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START NIEUW TURNSEIZOEN 

9 SEPTEMBER 2013 
 

 

 
INTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onwaarschijnlijke is dus toch gebeurt, 
onze voorzitter/secretaris Willy Van Dorst is 
niet meer. Op 18 januari 2013 heeft Willy ons 
voor goed verlaten. We kunnen het nog altijd 
niet goed begrijpen hoe dit alles is kunnen 
gebeuren. Na 5 maanden is het nog steeds 
omkijken of hij niet binnen komt, dit went 
niet. Ook voor onze Sprokkel was hij 
voortdurend op zoek naar interessante weetjes 
of artikels en ik heb er nog wel enkele in 
voorraad. We gaan die beslist nog gebruiken. 
Maar het leven gaat verder en zo ook het 
reilen en zeilen van onze turnkring. Ons 
turnfeest was, dank zij de inzet van velen, een 
groot succes en we konden hem een waardig 
afscheid bezorgen. 
We mochten ook reeds een nieuwe secretaris 
verwelkomen, Hugo Tahon,  samen met 2 
nieuwe bestuursleden, Marie-Jeanne en 
Grégoire. Dit alles is een goed teken en we 
hopen op een lange vruchtbare samenwerking 
met het ganse ILOKA team. 
Ook in ons leidingsteam kregen we er een 
nieuwe volwaardige leidster bij nl. Christa 
Tahon die de cursus met succes beëindigde, 
PROFICIAT! 
 
Ons turnseizoen loopt stilaan ten einde en na 
nog een onvermijdelijke examenperiode is het 
dan weer tijd voor een “zwoele” zomer, 
althans dat hopen we. Ik wens iedereen een 
zeer mooi verlof met vrienden en familie en 
hoop iedereen weer terug te zien in september 
bij de start van ons nieuw turnseizoen. 
 
 

Irène 

 
 
 

RETROGYM 
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KRINGKALENDER – 2013 
zondag 26 mei  DORPSDAG KAPELLEN 
 
maandag 9 september start nieuw turnseizoen 
 
vrijdag 20 september  start  RETROGYM 
 
zaterdag 21 sept.  Uitstap leiding en bestuur naar Zee 
 
vrijdag 27 september  Vriendjesdag in de turnzaal KA 

 
zaterdag 28 september film turnfeest voor vrijwilligers 
 
dinsdag 1 oktober  start nieuwe reeks “Zoemba” 
 
zaterdag 5 oktober  bijscholing voor leiding en hulpleiding ILOKA 
 
maandag 18 november  start Kids Dance 
 
23 en 24 november  kaderweekend 
 
woensdag 27 november  Sinterklaasfeest 
 
zaterdag 30 november Brevettendag 
 
20/21 december   Sleep-over 
 

Herfstvakantie: 28/10 - 3/11 krokusvakantie: 03/03 - 09/03 
Kerstvakantie: 23/12 - 5/01 Paasvakantie: 07/04 - 21/04 

LESSENROOSTER 2013 / 2014 

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 

  Gym Kids (na selectie) 14.00 tot 15.30 

KA vrijdag Gym meisjes 18.00 tot 19.30 

  MiniTramp / LangeMat 19.30 tot 20.45 

  RETROGYM 20.45 tot 10.15 

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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DORPSDAG 26 MEI 2013 

Naar goede gewoonte waren wij ook dit jaar 
aanwezig op de Dorpsdag van Kapellen. 

Onze info stand op de Hoevensebaan kon ook nu 
rekenen op uw ruime belangstelling waarvoor 
onze dank. 

Ook alle medewerkers een dikke proficiat voor 
de voortreffelijke organisatie – BEDANKT ! 

 

 

 

STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA ! 

Helaas dit jaar geen tombola 

Maar geen nood, na onze secretariaatswissel hopen we tegen volgend jaar alles 
terug in orde te hebben en dan kunnen jullie weer naar harte lust onze 
steunkaarten aan de man brengen  
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Verslag van 3 dagen topsport bij ILOKA 
Vrijdag 8/3 

Na een stevige verhuis van balken, matten , trampolines, airfloor , 
stoelen, enz. konden we beginnen aan het inrichten van de sporthal voor 
ons 56ste turnfeest. Ook voor licht en geluid moest gezorgd worden en 
dit is ook geen kleine klus. De aanvoer is enorm, en we zijn steeds 
dankbaar voor de vele helpende handen die dit alles mogelijk maken.  
Om 19.30u konden we beginnen in de sporthal van KTA. Stoelen werden 
vlotjes neergezet, matten uitgerold, decordoeken en -panelen 
aangebracht, het enorme videoscherm werd opgesteld met computer en 
beamer, de lichtbruggen met de nodige lampen werden in stelling 
gebracht... en dan moest heel het elektrische  kluwen op een veilige en 
overzichtelijke manier worden samengebracht – het is steeds bang 
afwachten of het ook deze keer wel zal lukken. Om 2u. 's nachts werden 
door Tom, Michel, Erwin en Grégoire de lichten gedoofd en was bijna 
alles in orde om op zaterdag te starten met de algemene herhaling. 

 
Zaterdag 9/3 

De dag begon om 9 uur met de komst van “den brouwer “ en het inrichten van de cafetaria. Die 
werd al grondig onder handen genomen op vrijdagavond door onze mensen. We hadden een 
machine gevonden die ze in het KTA al lang kwijt zijn (wij veronderstellen dit omdat er nooit 
meer gekuist werd) 
Na een serieuze sopbeurt zag het er daar eens zo proper uit! Bedank alweer voor de kuisploeg van 
die avond, Tim en Nancy. We moeten hier ook nog vermelden dat de WC's dit keer niet zo proper 
waren en dus is daar ook nog iemand met een sopje langs geweest. 
De glazen werden gewassen, de nodige koelkasten aangevoerd, bier en frisdranken gingen in de 
bakken en koffie- en theetoog werden ingericht. Broodjes smeren en beleggen werd een 
gezamenlijke taak van aanwezige leiding, hulpleiding, en “gastarbeiders”. Ondertussen werd in de 
zaal nog de laatste hand gelegd aan decor, licht en geluid. Ook nazicht van alle toestellen voor de 
algemene herhaling om 13uur. 
Na een middag worstelen en zwoegen leek het er op dat we 's avond een turnfeest gingen hebben – 
ook dit is altijd bang afwachten want de nummers kunnen niet op voorhand in deze zaal worden 
geoefend en zoals een oud spreekwoord zegt “met passen en meten wordt het meeste tijd 
verscheten”. 
Ons even opfrissen, een broodje eten, iets drinken en toen kwamen de eerste gasten van deze 
avond de sporthal binnenwandelen en ze bleven maar komen! Weer hadden we stoelen te kort, we 
gaan daar beslist iets aan doen. 
Enkele minuten na 19u werd de aftrap gegeven door onze gastspreker Harold , die voor ons de 
spits afbeet ter vervanging van Willy. Na een vlotte eerste helft kwam er een verrassende 
aankondiging van de pauze die ongeveer een half uur duurde. Vooraleer iedereen terug op zijn 
plaats zat, was het toch al 21u voorbij voor de aanvang van de tweede helft. Hier kwam wel wat 
meer “toestellen sjouwen “ aan te pas, maar we hadden een zeer vlotte werkploeg die alles stevig 
in de hand had – proficiat mannen en vrouwen jullie zijn onbetaalbaar! 
Naar het einde toe was er dan de herdenking voor Willy Van Dorst, onze in januari overleden 
voorzitter / secretaris en dit was wel een kippenvelmoment. 
Voor de vele jonge kindjes nog aanwezig was het al lang bedtijd geweest, dus die verdwenen zo 
vlug mogelijk naar hun warme nestjes. 
En dan werd er opgeruimd! Door diezelfde mensen die al een ganse dag aan het sjouwen waren, 
werden camion en camionette terug ingeladen, om alles weer naar de oorspronkelijke plaatsen 
terug te brengen. Dit is op zich al een reuze job, gelukkig waren er veel helpende handen... maar 
toch de laatste loodjes wegen het zwaarst. 
Gelukkig hadden we ook nog even tijd om wat na te praten met iedereen, want dat hoort er ook 
bij. Ondertussen werd er flink opgeruimd in de Sporthal en Cafetaria. Nadat alles in de auto werd 
geladen (ik had een persoonlijke chauffeur en drager – nog eens bedankt M.J.) konden we rond de 
klok van 3 uur voldaan huiswaarts keren. 

