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2005 

 

 

 

Vanwege bestuur en leiding wensen 

wij iedereen een schitterend 2005! 

Dat al je wensen en goede 

voornemens mogen uitkomen ! 

 

We zijn reeds opnieuw gestart in het 

nieuwe jaar en we zullen doorgaan 

want rust roest. Voor ons Jaarfeest 

moet er ook nog flink geoefend 

worden want 12 maart is zeer nabij! 

 

We hopen op een vlotte medewerking 

van iedereen die hiervoor in 

aanmerking komt zodat ook dit feest 

weer een toffe uitstraling krijgt van 

ons naarstig zwoegen van de voorbije 

maanden. 

 

Verder hoop ik op een vlotte 

samenwerking in alle gelederen zodat 

wij toch steeds onze prachtige sport 

kunnen blijven beoefenen en ook 

doorgeven aan anderen. Ook een 

woordje van dank voor alle vrijwillige 

medewerkers, die ieder op hun 

terrein, steeds hun beste beentje 

voorzetten om onze kring op alle 

vlakken draaiende te houden. 

 

Samen zijn we sterk! 

Irène 
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mailto:irene.huygen@skynet.be
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de lessen vinden plaats: 

 in de turnzaal van het Kon.Atheneum, (KA) Streepstraat 16 

 in de Gemeentelijke Sporthal, 1ste verdiep 

 
 

Afdeling Dag Uur Turnzaal 

gym 6-10 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym jongens vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym 10-14 jaar vrijdag 18.00 / 19.30 KA 

gym 14+ vrijdag 19.30 / 21.00 KA 
 

Kleuters/Kids 

vanaf 3 jaar 

woensdag 14.00 / 15.30 KA 

 

Conditiegym ma – di - vrij 19.30 / 20.30 KA 

Seniorobic dinsdag 14.00 / 15.30 Sporthal 

Volleybal  dinsdag 20.30 / 21.30 KA 
 
 
 

specialisatieafdelingen Dag Uur Turnzaal 

SPRINGEN maandag 18.30 / 20.30 KA 

TOESTELLEN dinsdag 18.30 / 20.30 KA 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstverlof  30/10 tot 07/11 

 

Kerstverlof  25/12 tot 09/01 

 

Krokusverlof  05/02 tot 13/02 

 

Paasverlof  26/03 tot 10/04 
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03 september vrijdag start turnseizoen  voorbij 

     

26 september zondag OPENDEUR KA voorbij 

     

30 oktober zaterdag NON-GYM-DAY jeugdcentrum voorbij 

     

20 november zaterdag KleuterDoeDag Mechelen ter info 

     

28 november zondag beker “Jos Melis” Essen voorbij 

     

01 december woensdag Sinterklaasfeest jeudcentrum Biz voorbij 

     

30 januari zondag  nm Kleuterdag  ter info 

     

12 maart zaterdag JAARFEEST KTA Kapellen Beestig 

     

23 april zaterdag kringkampioenschap KA zeker meedoen 

     

30 april zaterdag 1 mei viering Bruggeske we zijn op post 

     

    mei  wedstrijd Georges 

Laforge 

 voor de jumpers 

     

  29 mei zondag DORPSDAG Kapellen we komen allemaal 

 

 
 
 

 

KRINGKALENDER 2004  /  2005 
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voorbij BEKER “JOS MELIS” 28/11/04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 28 november namen Kelly, Melissa, Aster en Christa per ploeg deel 

aan de wedsrijd “Beker Jos Melis” te Essen. Onder leiding van Indra en Erik 

traden zij aan in de categorie miniemen-beloften. Voor de volledige wedstrijd 

behaalden onze gymnasten de 3de plaats.  

 

Pechvolgel deze maand was Ellen De Bie 

die tijdens de trainingen een beentje in 

haar arm brak en dus enkel kon komen 

supporteren. 

 

Toch ook voor haar en de ganse ploeg 

een dikke proficiat! 
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12 MAART 2005   
48e JAARFEEST  

ILOKA 
BEESTENBOEL 

 
 

iedereen die ons wil helpen met de verhuis voor 

en na de voorstelling gelieve ons een seintje te 

geven, dan krijg je de nodige inlichtingen   
 

verhuis materiaal en opstellen 

decor / belichting / muziek 

vrijdagavond 11/03 

zaterdagmorgen 12/03 

 

algemene herhaling 

zaterdagmiddag 13.30h. 

