjes    
  150 g Sla, alle soorten     
  1 grote Tomaat, in 8 plakjes gesneden     
30 g Danish blue, verkruimeld     

 Doe de olie in een pan en verwarm op middelhoog vuur. 

 Doe de barbecuesaus en de chilisaus in een kleine kom en roer het door elkaar. Doe de 
kip, 1 el van het sausmengsel, de lente-uitjes, bleekselderij, paneermeel, knoflook en 
zout in een grote kom en meng het geheel. Maak je handen een beetje nat en vorm 4 
burgers van het kipmengsel; smeer de bovenkant van de burgers in met wat van de 
overgebleven sausmix. 

 Doe de burgers in de pan met de 'saus-kant' naar beneden. Bestrijk nu ook de andere kant 
met de sausmix en bak ze in 10 minuten gaar; draai ze tijdens het bakken 1 keer om. 
Toast de binnenkant van de broodjes even kort in de oven of leg ze een minuutje bij de 
burgers in de pan.  

 Leg de broodjes op vier borden. Beleg elk broodje in deze volgorde met: enkele 
slablaadjes, 2 schijfjes tomaat, een burger en een 1/2 eetlepel blauwe kaas. Smakelijk! 
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Nieuws uit California USA 
 
 
 
 

Ja, ja ook in het verre California komt Sinterklaas - wel enkel voor de brave 
kinderen van de Belgische club, want Zwarte Piet is hier echt wel uit den boze. 
 Onze kleine meid is nog wel veel te klein om te begrijpen wat er allemaal 
gebeurde, maar de mama en de papa wilden toch al eens gaan kijken.  Ik moet 
zeggen, er was weinig enthousiasme om die oude man met zijn gekke hoed en 
met zijn dikke boek een handje te geven.  En Zwarte Piet zag er ook niet echt 
betrouwbaar uit, dus zelfs toen die een cadeautje en een zak met snoepjes 
bovenhaalde werd er maar koel gereageerd.  Gelukkig ontaarde de eerste 
ontmoeting niet in een huilbui, dus zullen we volgend jaar nog wel eens zien. 
 
Voor de Amerikaanse kindjes is het al Santa, de Kerstman wat de klok slaat, 
maar ons Amerikaantje was er ook niet wild enthousiast van (zie foto).   Wel 
enthousiast was ze over de kerstboom en de pakjes zie eronder lagen, maar de 
boom heeft de kerstvakantie overleefd en iedereen heeft nog een min of meer 
ingepakt cadeautje gekregen.   
 
Voor iedereen nog de beste wensen voor een gezond, gelukkig en sportief 2013!! 
 
zonnige groeten uit CA. 
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 april 2013 

 
 

 

Turnfeest ILOKA 

9 maart 2013  

KTA Kapellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAMEN OPRUIMEN ! 
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