 
Zondag 10/03 

Op zondagmorgen 9u. Kwam den brouwer dus... ook de planten en de stoelen werden op zondag 
opgehaald. Koelkasten werden terug thuisbezorgd en het laatste electromateriaal werd uit de 
sporthal versjouwd. Toen werden de sporthal en cafetaria uitgeveegd en alles terug op zijn 
oorspronkelijke plaats gezet. Na een laatste rondgang in de kleedkamers konden we het KTA 
afsluiten met een gerust gemoed – het was er properder dan wanneer bij binnenkwamen. 
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Dan nog even naar de Streepstraat om alles daar op zijn plaats te zetten en het monteren van de 
ongelijke barre! Om 12u waren we terug thuis. Joepi met ons beentjes omhoog – ja maar eerst nog 
wassen en opruimen want hier staat ook nog 't een en 't ander in de weg. Morgen nog naar Malle om 
het gehuurde materiaal terug te brengen en dan kunnen we beginnen aan de montage van de film 
en de voorbereiding van ons 57ste turnfeest. 

Dit is mijn verhaal van 3 dagen ILOKA turnfeest, WAT EEN CIRCUS! 
Irène 
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AAN ALLE MEDEWERKERS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN 

BEDANKT !!!! 
vertoning van onze film voor alle deelnemers en medewerkers 

zaterdag 28 september 2013– turnzaal KA Streepstraat 
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VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2013 
OPEN DEUR  /  VRIENDJESDAG 

IN DE TURNZAAL KA STREEPSTRAAT 
 
Op vrijdag 27/9 houden wij open deur in de turnzaal en dan kan 
je als ouders komen kijken naar een open lesavond. 
Iedereen mag dan een vriendje uitnodigen om eens een keertje 
mee te komen turnen bij onze club. In september bezorgen wij 
de uitnodigingen hiervoor. 
 
Wij zorgen voor een drankje en een hapje en hopen u als ouder 
of grootouder die avond te mogen ontmoeten. Dit is ook een 
gelegenheid om eens kennis te maken met leiding en bestuur 
van onze turnkring.  
Noteer deze datum alvast in je agenda, tot dan! 

 

 
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013 RETROGYM 

 

RETROGYM: kick off van een nieuwe turnafdeling!  
 
Hangen je maillot en turnpantoffels al een tijdje aan de haak, 
maar kriebelt het regelmatig? Ben je plus 18, nog jong van 
geest en je wil nog wel wat? 
Retrogym is er voor alle oud-turners en -turnsters die willen 
werken aan lenigheid, kracht, spanning en uithouding, kortom 
alles wat de turnsport zo mooi maakt. We werken hoofdzakelijk 
op de airfloor en de mini-trampoline en bijkomend verkennen we ook aan 
alle andere turntoestellen. Inge Stoop neemt de leiding van de groep op zich. 
 
Retrogym start op vrijdag 20 september 2013. We turnen van 20.45u tot 22.15 in het 
Koninklijk Atheneum (KA), Streepstraat 16, Kapellen.  
 
Alle iets oudere gym'ers, ongeacht niveau, die het nog wel eens willen proberen, zijn 
van harte welkom! 

 
 
 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013 

FILM TURNFEEST VOOR DEELNEMERS EN MEDEWERKERS 

 
Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun ongelofelijke inzet bij ons turnfeest geven 
wij een filmnamiddag met een hapje en een drankje. 
Bij deze nodigen wij iedereen uit die ons tijdens onze 3daagse sleeptocht heeft 
geholpen. Ook alle deelnemers mogen natuurlijk komen kijken naar onze film op groot 
scherm. Wij bezorgen nog een herinnering in september maar je kan deze datum alvast 
reserveren voor ILOKA! 
Aanvang 15u. in de turnzaal van KA Streepstraat. Wij verwachten U! 
 

het ILOKA team 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 12 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 13 

Wedstrijd minitrampoline, lange mat en Airtrack 

Op zaterdag 27 april 2013 hebben we deelgenomen aan de wedstrijd voor 
minitrampoline, lange mat en airtrack in Herentals, sporthal Vossenberg. Omdat 
we nog nooit in Herentals aan een wedstrijd hebben deelgenomen, was het voor 
ons een nieuwe uitdaging. We waren allemaal blij dat we maar tegen de middag 
in Herentals moesten zijn, want meestal moeten we na een zware werkweek ook 
vroeg opstaan voor wedstrijden. 

Met 12 kinderen waren we van de partij: Sinne, Juna, Anyssa, Mayy, Tine VH, 
Lien, Chelsea, Sofie S., Jolien, Ilona, Jens en Christa. 

We hadden veel toeschouwers bij, zelfs een 
mini-cheerleader. Spijtig genoeg was er 
deze keer ook geen zaal voor de 

opwarming. Dat hebben we maar tussen 
vele toestellen gedaan. Na wat 
aanpassingen aan de volgorde en de 
reeksen, ja sommige kinderen moesten 
zich in 2 delen en dat zagen Inge en ik niet 
zitten, want we moesten ze terug heel 
thuis afleveren, kon de wedstrijd 
beginnen. Onze kleinsten, Sinne en Juna, 
moesten als eerste in wedstrijd gaan. 
Zenuwen deden mee aan de wedstrijd. 

Maar onze meisjes hebben het goed gedaan. Beiden hebben ze zowel voor lange 
mat, als voor minitrampoline Zilver behaald. Goed hé. Hierna kwamen de 
miniemen, beloften en junioren aan de beurt voor trampoline en lange mat. Ook 
onze miniemen hadden hun zenuwen niet onder controle. Maar ze hebben het 
prima gedaan. Nele, Anyssa en Mayy, behaalden zilver voor minitrampoline. Onze 
beloften en junior jongen die lange mat uitvoerden hebben minder last van 
zenuwen. Althans dat dachten we toch, maar niets was minder waar. Ook al 
kreeg onze enige jongen veel lof van andere trainers omdat hij daar moederziel 
alleen lange mat moest uitvoeren, zonder tegenstanders. Hij heeft goud mee naar 
huis gebracht en Sofie S heeft een zilveren medaille voor haar lange mat 
uitvoering. Maar hij heeft het flink gedaan. Dat werd ook afgeroepen door de 
wedstrijdorganisatie. Na de middag was het de beurt aan de deelnemers voor de 
airtrack en de junioren en senioren moesten ook naar de trampoline. Daar 
sommige van onze kinderen ook hier 
dubbel geboekt stonden en de lange 

mat jury meer tijd nodig had dan deze 
van de minitrampoline, hadden we 
geen overzicht van hun prestaties tov 
andere deelnemers. De uitslag voor hen 
was dus ook voor ons een verrassing. 
Tine VH en Jolien behaalde goud en 
Ilona brons op de trampoline. Chelsea 
en Lien hebben ook een mooie 
wedstrijd geturnd. Ook voor de airtrack 
hadden we duchtige tegenstanders. 
Christa behaalde als senior een eerste plaats op de airtrack.  

Rina 
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uitslag recreatietornooi te Herentals 27/04/2013 
MT   LM  

Juna De Keersmaecker zilver   zilver 

Sinne Firquet    zilver   zilver 

Anyssa El Founti   zilver   zilver 

Nele Verstraete   zilver   zilver 

Mayy Hadid    zilver   zilvers 

Sofie Sempels   6e   zilver 

Chelsea Ansoms   7e   4e 

Jens Tahon    zilver   goud 

 MT AirTrack 

Ilona Sempels   brons   4e 

Jolien Sempels   goud   5e 

Tine Van Hasselt   goud   9e 

Lien Van Craen   5e   10e 

Christa Tahon   4e   goud 

 

EEN DIKKE PROFICIAT VOOR LEIDING EN GYMNASTEN ! 
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Wedstrijd Georges La Force 11 mei 2013 
 
Met 11 gymnasten hebben we deelgenomen aan de wedstrijd minitrampoline Georges La Force te 
Sint-Amandsberg Gent. De wedstrijd vond dit jaar plaats in de gloednieuwe sporthal Rozebroeken. 
We waren er niet alleen want tegelijkertijd waren er de paralympisch voor het zwemmen bezig. 
Zoals steeds begonnen de gymnasten met opwarming en gingen Inge en ikzelf naar de 
juryvergadering. Er waren individuele wedstrijden en wedstrijden per ploeg.  
De ploegen openden de wedstrijd en na een korte pauze werd ze opgevolgd door de individuele 
sprongen. Onze meisjes en enige jongen hebben weeral hun beste sprongen bovengehaald. De 
ploeg van Juna, Fleur en Marieke behaalden een derde plaats bij de beloften en onze senioren 
Christa, Ilona, Margo en Yana een vierde plaats met daaropvolgend de ploeg junioren met Jens, 
Mayy, Jolien en Tine, welke in de categorie junioren/senioren moesten springen. Niet slecht, hé. 
Voor de individuele wedstrijd was het voor mij een raadsel met hoeveel medailles we naar huis 
zouden rijden. Ik heb van onze junioren/senioren geen enkele sprong gezien daar ik moest jureren 
bij de kleinere gymnasten en we zaten met onze rug naar deze baan, dus een glimp opvangen ging 
ook niet. Ik wist dat ons Juna goed had gesprongen en het werd steeds spannender toen ze de 
uitslagen aan het afroepen waren. Ze kwamen aan 5,4,3 en dan was het zilver voor ...Juna. Mayy 
behaalde een mooie 5de plaats bij de miniemen en Fleur werd negende. Bij de beloften heeft 
Marieke een achtste plaats behaald, Tine VH een vijfde plaats. Ook bij onze junioren Jolien en 
Margo werd het spannend. En ja hoor, onze mascotte mocht met Jolien een zilveren medaille gaan 
halen en mocht nadien naar de eerste plaats overstappen om samen met Margo de gouden medaille 
in ontvangst te nemen. Bij de junioren jongens had Jens bij deze wedstrijd eindelijk eens wat 
concurrentie. Ze waren dit jaar met zijn achten. Maar ook voor deze wedstrijd heeft hij zijn beste 
sprongen bovengehaald. Iloka is ook in deze categorie een bronze medaille rijker geworden. En dan 
was het de buurt aan onze senioren. Ook hier bleef het spannend wachten op de namen van onze 
gymmers. Yana werd hier zevende, Ilona heeft een mooie vierde plaats en Christa mocht het 
podium veroveren voor de eerste plaats.  
Ook bij deze wedstrijd waren er deelnemers voor het A-niveau. We hebben met z'n allen vol 
ongeloof gezien naar fantastische sprongen. Triple salto met halve schroef, full in back out en nog 
andere geweldige combinaties die wij allemaal in onze droom zouden kunnen. En er waren nog 
knappe gasten ook bij, volgens onze jonge dames toch.....'Zelfs een gymnast van Next Level (van 
Belgium's got talent) deed mee aan deze wedstrijd. 
Eindresultaat: een leuke wedstrijd met veel medailles en plezier. 
Georges La Force: volgend jaar komen we zeker terug! 