 

voorstelling 

19.30h. 

 
opruimen na de voorstelling 

 
tot alles weg is!! 
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voorbij   SINTERKLAASFEEST    1/12/04 

 

samen dansen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint en Piet zijn aangekomen 

sloeber was er ook weer bij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommige kindjes werden  

heeeeel groot      de Sint deelde geschenkjes uit 
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NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW  

 
Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de vzw ILOKA werd het reglement van  
Inwendige orde aangepast aan de nieuwe tijdsgeest en de huidige regelgeving van de  
Sportverenigingen. De naam werd veranderd in huishoudelijk reglement en deze nieuwe 
uitgave wordt hieronder integraal weergegeven. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2005 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT   

 
Art. 1. –De intredende leden zijn verplicht dit reglement te lezen.  Bij de minderjarigen zijn het de ouders 

die hen inlichten over dit kringreglement. 
 
Art. 2. –Bij de betaling van de eerste bijdrage wordt aangenomen dat  het lid kennis heeft genomen van 

dit reglement. 
 
Art. 3. –In het lidgeld is begrepen: de verplichte bijdrage aan de turnfederatie  en de verplichte 

verzekering. Intekenen op een verzekering met verhoogde waarborg is mogelijk, mits een kleine 

bijbetaling die jaarlijks wordt bepaald door de turnfederatie. 
 
Art. 4. –Het lidgeld, welke door de leden betaald dient te worden, zal telkens bij het begin van het 

seizoen worden medegedeeld, en dient in één maal verrekend te worden.  Afwijkingen hierop 
kunnen worden toegestaan na raadpleging van de penningmeester (vb. meerdere leden in één 
gezin). 

 
Art. 5. –Bij ontslagname verliest het lid het recht op de door hem/ haar betaalde lidgeld. 
 
Art. 6. –Om te mogen deelnemen aan de turnlessen dient het lid zijn/ haar lidgeld te hebben betaald.  

Uitzondering hierop is de eerste kennismakingsles.    
 
Art. 7. –Het tonen van de lidkaart kan van ieder lid worden geëist door een bestuurslid of de leiding. 
 
Art. 8. –Ieder lid moet de afdeling aannemen die door het technisch bestuur (leiding) wordt toegewezen. 

Uitzonderingen kunnen door de leiding van de afdeling in samenspraak met de hoofdleiding 
worden toegestaan. 

 
Art.9. –De leden worden verdeeld over verschillende afdelingen volgens leeftijd en kunnen. 

 
  Art. 10-De indeling van de turnlessen zal telkens bij het begin van het           

seizoen worden medegedeeld en kan worden aangepast naargelang de  noodwendigheden. 
 
Art. 11-Voor de minderjarige leden wordt van de ouders verlangd dat zij de leiding verwittigen bij            

afwezigheid van hun zoon / dochter. 

 

 Art. 12-Ieder lid dient in orde te zijn met de voorgeschreven kledij voor de wedstrijden.  Tijdens de 
turnlessen is de keuze van de kledij vrij, voor zover ze voldoet aan de norm van gymnastiekkledij.  

 

Art. 13. –de kringkledij dient door de leden te worden aangeschaft. 

 

 

Art. 14. –De gymnasten mogen 10 minuten voor de aanvang van de les ter    

plaatse zijn . De kinderen dienen zich onmiddellijk huiswaarts te   begeven na het beëindigen van 
de turnlessen. 

 

Art. 15. –Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers of in de turnzalen. 

 

Art. 16. –Tijdens de turnlessen wordt de toegang ontzegd aan elk  onbevoegd persoon. 
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Art. 17. –Telaatkomers mogen enkel mits toestemming van de lesgever     hun  plaats innemen. 

 

Art. 18. –De lesgever zorgt voor de orde en het gunstig verloop van de les. 

 

Art. 19. –De leden zijn volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd  aan de leiding, het toezichtpersoneel en    
het bestuur. Deze hebben het recht een lid wegens wangedrag van de les uit te sluiten. 