Aan onze gymnasten: 
KNAP GEDAAN, EEN DIKKE PROFICIAT EN BEDANKT VOOR JULLIE DEELNAME!!!!!!! 

Rina 
 

Individueel: 
Juna De Keersmaecker  1ste plaats  
Margo Van Gestel   1ste plaats 
Christa Tahon   1ste plaats 
Jolien Sempels   2de plaats 
Jens Tahon    3de plaats 
Ilona Sempels   4de plaats 
Mayy Hadid    5de plaats 
Tine Van Hasselt   5de plaats 
Yana Steins    7 de plaats 
Marieke De Meulenaere  8ste plaats 
Fleur Colpaert   9de plaats 
 
Per ploeg: Iloka Springers (Juna, Fleur, Marieke) 3de plaats 
Iloka Junioren (Jens, Mayy, Tine VH, Jolien) 5de plaats 
Iloka Senioren (Christa, Yana, Ilona, Margo) 4de plaats 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 16 

De Voorzorg Kapellen Dorpsplein 9  tel. 03 664 26 09 
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R E T R O G Y M 
kick-off van een nieuwe turnafdeling voor de oudere garde 

 
Of we geen zin hadden om een soort ‘seniorenploegje’ op te richten met ‘oud-turn(st)ers, 
want er moet DRINGEND iets aan de conditie gebeuren, was de (dwingende) vraag van Cindy 
Calluy op het laatste jaarfeest. Dat was maar een woord voor organisatiebeest Cindy 
Joosens, en nog geen 3 maanden later, op 17 mei 2013, vond dan de 1e training van 
‘RETROGYM’ plaats.  
 
Het was voor mij persoonlijk een grote geruststelling dat we een eerste hulpdeskundige in 
ons midden hadden en dat de EHBO-kit tip top in orde was. Met 6 enthousiastelingen waren 
we. En ons enthousiasme werkte blijkbaar zo aanstekelijk dat Rina en zelfs Irène besloten 
om ook te blijven voor onze ‘try out training’ op vrijdagavond. 
 

We begonnen met een grondige, pittige opwarming, 
doorspekt met politieschoolingrediënten. Hierna 
was ondergetekende al compleet uitgeput. Vooral 
dat gehurkt optrekken aan dat sportraam ging 
vroeger toch een tikkeltje vlotter, moesten we 
toegeven. Daarna werd er al eens een koprol en 
zelfs een voorzichtige handstand geprobeerd, en 
dat lukte bij iedereen wonderwel. Vervolgens werd 
er doorgeschoven naar ‘den balk’, waar we ons best 
deden om hier om ter elegantst overheen te 
trippelen zonder te vallen (met wisselend succes). 
Tot slot mochten we de minitrampoline nog eens 
uittesten. De eerste sprong was bij de meeste 
ietwat wankel en stuurloos, maar algauw kwam 
daar verbetering in, en na een tijdje sprongen de 
dapperen onder ons al een salto. Altijd op de 
voetjes landen was wat veel gevraagd, maar af en 
toe wisten een aantal van ons al iets zeer 
behoorlijks tevoorschijn te toveren. 

 
Na 1,5 uur turnen, veel zweet, veel gehijg, veel 
spierkrampen, veel bananen en liters water zijn we 
tot het besluit gekomen dat dit, hoewel zwaar, héél 
leuk was en zeker voor herhaling vatbaar. Op 
vrijdag 31 mei wagen we ons aan een 2de try out om 
21u, opnieuw in het KA in de Streepstraat.  
 

Vanaf vrijdag 20 september starten we ‘voor echt’.  
We turnen dan van 20.45u tot 22.15u, dus wie zich 
geroepen voelt … 

 
Bedankt Inge, voor de supertoffe eerste les. We 
hebben ervan genoten! En bedankt Cindy, Ann, 
Cindy, Gwen, Michael, Rina en Irène om mee te 
doen, en mij niet al te hard uit te lachen. 
Over het opstaan de volgende ochtend zullen we 
het maar niet hebben… Kwestie van mogelijke 
aspirant Retrogymmers niet af te schrikken.  
 
Sara 
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VOORTEKENS  en BIJGELOOF 
 
Wanneer je in het boek “ Voortekenen en bijgeloof” van PH. Waring leest, dan vind je naast alle 
soorten van voortekens en soorten bijgeloof een hoofdstukje betreffende onze gevleugelde vrienden; 
de vogels.  In iedere cultuur vereerde men wel een of andere vogel, de Noord Amerikaanse indianen 
voerden zelfs een ‘ vogeldans’ uit als er een krijger was overleden.  Men geloofde dat de ziel van de 
overledene door een vogel naar het hiernamaals werd gebracht. 
 
Al vlug werden ze allerlei goede en slechte dingen toebedeeld en dikwijls verbonden aan het kerkelijk 
geloof. Daarom vind je bijna bij iedere beschrijving bij de voortekens van een vogel een verwijzing 
naar de bijbel of een christelijk teken. Vogels werden in het algemeen in de loop der eeuwen als 
symbolen van goed en kwaad beschouwd. Zo dacht men vroeger over het gedrag en betekenis van 
vogels en hun vlieggedrag: 
 
Algemeen 
 Als een vogel een kamer in en uit vliegt door een open raam, betekent dat meestal dat iemand die 

in dit huis woont zal overlijden.  
 Indien 1 of meer vogels om het huis vliegen of zich op een vensterbank nestelen tegen het glas,  

bestaat de kans dat één van de inwonende leden zwaar ziek wordt en/of eventueel overlijdt.  
 In Frankrijk werd vroeger aangenomen dat gestorven, ongedoopte, kinderen in een vogel 

veranderen. 
 In Schotland heerste dan weer het treurige bijgeloof dat indien er een vogel in een kooi sterft op 

de trouwdag van een lid van het gezin, het jonge echtpaar een ongelukkige tijd tegemoet gaat. 
 Als men voordat men op reis vertrekt een zwerm vogels ziet, dan voorspelt dit geluk.  Gaat u dan ook 

nog dezelfde richting uit als de zwerm vogels, dan vindt u daar het geluk en een plezierige reis. 
 Vliegen deze vogels rechts van u, dan voorspeldt dit niks dan goeds. Vliegen ze links van u dan zet u 

best de koffers terug in de kast. 
 Als een vogel zijn uitwerpselen op uw hoofd of kledij laat vallen, wees dan beducht voor ongeluk. 
 
Nu enkele opmerkelijke beschrijvingen over gevogelte en hun bijgeloof of betekenis. Hoewel niet alle 
aangehaalde vogelachtigen in onze streek voorkomen willen we u ook dezen niet onthouden. 

 
ADELAAR 
Het stelen van adelaarseieren zal de dief nooit meer innerlijke rust gunnen. Als een adelaar lange tijd 
over dezelfde vlakte zweeft, of krijst, voorspekt dit ziekt of dood. De adelaar is nu gelukkig bijna 
overal ter wereld een beschermd dier. 
 
ALBATROS 
Zeelieden die op een zeilschip voeren waren bedeesd als men een albatros om het schip zag vliegen. 
Indien dit lange tijd duurde kon  men rekenen op een fikse storm. Deze vogel werd met eerbied 
behandeld want men was er van overtuigd dat de ziel van een dode zeeman erin voortleefde.  Niemand 
zou er dan ook een doden. Hij  kon er van op aan dat zijn verdere leven ongelukkig zou verlopen. 
 
DUIF 
De duif is de enige vogel waarin de duivel zich niet kan veranderen en werd in sommige streken als 
heilig beschouwd. Indien een duif rondvliegt vlak bij een raam of  tegen het raam bonst waarachter 
een ziek persoon ligt, dan voorspelt dit een overlijden.  Een zwerm duiven die tegen elkaar aangedrukt 
op een dak zitten zijn de voorbode van  stormweer.  Een eenzame witte duif op een schoorsteen 
voorspelt de dood van iemand van het gezin dat hier gehuisvest is. Vliegt er een dief een huis binnen 
dient men eveneens op zijn hoede te zijn voor een overlijden en zet zo’n duif zich op de tafel dan 
wordt er iemand in het gezin ziek. Een mijnwerker zou nooit een mijn betreden als er een duif zich aan 
de ingang van de schacht genesteld had. 
Er was ook een gelukkige kant aan dit dier.  Duiven werden in verband gebracht met de god Venus, en 
in die hoedanigheid brachten ze geluk – vooral aan verliefden. 
 
EKSTER 
Omdat de ekster het enige dier was dat weigerde in te schepen ( ze bleven op het dak van de kajuit 
zitten) op Noachs ark werden zij beschouwd als een echt ongeluksdier. Als er 2 eksters samen vliegen 
maar men hoort het geluid van een groep dan brengt dit vast ongeluk.  Vliegt een ekster kwetterend 
rond huis dan betekende dit een dode in het gezin. In Duitsland verdeelde men ze in categorieën; ziet 
men 1 ekster dan brengt dit ongeluk, 2 betekent een huwelijk, 3 een voorspoedige reis, 4 goed nieuws 
en 5  betekende aangenaam gezelschap. Alleen de Chinezen beschouwen de ekster als geluksvogel en 
geloven dat het ongeluk u zal treffen als je er een doodt. 
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Goede kant: als er een ekster op de nok van uw dak zit, is dit het teken dat het huis nooit in elkaar zal 
storten. 

 
GOUDPLEVIER 
In veel landen dacht men dat er in deze vogels zielen huizen van Joden die aan de kruisiging van 
Christus hadden deelgenomen en daarom deze vogel voorbestemd is om constant te moeten 
rondzwerven.  Het roepen van de goudplevier werd als een voorteken van een sterfgeval beschouwd. 
( de goudplevier was in de jaren 1950 het onderwerp van discussie tussen de directeuren van de   
  Guinness brouwerij.  Door één van hen werd beweerd dat deze vogel de snelste ter wereld was. De    
  bestaande naslagwerken boden geen uitsluitsel.  Uiteindelijk zou hier het ontstaan van het Guinness  
  Book of Records door zijn ontstaan) 
 
GANS 
Ganzen worden meestal aanzien als domme dieren ( gezegde: domme gans) toch blijken ze een van de 
beste waakdieren te zijn door hun luid gekwetter.  Als ze aanhoudend om een huis blijven vliegen 
voorspellen ze een overlijden.  In Engeland at men volgens een stokoude traditie op St. Michaël ( 29 
september) steevast gans, want: “ wie op St. Michaël gans zal eten, zal nimmermeer van schulden 
weten”.  
Indien het borstbeen van een gebraden gans bruin blijkt te zijn, dan zal de volgend winter niet al te 
koud zijn.  Is het borstbeen echter wit of blauw, dan zal de kou bijzonder streng zijn. 
 
GOUDVINK 
Was het onderwerp van veel bijgeloof.  Zo zouden de vlekjes op de eitjes door de duivel erop zijn 
getekend.  Omdat de duivel meester was over de goudvink werd het diertje lange tijd vervolgd en 
werden zijn nesten regelmatig vernield om alzo trachtten het ongeluk te vermijden.  
 
HUISZWALUW 
Is een echte geluksbrenger want hij doet dienst als Gods ‘ pijl en boog’.  Waar hij zich ongemoeid mag 
nestelen, zijn eieren mag leggen en zijn jongen grootbrengen , daar brengt hij ook Gods zegen. !!! 
 
HAAN 
De haan werd beschouwd als vijand van alle geesten en demonen.” Hij kraaide toen Christus werd 
geboren en daarom zal op  de dag des oordeels alle hanen, zelfs de ijzeren haan op de torenspitsen, 
luid gaan kraaien zodat de levenden en de doden ervan ontwaken “.! 
Witte hanen brengen geluk, maar zwarte hanen werden in sommige streken van Europa als 
bondgenoten van de duivel beschouwd. Kraait er een haan als u op weg bent naar uw werk, dan wordt 
uw dag goed. Kraait hij vroeg op de avond, dan is het de volgende dag slecht weer. Een haan die ’s 
nachts kraait voorspelt een dode in het gezin. Als de haan kraait met de kop gericht naar de deur, dan 
komt er die dag een vreemdeling op bezoek.  Blijft de haan op zijn stok zitten, dan zal het zo dadelijk 
gaan regenen.  Moet je medicijnen nemen, dan neem je die best als ’s morgens de haan kraait. 
 
IJSVOGEL 
Een vogel die zijn prachtig verenkleed heeft verdiend omdat hij als eerste uit Noachs ark vloog.  De 
hemel die eerst grijs was veranderde in een stralend blauw, net als het verenkleed van de vogel.  
IJsvogels brengen geluk.  Zit het diertje op zijn nest, dan zal het op zee niet stormen.  In het bijgeloof 
speelt de ijsvogel  vaak een belangrijke rol.  In sommige culturen werden de veren en de maag van 
deze vogel in talismans verwerkt als afweermiddel tegen blikseminslagen.  Het hart van de ijsvogel 
werd soms als ketting gedragen om onheil af te wenden.  Gemummificeerde ijsvogels werden soms aan 
de mast van een schip gehangen om de windrichting te bepalen.  Een paar ijsvogelveertjes, tussen de 
kleren genaaid, beschermen tegen het leven en de gezondheid. 
 
KAUW 
Als een kauw bovenop een woning gaat zitten wordt hij beschouwd als ongeluksbrenger.  Valt er een 
door de schoorsteen naar beneden, dan volgt er een sterfgeval in het gezin. Dit was voornamelijk in 
Engeland zo, maar in andere delen van Europa betekenen kauwen op het dak  dat er gezinsuitbreiding 
komt.  Vliegt er een zwerm kauwen rond die aanhoudend ‘ kauw,kauw’ roepen dan mag men regen 
verwachten.  Slecht weer komt er in ieder geval als ze laat in de avond op de grond gaan zitten.      
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KIEVIT 
Is de meest algemene weidevogel in de Benelux. Mensenzielen die gedoemd waren om nooit rust te 
vinden huisden in deze  vogel werd gefluisterd. In Schotland meende men nog lang dat een kievit die 
over iemands hoofd vliegt terwijl hij zijn wonderlijke roep laat horen een slecht voorteken is. 
 
KIP 
Kippen zijn over het algemeen als voorteken ongunstig van karakter. “ Een fluitende vrouw en een 
kraaiende kip zijn noch de Heer, noch de mens welgevallig” luidt een oud spreekwoord.  Een kip “ 
heeft de duivel in zich” en moet worden afgemaakt als deze begint met eieren kapot te pikken, als 
voorbeeld voor de andere kippen die er anders ook mee beginnen.  Als kippen gezamenlijk op een 
heuveltje gaan staan en met de snavel hun veren beginnen schoon te strijken, komt er regen.  Als een 
ei dat op Goede Vrijdag is gelegd, wordt  bewaard en heel blijft, zullen alle kippen uit het hok sterk 
zijn en lang eieren leggen.  Let op: als een kip probeert  te  kraaien, voorspelt dat niets goed. 
 
KOEKOEK 
Bijna alle bijgeloof over deze vogel betreft zijn geluid.  De koekoek roept zijn eigen naam en kondigt 
daarmee het voorjaar aan. Als u dit dier zijn eerste roep hoort, en u hebt geld op zak, dan zal het u 
aan niets meer mankeren.  Roept de vogel rechts van u dan betekent dat geluk voor een heel jaar, 
doet hij dat links dan is het tegengestelde het geval. Doet u daarbij, in het eerste geval, nog een  wens 
dan zal deze uitkomen.   Kijkt u toevallig naar de grond als de koekoek zijn roep laat horen, dan zult u 
binnen het jaar sterven.  Het aantal keren dat de koekoek roept geeft aan hoeveel jaar je nog te leven 
hebt en wat u dan aan het doen bent zul je 12 maanden lang dagelijks doen ( ?). 
Als een ongehuwd meisje het aantal roepen van de koekoek  telt (als ze hem voor het eerst hoort) 
geeft aan hoeveel jaar ze moet wachten voordat ze in het huwelijk treedt.  
 