Voor zwaardere straffen beslist het bestuur in samenspraak met de leiding.  Bij uitsluiting wordt 
het  betaalde lidgeld niet terugbetaald. 

 

Art. 20.- Iedereen kan lid worden van ILOKA, ongeacht nationaliteit,  geloofsovertuiging of huidskleur.  De 
leiding zal erop toezien dat racistische opmerkingen niet worden geduld. 

 

Art. 21.- Het bestuur en de leiding is niet verantwoordelijk voor diefstal of  beschadiging  van persoonlijke 
voorwerpen . 

 

 

I.L.O.K.A.  

Het bestuur 
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KLEUTERS EN KIDS  
Vanaf januari ’05 turnen onze kleuters en kids in de turnzalen van het Kon. Atheneum aan de 

Streepstraat. Jarenlang konden wij op woensdagmiddag niet beschikken over deze zalen maar 

vanaf januari is het ons toch gelukt daar onze intrek te nemen. 

 

Wij gaan er dus stevig in vliegen en hadden al meteen een speciale turnles samen met onze mama 

of papa of oma of opa…  voor herhaling vatbaar! 
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GOED NIEUWS VOOR ONZE LEDEN 
 

LIDGELD BETALEN MET JACOBUSCHEQUES: 
 
Jaarlijks ontvangt iedere inwoner van Kapellen een aantal Jacobuscheques ter waarde van 10,50 

euro die kunnen worden gebruikt voor allerhande activiteiten ingericht door het 

gemeentebestuur.  Vanaf 1 januari 2005 kan men met deze cheques ook het lidgeld betalen van 

verenigingen.  Hiertoe sloot ILOKA een overeenkomst met het gemeentebestuur om ook onze 

leden hiervan te kunnen laten genieten.  

Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2005 en wordt jaarlijks stilzwijgend 

verlengd tot opzegging van een van beide partijen. 

 

Concreet betekent dit dus dat nieuwe leden vanaf 1 januari hun lidgeld geheel of gedeeltelijk 

kunnen betalen met deze Jacobuscheques.  Opgelet: deze cheques zijn op naam en niet 

overdraagbaar. 

De normale prijs van het lidgeld dat betaald dient te worden kan dus betaald worden met deze 

cheques, en indien de waarde ontoereikend is, dient de gebruiker het verschil aan te vullen in 

speciën.  

 

Onze reeds aangesloten leden kunnen van deze dienst gebruik maken vanaf 1 september 2005 bij 

het verlengen van hun lidmaatschap.  

 

Doen zouden we zo zeggen !!  Misschien verlaagt dit de drempel om uw vrienden lid te maken van 

onze vereniging ! 
 

 
 

LIDGELD BETALEN MET de SPORT en CULTUURCHEQUES van SODEXHO: 
 
Steeds meer en meer werkgevers bieden hun werknemers, naast maaltijdcheques, ook de sport- 

en cultuurcheques aan  met een maximum bedrag van 250 euro per jaar. De Senaat keurde deze 

invoering goed begin juli 2004, en het bedrag is vrijgesteld van RSZ en personenbelasting.  

 

De bedoeling van de bevoegde minister is dat meer werknemers aan sport zouden doen, en dat 

dit op deze manier aantrekkelijker wordt gemaakt.   

 

Ook hier ondertekende onze vereniging een contract met Sodexho, om onze leden in staat te 

stellen ook op deze manier hun lidgeld te kunnen betalen. 

 

LET WEL: Leden die met dit soort cheques betalen dienen 5 euro extra te betalen (dus het 

verschuldigde lidgeld plus 5 euro).  De reden hiervoor is dat bij de afrekening van deze sport- en 

cultuurcheques, Sodexho een financiële deelname van 3% inhoudt, eventueel vermeerderd met 

portkosten.   

 

Toch denken wij dat deze vorm van betaling ook hier kan bijdragen om de eerste stap naar de 

vereniging te zetten.  Breng ook uw collegae mee indien zij eveneens van deze cheques genieten. 
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VOEDING en SENIOREN 
 

Wie er een gezonde en evenwichtige levenswijze op nahoudt, leeft langer en behoudt een grotere 

zelfstandigheid.  Dat tonen alle recente studies over ouder worden aan. 