KRAAI 
Kraaien werden sedert de oudste tijden en bijna overal ter wereld beschouwd als de ongeluksbrengers 
bij uitstek en werden gevreesd als voorspeller van de dood.  De vogel had met hekserij te maken en 
meerdere profetische gaven werden aan hem toebedeeld. Hij vormde ook een van de voornaamste 
ingrediënten in toverdrankjes. Een kraai die krassend rond een huis vliegt voorspelt een dode, en hij 
die er een op een tak ziet zitten zal ongeluk ervaren.  Een zwerm opvliegende kraaien staat voor zware 
en harde tijden.  Kraaien werden ook aanzien als weervoorspellers.  Vliegen ze ‘s morgens naar de kant 
van de zon, dan wordt het goed en droog weer. Ziet men ze in de schemering bij het water zitten, dan 
komt er storm. 
 
LEEUWERIK 
Alhoewel dit een diertje is dat er zeer mooi uitziet en als zangvogel zijn gelijke niet kent, werd met de 
leeuwerik niets positiefs uitgehaald.  Omdat ze zeer begeerd waren voor hun zangtalent werden ze 
massaal gevangen en in veel te kleine kooitjes gestopt.  Natuurlijk nam hun gezang af en toen het 
bijgeloof werd verspreid dat deze vogels beter zingen als ze blind zijn werden ze met een gloeiende 
naald de ogen uitgeprikt. Heel wat van deze arme dieren werden alzo op een weerzinwekkende manier 
verminkt.  En het ging verder: als men voor het luiden van de kerkklokken op zondag drie 
leeuwerikeieren at,zou men zelf over een wondermooie stem beschikken 
 
MEREL 
Zitten er twee merels bijeen dan geldt dit bijna overal als een gunstig voorteken. In Wales voorspellen 
ze in dit geval een sterfgeval, wat wel wonderlijk is omdat merels erom bekend staan dat ze hun 
territorium fel verdedigen tegen gelijk welke indringer en dit meestal niet alleen doen. 
 
OOIEVAAR 
Het aller bekendste bijgeloof van deze vogel zal wel door iedereen gekend zijn.  Hij wordt nog gebruikt 
als een hardnekkig symbool bij een geboorte. Als er een ooievaar over een huis vloog was al vlug de 
link gelegd dat daar binnenkort een kindje verwacht werd, en je had nog meer geluk als dit dier zijn 
nest op je erf bouwde. 
De overleving zegt dat de ooievaar om Christus’ kruis heeft gevlogen om hem zijn medeleven te 
betuigen.  Dit feit en zijn betrokkenheid bij geboortes heeft ervoor gezorgd dat hij in alle tijden bijna 
nooit werd gedood.  Geliefden die  2 ooievaars zien vliegen mogen zich ervan bewust zijn dat dit de 
verwekking van hun kind voorspelt.  Een vrouw is hiervan beslist zeker als ze door een ooievaar in haar 
kuit wordt gepikt. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 21 

 
PAUW 
Een pauw is een hoendervogel en een zeer eigenzinnig dier.  Door hun sierlijke verschijning ( de 
mannelijke pauw) werden ze niet voor niets Koninklijke vogels genoemd.  Pauwenveren brengen 
ongeluk zegt het bijgeloof.  Wie ze in huis zet of op zij hoed draagt zal ongeluk ervaren. Dit bijgeloof 
vindt zijn oorsprong in het oude Griekenland waar men pauwen in tempels hield en ze aanbad.  Een 
pauw, of zelfs zijn veren, stelen werd zwaar bestraft. De ‘ogen’ op de pauwenveren  zouden iets te 
maken hebben met het boze oog, dat één van de ergste ongeluksbrengers is. Als weervoorspeller bleek 
de pauw zeer betrouwbaar:  schreeuwen de pauwen, dan komt er binnen het uur verandering.  
 
ROODBORSTJE 
Is de duif het symbool van vrede,dan wordt het roodborstje beschouwd als het symbool van de hoop. 
Roodborstjes verkregen hun rode borst toen ze de dorens uit de bebloede doornenkroon van de 
gekruisigde Christus trachtten te trekken.  Alhoewel deze vogel in verband wordt gebracht met hoop, 
zijn er toch wel negatieve invloeden.  Een roodborstje houden in een kooi werkt ongunstig, en wie een 
roodborstje doodt zal aan de hand die de vogel doodde zwaar letsel krijgen die zelfs tot verlamming 
van kan leiden. Breek je met opzet een vleugel van dit dier, dan zal ook je eigen arm kort nadien 
breken.  Rooft men de eieren om ze te vernietigen dan bestaat de kans dat men door iets zwaars wordt 
verpletterd. Vliegt een roodborstje door een openstaand raam naar binnen dan zal er iemand sterven.  
Klopt het vogeltje op een raam in een kamer waar een zieke ligt dan heeft deze niet veel kans om te 
overleven.  Schuilt hij in een heg of struik dan komt er zeker regen.   
Ziet u zeer vroeg in het jaar een roodborstje, doe dan snel een wens voor hij wegvliegt.  Vliegt hij weg 
alvorens je wens is uitgesproken dan volgen er maanden van ongeluk. 
 
ROEK 
Behoort tot de kraaiachtigen en wordt meestal de voorbode van slecht nieuws. Als de roek de streek 
verlaat waar hij heeft genesteld, is dit een slecht voorteken voor de eigenaars van dit land.  Het kan 
zijn dat er geen erfgenaam meer wordt geboren. Zitten ze dicht naast elkaar op een tak met de kop 
naar de wind gekeerd dan is er storm op komst. In sommige Europese landen werd de roek  beschouwd 
als een geluksbrenger. Broeden ze op je land dat valt alle geluk je ten deel en als ze verhuizen uit een 
boom naar een andere verblijfplaats let je beter goed op want de verlaten boom zal weldra omvallen.  
Als ze hun nest hoog in de bomen bouwen, komt er volgend jaar een mooie zomer. Roeden ze in lagere 
regionen dan wordt het koud, nat en onaangenaam weer. 
 
RAAF 
Deze vogel bezit profetische gaven en beschikt over de gave van ‘helderziende’. De Amerikaanse 
indianen beschouwen raven als ‘ boodschappers van de dood’ en in de Londense Tower zijn vanouds 
raven aanwezig. De legende zegt dat het Koninkrijk niet zal vallen zolang er raven in de Tower leven. 
Krast er een raaf terwijl hij over een huis vliegt dan komen daar ziekte en dood.  Als er een raaf rond 
een schoorsteen van een huis vliegt waarin een zwaar zieke verblijft, dan is het lot van deze zieke 
bezegeld. ( Dit werd lang voor waarheid aangenomen- hiervoor baseerde men zich op het feit dat 
raven een ongelooflijk sterk reukvermogen bezitten en op grote afstand kunnen ruiken of er ergens 
iets bederft of ontbindt)  
In sprookjes geven ze soms wel eens wijze raad, maar algemeen worden raven beschouwd als 
voorboden van het ongeluk.  In de mythologie spelen raven vaak een rol.  De Germaanse god Wodan 
(Odin) gebruikte 2 raven als boodschappers.  Ook in de dierenfabel ‘ Van den Vos Reynaerde’ werd een 
belangrijke rol aan de raaf toebedeeld. 
 
SPREEUW 
De spreeuw doet het bijzonder slecht wat ongeluk aanbrengen betreft.  Reeds vroeg in de geschiedenis 
werd hij hiermee in verband gebracht toen hij aanwezig was bij de kruisiging van Christus en de 
Romeinen aanmoedigde om Christus te martelen door met zijn aanhoudend gekwetter te roepen “Hij 
leeft, Hij leeft”. Daarom springen spreeuwen rond en lopen ze niet, hu!n pootjes lijken 
samengebonden als straf voor hun gebrek aan medeleven. Een spreeuw vangen, doden of opsluiten in 
een kooi brengt ongeluk en narigheid. Als spreeuwen opgewonden kwetteren is er slecht weer op 
komst. 
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UIL 
Volgens het volksgeloof brengt het geroep van een uil ongeluk. Als hij ’s nachts tegen het raam vliegt 
van een kamer waarin een ziek persoon ligt, dan duidt dit op een naderend sterfgeval.  Al wordt er 
vaak gesproken over ‘ de oude, wijze uil’, toch geldt hij als een slecht voorteken. De oorsprong van al 
die verhalen is te danken aan het vrij mystieke karakter van de uil: eenzaam, in het donker jagend en 
somber roepend of mauwend. Diegene die in een uilennest kijkt zal zijn leven lang ongelukkig en 
somber blijven. In Wales geloofde men dat als er een uil boven een huis zijn roep laat weerklinken, een 
ongetrouwd meisje onder dat dak zojuist haar maagdelijkheid is kwijtgeraakt. Hoort een Franse  
zwangere vrouw een uil roepen dan was ze overtuigd dat het een meisje zou zijn. In Duitsland 
daarentegen geloofde men dat een roepende uil vlak na de geboorte van een kind een ongelukkig leven 
voor het kleintje voorspelt. 
De uil staat zowel symbool voor domheid als voor wijsheid. Zo noemt men een dom persoon een 
uilskuiken, maar werd Athena, de Griekse godin van de wijsheid vergezeld van een uil. 
 
WINTERKONINKJE 
Ofschoon het lange tijd werd bejaagd, is tegenwoordig dit vogeltje een graag geziene gast. Vroeger 
geloofde men namelijk dat de veren van het diertje een middel tegen verdrinking vormde. Zeelui en 
vissers kochten daarom massaal deze gevangen diertjes op tegen grove betaling. 
Later ging men geloven dat indien het diertje kwaad werd gedaan of indien zijn nestje verstoord werd 
dit de persoon in kwestie slecht zou bekomen. In Engeland zou het eieren stelen  van deze vogel ervoor 
zorgen dat de dief zijn ledematen zou berken. Deed men dit in Frankrijk dan zou de dader puistjes in 
het gezicht krijgen. 
 
WULP 
Zeelui waren niet opgezet met deze vogel als er een over hun hoofden vloog en zijn wonderlijke roep 
liet klinken, dan kon men maar beter niet uitvaren – zware storm was op komst. 
Als men een wulp ’s avonds of ’s nachts hoorde roepen was dit een ongunstig voorteken. 
 
ZWALUW 
Zwaluwen brengen de zomer terug en daarmee dus ook geluk. Ongeluk zal diegene overkomen die een 
zwaluw slecht behandeld. Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt zal voorspoed heersen en zal de 
bliksem niet inslaan. Veel boeren meenden dat hun koeien minder melk zouden geven als ze een 
zwaluw zouden doden. Er op jagen betekende een slechte oogst. Als er een zwaluw tijdens zijn lage 
vlucht even op uw schouder kwam zitten, kwam deze uw dood aanzeggen zo geloofde men in Frankrijk.  
Vooral in Duitsland werd algemeen aangenomen dat zwaluwnesten het huis beschermde tegen brand en 
als een vrouw per ongeluk een zwaluwei kapot trapte zou ze geen kinderen baren. Zwaluwen zijn echt 
wel weersvoorspellers. Vliegen ze hoog dan komt er mooi weer, een lage vlucht betekent onweer.  ( 
zwaluwen jagen op insecten in de lucht, en deze vliegen hoog bij mooi weer. Zwaluwen volgen gewoon 
de insectenzwerm  en voorspellen aldus zo het weer) !      
Pas in de negentiende eeuw ontdekte men dat zwaluwen, net als vele andere vogelsoorten naar het 
zuiden trokken om te overwinteren. Tot dan dacht men dat zwaluwen overwinterden op de bodem van 
vijvers.   
 
ZWAAN 
Zwanen leven in het wild ongeveer 20 jaar. Zwanen zijn nu een beschermde vogelsoort, maar vroeger 
werd hun ook niet veel kwaad aangedaan. Als men een zwaan doodde zou men zelf binnen het jaar 
sterven. Als de zwaan overdag zijn kop en hals op de gevouwen vleugels legt ( = slaaphouding) dat volgt 
weldra onweer. Volgend het volksgeloof zorgt een zwanenveer die in het hoofdkussen van de 
echtgenoot wordt genaaid ervoor dat deze zijn eega trouw blijft. Ook zou een zwaan vlak voor ze 
sterft een zwanenzang ten gehore brengen. (Dit is te wijten aan de associatie in de mythologie van 
zwanen met de Griekse god Apollo, god van de muziek) 
 

dit artikel werd nog door Willy voorbereid voor Sprokkel 
 
 

 

start nieuw turnseizoen 
9 september 2013 
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Nooit te oud om te beginnen! 
 

Sinds mijn schooltijd (lang,lang geleden) heb ik nooit meer aan turnen gedaan. 
Door een full time job en een gezin, was daar geen tijd voor.  
Nu ik op een leeftijd gekomen ben dat mijn beroepsbezigheden gestopt zijn  en 
de kinderen uit huis, kreeg ik een zee van tijd en had nog weinig sociale 
contacten.  
Daar het dan ook niet in mijn aard ligt om stil te zitten moest ik “iets” gaan 
doen. Door een vriendin heb ik mij laten overhalen om op maandagavond  bij de 
turnkring ILOKA  te gaan turnen.  
Nee, geen toestelturnen uiteraard maar wel conditiegym. 

Het was wel even aanpassen want ik kwam natuurlijk in een groep terecht die reeds de 
turnoefeningen al onder de knie hadden. Opgeven, neen dat staat niet in mijn woordenboek ! 
In december 2012 stelde Irène voor om een proefles lijndansen te volgen.  
Daar je bij lijndansen geen partner nodig hebt, ging ik gretig op het voorstel in want dansen heb ik 
altijd graag gedaan. 
Na het lijndansen kwam er ook nog seniorobic bij op dinsdagnamiddag. 
Ineens was het wel een drukke bedoening om terug 3 maal per week naar Kapellen te komen, maar 
het zijn toffe groepen en ik voel er mij thuis. 
Dan kwam ook de ervaring van het” turnfeest”. Ongelooflijk welke prestaties leiding, hulpleiding 
en gymnasten naar voor brengen en de inzet van de ganse ploeg om het tot een echt turnfeest te 
brengen. Chapeau voor al die mensen !!!! 
Daar ik vroeger in Kapellen werkzaam was, heb ik door de turnkring en door deelname aan de 
aanverwante activiteiten ook weer mensen ontmoet die ik kende van tijdens mijn beroepleven. 
Het is dus niet alleen zich fitter voelen door het bewegen maar ook het sociale contant wordt 
terug opgebouwd.  
Het is zeker een aanrader om zich aan te sluiten bij deze turnclub, eender welke leeftijd je hebt! 
Een heel tevreden lid, 

M.J. 
 

 
 

PROFIELBESCHRIJVING  
Graag wil ik me even voorstellen :  
Mijn naam is Hugo Tahon, woonachtig in Kapellen, Peedreef 2. Ik ben 52 jaar 
jong. Ik werk bij de firma Royal Auping in Antwerpen als administratief 
bediende. Een gevarieerde job waarin ik in contact kom met heel wat klanten 
uit België, Luxemburg en Frankrijk. 
Mijn hobby’s zijn fitness en fietsen. Mijn belangstelling gaat ook uit naar 
voetbal en wellness en ik heb een gezonde passie voor … gezondheid. In mijn 
vrije uurtjes probeer ik wat tijd te maken om naar de fitness en sauna te 

gaan. In de fitness zijn het vooral de cardiovasculaire oefeningen die mij het meest aanspreken, 
zoals fietsen, lopen, roeien en de synchro cross training waarmee ik alle stress in de spieren en 
gewrichten wegneem. Ik voel me eigenlijk altijd wel super na zo’n uurtje fitnessen. 
Af en toe naar de cinema rijden om een spannende film te zien, vind ik ook wel best plezant, 
alhoewel ik daar weinig tijd voor heb. Als ik alleen thuis ben, heb ik ook graag wat muziek om me 
heen. 
Sinds begin dit jaar neem ik de functie waar van secretaris van Iloka. Mijn vrouw Rina en mijn 
kinderen Christa en Jens zijn eveneens aangesloten als sportbeoefende en leidinggevende leden 
van de vereniging.  
Ziezo, dat was het zo’n beetje in het kort uitgelegd. 
 

Hugo Tahon 
Secretaris Iloka. 
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ACTIVITEITEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 

 

TURNEN – conditiegym –  
maandagavond van 19.45 tot 21.00 u. Turnzaal Kerkstraat 106 Hoevenen 

tijdens de maanden juli en augustus gaan de turnlessen conditiegym verder maar wel 
op een andere locatie. Wij zijn dan te gast bij onze vrienden van Vrank en Vrij in de 
turnzaal van Hoevenen. Samen gaan we de zomermaanden door met een afwisselend 
programma en dit telkens op maandagavond van 19.45 tot 21.00u. Iedereen is welkom 
en je mag gerust je man, vriend of vriendin meebrengen zodat deze ook van onze 
geweldige sport kunnen proeven. Indien geen lid van ILOKA of Vrank en Vrij dan betaal 
je 20€ voor 2 maanden, verzekering inbegrepen. 
 
 

FIETSEN – voor seniorobicers en andere sportievelingen 
dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 u – vertrek aan de sporthal van Kapellen. 

Deze fietstochten, in de omgeving van Kapellen zijn ongeveer 30 tot 40 km. met een 
stop onderweg en iedereen kan volgen. Wij fietsen juni – juli – en augustus en ook 
nog op 3 september. Het nieuwe turnseizoen begint op 9 september. 

Opgepast 18 juni is “Lusjesdag” vertrek 13.30u. aan den Biz! 

 
 
PETANQUE – in samenwerking met Ssport Kapellen 

als lid van ILOKA kan je ook deelnemen aan de petanquenamiddagen telkens de 
tweede en de vierde maandag van elke maand van 14 tot 17 u. Deze petanque 
meeting gaat door in het gemeentepark naast de tennisterreinen. 
 