 

Gezondheid en welzijn hangen hoofdzakelijk af van de verbruikte voeding.  Deze wordt 

belangrijker naarmate men ouder wordt.  Gezond zijn en er bovendien van genieten is een 

voorrecht van senioren. Ouder worden betekent immers meer tijd hebben voor genieten. 

Op dit ogenblik maken de 60-plussers een groot deel van de bevolking uit.  Een man wordt 

gemiddeld 75 jaar oud, een vrouw 81.  Deze lange levensduur heeft ongetwijfeld te maken met de 

vooruitgang op het vlak van de geneeskunde, maar is zeker ook te danken aan gunstigere 

levensomstandigheden: een betere voeding en een strengere gewichtscontrole. 

Om zo lang mogelijk een goede conditie en gezondheid te behouden dient er in de eerste plaats 

op gelet te worden dat de gebruikte voeding de noodzakelijke voedingsbestanddelen bevat. 

Anderzijds mag niet vergeten worden dat ook lichaamsbeweging bijdraagt tot het algemeen 

welzijn en een belangrijke rol speelt in het behoud van een juist lichaamsgewicht. 

 

Gezond eten en veel bewegen betekent zich gelukkig voelen. 

Beter eten betekent niet noodzakelijk dat men alle gewoontes dient te wijzigen.  Het komt er 

eerder op aan de voeding onder controle te houden en af te stemmen op een nieuw levensritme.  

 

De voeding controleren:  ouder worden brengt een vertraging van de stofwisseling met zich mee.  

Ouderen hebben een verminderde eetlust, smaak en geur zijn minder scherp en de tanden 

kauwen minder goed.  Bovendien nemen zowel de afscheiding van fermenten (stof die de 

spijsvertering bevordert) en enzymen (eiwitten) die de spijsvertering bevorderen, als de 

hoeveelheid maagzuur af.  Ook de nieren werken langzamer waardoor de verteringstijd langer 

wordt en de opname van voedingsstoffen op celniveau enigszins worden gewijzigd. 

 

Het levensritme aanpassen: ouder worden betekent ook een afname van de krachten.  De leeftijd 

en de immobiliteit maken dat de spiermassa vermindert en de vetmassa toeneemt.  De 

gewrichten verstijven en onze ledematen reageren niet meer zo vlot op prikkels.  Vooral wanneer 

men alleen oud wordt, worden boodschappen doen en bereiden van de maaltijd al snel een zware 

klus. 

 

Hiertoe volstaat het om vier basiselementen in acht te nemen: 

 Tegemoet komen aan de behoeften van het organisme aan noodzakelijke voedingsstoffen 

 Een welbepaald evenwicht houden tussen deze voedingsstoffen 

 Regelmatig lichaamsbeweging nemen 

 Letten op het lichaamsgewicht 

 

De slotconclusie is dat met het ouder worden er goed op het gewicht dient te worden gelet, want 

overtollig gewicht is synoniem aan hart- en vaatziekten, suikerziekte, reuma. 

Zwaarlijvigheid, zelfs in lichte vorm, geeft soms ook een negatief zelfbeeld en kan de neiging tot 

depressie bevorderen.  Ook hier geldt de gouden regel: beter voorkomen dan genezen. 

 
Willy 
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KNUTSELPAGINA 
 
 
 
 

HARTJESKAART (VALENTIJNS DAG) 

Wat heb je nodig: 

Karton 10x15. 

Veel kleuren papier. 

Schaar. 

Lijm. 

 

Een kaart vol met hartjes, dat hoort toch echt wel 

bij valentijnsdag.  

Knip uit verschillende kleuren papier allemaal 

hartjes. Grote hartjes en kleine hartjes. Plak ze 

daarna netjes op een kaart waarbij de hartjes best 

over elkaar heen geplakt mogen worden.  

Je kan er nog een tekst op doen, maar dat kan ook 

achterop de kaart gezet worden bij het wegsturen.  