 

NORDIC WALKING – in samenwerking met Ssport Kapellen 
de 2de donderdag van elke maand vertrekken we aan de parking van het Moretusbos 
te Putte, voor een begeleide Nordic wandeling van ongeveer 2u. 
Lessen en bijlessen Nordic wandelen op aanvraag bij Irène. 

 
 
ZWEMMEN – in het gemeentelijk zwembad Kapellen 

Voor 55+ zijn er speciale zwemuren op donderdag NM in de vakantie van 14 tot15u. 
Indien geen vakantie van 16 tot 17u. 
Deze zwemuren zijn zeer weinig bezet, dus ideaal om rustig een baantje te trekken. 
 
 

WANDELEN met de natuurvrienden 
In “Wereldvenster” kan je ook nog lezen wanneer je mee kan wandelen . 
Onder de rubriek “ATB Natuurvrienden” vind je telkens de juist info over alle 
komende wandelingen. 

 
 
UITSTAPPEN – TONEEL ea in samenwerking met ZijKant of Curieus 

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

Als je van dit alles een keertje proeft is de zomer zo voorbij en starten we vanaf 9 september 
terug met onze normale lessen. Voor iedereen een prettig verlof en ik zie jullie beslist wel ergens 
op onze uitstappen in de vakantie! 

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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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 

nieuwe lessenreeks 
oktober 

 
 

 

 

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 ! 
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PAASVAKANTIE 2013 

 
 
Mijn paasvakantie begon dit jaar 
reeds enkele weken vroeger. Ik kreeg 
een ticket voor San Francisco te 
pakken met vertrek op 19 maart en 
terug op 11 april. Bij Nadine, Tim en 
Freya werd Oma dan ook verwacht 
voor een full time vanaf 20 maart. 
Gelukkig is er een tijdsverschil van 
9u want anders was ik de eerste dag 
reeds te laat op mijn werk gekomen. 
In Zaventem begon de miserie reeds 

met een panne aan het vliegtuig met als gevolg een latere vlucht van Philadelphia naar SFO. 
Maar geen nood om 2u 's nachts (in Kapellen was het ondertussen reeds 11u van de 
volgende dag) zat ik in de zetel bij Nadine met een drankje, om goed te slapen, want 's 
morgens had ik mijn eerste ontmoeting met Freya om 6u15! Die viel gelukkig goed mee – 
het kind pakte gene schrik van die rare Oma – en na enkele uren was ik volledig deel van 
het decor. 

 
EN TOEN ZAG IK DE ZON! Alle dagen 3 weken aan één 
stuk wandelen in het nog niet te warme zonnetje, hier 
konden ze er enkel van dromen en moest er zelfs 
sneeuw geveegd worden. Een zalige tijd voor Oma en 
Freya om elkaar toch wat beter te leren kennen al 
hoewel dit zeer vluchtig is vooral voor Freya, maar Oma 
bewaart dit alles in haar hart zoveel is zeker. 
3 weken ! Echt een overdosis maar ik had het voor geen 
geld willen missen. Wandelen, bloemen kijken, 
paaseieren rapen, naar de speeltuin, schommelen, 
wippen, schuiven, alles wat je normaal met je kleinkind 
doet was nu dagelijkse kost, maar in het achterhoofd 

speelde toch steeds 
het afscheid. Dat 
kwam natuurlijk 
vlugger dan gewenst 
maar onze tickets 
voor de volgende 
keer, samen met Opa, 
zijn reeds geboekt en 
dat verzachte dan ook 
een beetje de pijn van het achterlaten. 
Voor Freya brak er dan ook weer een nieuwe fase aan 
want die moest naar een nieuwe kinderopvang en dus kon 
Oma gerust vertrekken. Nieuwe avonturen stonden te 
wachten! 

Irène 
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DE VOORUIT 100 JAAR 
 
Onlangs was ik in Antwerpen en kwam lang de St Jacobsmarkt. 
De Wereldwinkel kan ik nooit zomaar voorbijgaan.  
Naast de Wereldwinkel is een ander pand van hen ingericht als tweedehands boekenwinkel. 
Eerst had ik wat schroom want ’t zou vervelend zijn als ik geen boek naar mijn gading vond en 
dan de winkel zonder iets te kopen zou moeten verlaten. Ik had beter moeten weten. 
Eén van de boeken die ik kocht: Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! 
Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen van Jaap van de Merwe 
Bij de meeste liedjes staat ook de muziek genoteerd. 

 
Hieronder een liedje. Waarom dit ? De Vooruit bestaat dit jaar 100 jaar. 

 

Mijn buurman leest ‘Vooruit’ Omstreeks 1890 - Tekst: K. Waeri 

 
Mijn buurman, brave jongeling 
Van zo wat twintig jaar,  
Is deugdzaam, vriendelijk en oprecht, 
zeer lief en handelbaar. 
Zijn weekloon brengt hij bij moeder in, 
hij snoept daarvan geen duit. 
Maar wat verschrikkelijk gedacht: 
Die kerel leest ‘Vooruit’! BIS 

 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
aan de arbeid welgezind; 
zijn baas ziet hem het liefst van al, 
want hij maakt zich bemind. 
Eenieder looft zijn eerlijkheid, 
nooit maakt hij veel geluid. 
Maar zou hij genen duivel zijn??? 
Die schelm leest de ‘Vooruit’! 

 
Des zondags vindt hij bezigheid 
in boek of nuttig werk 
Hij loopt naar kroeg noch orgelkot, 
maar ook niet naar de kerk. 
Hij haat of veracht geen mens, 
hij spreekt zijn hart rechtuit. 
Maar ’s zondags, ‘k heb het zelf gezien, 
hij loopt naar de ‘Vooruit’ ! BIS 

 
Laatst zag ik hem een blinde man, 
die om een aalmoes bad, 
vijf centen leggen in zijn hand. 

’t Was al wat hij bezat ! 
Twee dikke tranen, diep ontroerd, 
liepen hem de ogen uit. 
Verdoemd, hoe is dat mogelijk ? 
Hij leest nochtans ‘Vooruit’ ! BIS 

 

‘k Geloof, dat hij die handelswijs 
die is zo lief, zo goed, - 
waardoor mijn buurman zich zozeer 
door elk bewonderen doet, 
verschuldigd is aan paap noch non, 
aan kerk noch klokgeluid… 
maar dat hij zulks te danken heeft 
aan ’t lezen van ‘Vooruit’ BIS 

Lucy 
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 Proficiat aan de jarigen van april – mei - juni 
 
Saidova Yasmina Kleuters 19-04-07 

Chaouki  Alia gym 1 24-04-06 

Verstraete  Isa Kleuters 07-04-06 

Van Elsen Dries Kleuters 05-04-06 

Kiel Talia Kids Dance 28-04-04 

Jacobs Arwen gym 1 13-04-04 

Anthonissen Hanne gym 3  15-04-03 

Lenaerts Yara gym 3 19-04-02 

Neijzen Catelijne gym+ 13-04-97 

Van Putte Annie conditiegym 27-04-53 

 
 

Firquet Jutta Kleuters 21-05-07 

Van Eijmeren Zeno Kleuters 23-05-06 

De Smet Sam gym 2 13-05-06 

Vissenberg Lars gym jo 31-05-05 

Lenaerts Dena gym 1 30-05-05 

Van De Pas Kiara gym 2 13-05-03 

Symons Aline gym 4 19-05-02 

Andrews Loïs MT / LM 30-05-00 

Respaillie  Steyn hlpld. 07-05-94 

De Smet Ria Zoemba 12-05-54 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

 
 
Van Den Wyngaert  Ella Kleuters 16-06-09 

De Smet Axelle Kleuters 18-06-08 

Dockx Caroline Kleuters 15-06-08 

Van Elsen Marie Kleuters 04-06-08 

Van De Poel Lotte Kleuters 18-06-07 

Schouwaerts Liv gym 3 16-06-06 

Latteur Alyssa gym 2  26-06-03 

Hadid Mayy gym 4 16-06-01 

Ansoms  Chelsea gym+ 29-06-00 

Swijnen Michael volleybal 09-06-84 

Huyge  Nancy Zoemba 27-06-72 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Van Leugenhaeghe Annita conditiegym 01-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven bestuur  20-06-44 
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en de jarigen van juli en augustus 
 
Mommen Lina Kleuters 29-07-09 

Kindts  Mathias Kleuters 24-07-08 

Agobian Meghri Kleuters 01-07-08 

Van Immerseel Kato gym 1 06-07-06 

Hadid Tayma gym 1 08-07-05 

Ibishi Kenny gym 1 31-07-04 

Van Hasselt  Emily hlpld. 12-07-95 

Ceulemans Sofie gym+ 06-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

 
Verhoeven  Lore Kleuters 17-08-07 

Bleukens  Danthe Kleuters 13-08-07 

Sels Sylke gym 3 26-08-05 

Anthonissen Line Kids Dance 20-08-04 

Anthonissen Lore Kids Dance 20-08-04 

Saidova Rayana gym 1 18-08-04 

Emmerechts Sam gym 2 03-08-04 

De Keersmaeker Lina gym 2 20-08-01 

Goetschalckx Jordy gym jo 30-08-99 

Tahon Jens gym jo 14-08-97 

Calvo Vleugels Karen gym+ 03-08-96 

Dezuttere Thomas volleybal 14-08-80 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Van Ginneken Josepha seniorobic 10-08-38 

 
 

   

 
een rustmoment voor de werkploeg maar toch aandachtig 
volgend, tijdens de herhaling van ons turnfeest - en dan 
is het hopla daar gaan we weer! 
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Men zegt dat …..  
 

 

 
 Een klavertje vier vinden of krijgen geluk brengt. ( de 4 blaadjes zouden staan 

voor hoop, vertrouwen, liefde en geluk) 
 
 Je nooit een Lieveheersbeestje mag doden omdat dit ongeluk brengt. ( als een 

Lieveheersbeestje naar je toe vliegt dan komt er geluk aan) 
 
 Een hoefijzer in huis ophangen geluk brengt. (het moet wel ooit gedragen zijn door een paard) 
 
 Je ongeluk krijgt als je onder een ladder loopt. (als er geen andere uitweg is moet je met je 

vingers gekruist lopen tot je een hond tegenkomt! Spuwen over je linkerschouder schijnt 
ook te helpen) 

 
 Een nieuw schip gedoopt dient te worden door  een fles champagne te breken tegen de 

wand van het schip. (als de fles breekt zal het schip vele veilige vaarten kennen) 
 

 Als je een glas of bord breekt je niet moet panikeren, omdat scherven geluk brengen. ( het 
kan wel een kostelijke zaak worden als je dit dikwijls doet) 

 
 13 een ongeluksgetal is. ( er zijn hotels en ziekenhuizen die geen kamer nr.13 hebben) 

 
 Als je een amulet of talisman bij je hebt, deze je door alle moeilijke situaties helpt. 

(studenten blijken hier gevoelig aan te zijn als ze een zware toets verwachten)  
 

 Als je een zwarte kat onderweg tegenkomt er gevaar dreigt. ( in Engeland 
gelooft men echter dat een zwarte kat geluk  brengt en een witte kat voor 
onheil zorgt) 

 
 Als je een spiegel breekt je 7 jaar ongeluk hebt. (dit stamt nog uit de tijd dat een spiegel 

veel geld kostte, en dus niet snel vervangen kon worden) 
 

 Je op je hoede moet zijn als een vrijdag op de 13e valt omdat 
het een ongeluksdag zou zijn en je iets verschrikkelijks kan 
meemaken. ( Paraskevidekatriafobie is de geleerde naam 
hiervoor. In Griekenland, Spanje en Latijns- Amerika is dinsdag 
de 13e een ongeluksdag, terwijl in Italië vrijdag de 17e wordt 
gevreesd. Bij de Maya bevolking is 13 een geluksgetal. Er zijn 
verschillende verklaringen voor dit verzinsel. Volgens een oude 
legende komt dit omdat vroeger op vrijdag de 13e de heksen 
bij elkaar kwamen. Een Noorse sage vertelt dan weer over de 
god Loki die niet was uitgenodigd op een feest en toch kwam 
opdagen als 13e gast waardoor de aarde in rouw werd 
gedompeld. In 2012 zijn er 3 vrijdagen die op de 13e vallen: 13 
januari, 13 april en 13 juli. Elke maand die begint op een 
zondag telt een vrijdag de 13e ) 

 
sivle 
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VOOR EEN ZOMERSE BBQ 
 
 
 
zalm met een honing mosterd marinade 
Ingrediënten: 

 400 gram (verse) zalm met huid 

 olijfolie 

 sojasaus (naar eigen invulling) 

 2 eetlepels mosterd (grof of fijn) 

 2 eetlepels honing 

 citroensap 

 peper en zout 

Vermeng de sojasaus, mosterd, honing, citroensap en olijfolie eerst met elkaar. Snijd de zalmmoot in 4 

gelijke stukken. Giet vervolgens de marinade van o.a. honing en mosterd over de zalmmoten heen en zorg 

dat ieder stukje zalm bedekt is met deze marinade. Dek het af met wat folie en laat het in de koelkast 

minstens een uur marineren. Op de barbecue hoef je ze later alleen maar enkele minuten te roosteren, 

totdat de zalm gaar en nog heerlijk zacht is. 

Kip drumsticks met een zoete ketjap marinade 
Ingrediënten: 

 400 kip drumsticks 

 1 eetlepel ketjap 

 wat citroensap 

 olijfolie 

 halve liter kippenbouillon 

Kook de kip drumsticks eerst een half uurtje gaar in de kippenbouillon. Vermeng de rest van de ingrediënten 

met elkaar tot een marinade en stop de kip drumsticks er in. Laat dit een minuut of 10 marineren en rooster 

deze heerlijk gemarineerde kip drumsticks nu een kwartiertje op de barbecue. 

Frisse komkommer salade 
Ingrediënten: 

 1 ui 

 komkommer 

 2 eetlepels olijfolie 

 1 eetlepel azijn 

 1 eetlepel mayonaise 

 2 theelepels suiker 

 verse bieslook 

Snij de ui in kleine blokjes en meng dit met de mayonaise, suiker, olie en de suiker. Hak de komkommer 

daarna in kleine stukjes/blokjes en meng dit door de dressing heen. Garneer het als laatste met de bieslook 

en je hebt een lekkere frisse komkommer salade voor bij de barbecue. 

Lekkere avocadodip voor op het stokbrood 
Ingrediënten: 

 2  rijpe avocado’s 

 1 rijpe ontvelde tomaat 

 1 fijngeraspte ui 

 1,5 dl zure room 

 een halve theelepel chilipoeder 

 halve theelepel mayonaise 

 1 theelepel citroensap 

Pureer alle ingrediënten met elkaar tot een gladde dip. Laat dit daarna nog minstens een uur in de koelkast 

staan om weer op temperatuur te komen en daarna kan de avocadodip op tafel worden gezet als smeersel 

of dip tijdens het barbecuen. 

 

SMAKELIJK ! 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 38 

KLEUREN

START NIEUW TURNSEIZOEN 
9 SEPTEMBER 2013 
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Nieuws uit California USA 

 

Vorig jaar was niet zo'n best jaar voor mijn bedrijf, Janssen Alzheimer Immunotherapy.  De 
resultaten van onze Fase 3 klinische testen was ronduit negatief, dus in plaats van een 
commerciële lancering voor te bereiden, moesten we het bedrijf zwaar herstructureren. 
 180 mensen, inclusief mezelf, zouden in de loop van 2013 ontslagen worden.  Eind oktober 
moet ik dus wel op zoek naar een baan, maar ondertussen kan ik me nog goed bezighouden, 
want ik ben nog de enige overblijvende van een team van zes.  Meer dan een jaar heb ik 
Freya elke dag meegezeuld naar South San Francisco, een commute van 65 km enkel. 
 Zolang ze een baby’tje was, was dat geen probleem, dan sliep ze in beide richtingen en 
wat minder in de daycare.  Na een half jaartje slapen, werd er 's morgens veel gezongen in 
de auto.  Op de weg terug werd steevast geslapen.  De laatste weken werd er minder en 
minder gedut, maar Freya was eigenlijk wel altijd braaf in de auto, zolang er maar een 
tutje was (en gelukkig heeft de mama heel lange armen).  Maar zo zonder team, leek het 
van thuis werken toch veel aantrekkelijker, dus hebben we een nieuwe daycare gezocht, 
deze keer op wandelafstand van waar we wonen.  De oma heeft de overgang perfect 
voorbereid (3 weken babysit), zodat ons meisje ook weer hier blijgezind "bye bye" zwaait 
elke morgen.  Bedankt Oma!!  

Zonnige groetjes uit CA, 
Nadine en Co 

 
PS; en blijven bewegen hé, want het gaat dus nog even iets langer duren voor we een 
product tegen Alzheimer op de markt brengen! 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 32 40 

 

 

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 2013 

 

 
NIEUW LEVEN IN DE CLUB 

 
Op 23/02/2013 werd Nand geboren, 2de zoontje van Kathleen 
en Michael, hiermee is hij mijn 3de kleinkind. Papa Michael is 
momenteel leiding op rust (wegens te drukke job en kleine 
kindjes), maar nog steeds lid van het volleybalteam en 
bestuurslid van ILOKA. 
Grote broer Vic is uiteraard supertrots op kleine Nand. Zo 
klein is die overigens niet, bij zijn geboorte woog hij 3,805kg 
en was hij al 52,5cm lang. 
We hopen Vic en Nand in de toekomst te mogen verwelkomen 
bij de kleutertjes en wie weet zoals papa, bomma en bompa 
wel in het bestuur. Opvolging verzekerd ? 
 
Erna 
Conditiegymmer en ondervoorzitter ILOKA 
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