 

Variatie  

De hartjes kun je ook uit papier knippen waar foto's 

op staan. Dan gebruik je bijvoorbeeld de hobby van de ontvanger of allemaal 

foto's van zijn favoriete huisdier. De kaart blijft vol met hartjes maar door de 

foto's krijgt het een heel andere look. 
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GOED VOOR DE LIJN 
 
 

Pakketje van venkel en forel 
 

 

 

voor 4 personen 

 voorbereiding 15 min. 

 bereiding 10 min. 

 

 

 

Ingrediënten: 

 2 knollen venkel 

 2 koffielepels olie 

 4 forelfilets 140 gr. elk 

 1 koffielepel pastis 

 4 takjes dille 

 zout, peper uit de molen 

 

 

 

 

Bereiding: 

verwarm de oven voor op 180° (stand 5) 

maak de venkelknollen schoon en snij ze in kleine reepjes 

doe een bodempje water in een kom bestemd voor de microgolfoven 

en doe daar de venkel bij 

zet gedurende 5 min. in de microgolfoven 

 

neem 4 stukken alu.folie en smeer in met een beetje olie 

verdeel de venkel met daarop de forelfilet 

kruiden naar wens 

druppel er wat pastis over en leg er een takje dille op 

sluit de pakjes en leg ze in een ovenschaal 

15 minuutjes in de oven en………………….… smakelijk!! 
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Waar komen onze straatnamen vandaan  PHILIPPE SPETHSTRAAT 
 

 

 

Philippe Speth werd geboren te Kapellen op 12/10/1923 en woonde in de Franseweg  

(nu Bonapartelaan) nr 3 te Kapellen 

 

Hij studeerde aan de Rijkshandelshogeschool te Antwerpen. 

 

Tijdens zijn studies werd hij lid van het geheim leger en sloot 

hij als soldaat-vrijwilliger aan bij de Brigade Piron (2e 

Bataljon) om de strijd tegen  Nazi Duitsland verder te 

zetten, zelfs nadat zijn eigen vaderland reeds bevrijd was 

door de geallieerden. 

 

Tijdens de nacht van 22 op 23 april 1945 kreeg zijn eenheid 

het bevel van de commandant van de 33e Armoured Brigade 

om een verkenningsopdracht uit te voeren op de noordelijke 

oever van de Bergse Maas in Sprang Capelle , Nederland. 

 

Philippe Speth en zijn kameraden van de Bren Carriersectie werden met de eerste boot 

over de Maas gebracht. 

Te 20.30 uur bereikten zij veilig de overkant doch tijdens de overtocht van de 2e sectie 

begonnen de Duitsers met een hevige beschieting.  

Gezien er geen versterking kon gestuurd worden kregen allen het bevel om terug te 

keren. Toen Philippe uit zijn infanterieput kwam werd hij dodelijk getroffen door een 

Duitse sluipschutter. 

 

Het stoffelijk overschot van Philippe Speth werd op 6/12/1945 overgebracht naar zijn 

geboortedorp. 

 

Tijdens de gemeenteraad van 27/08/1946 werd beslist om de Lindenstraat om te dopen 

in “Philippe Spethstraat”. 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Kulturele Kring, Hoghescote 
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waar komen onze straatnamen vandaan  

JULIEN BREUGELMANSSTRAAT 
 

 

 

 

 

Julien Breugelmans werd geboren op 17 augustus 1926 en woonde op de 

Antwerpsesteenweg nr. 51, waar vader Breugelmans een winkel hield en het beroep van 

horlogemaker uitoefende. 

 

Julien was student aan de technische school van de 

Londenstraat in Antwerpen. 

In het geheim, was hij aangesloten bij de N.K.B-afd.Kapellen. 
(N.K.B = Nationale Koninklijke Beweging) 

Met zijn collega’s van de weerstand hielp hij bij de bevrijding 

van Antwerpen. Op 5 september 1944 tijdens de bestorming 

van het Albertkanaal achter de chicorei-fabriek van De 

Beuckelaer werd hij dodelijk getroffen door een Duitse 

sluipschutter 

 

Gezien de moeilijke oorlogsomstandigheden werd hij voorlopig 

bijgezet op de begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen 

 

Op 10 juni 1946 werd het stoffelijk overschot van Julien Breugelmans overgebracht 

naar het erepark op de begraafplaats van Kapellen. 

 

Gezien de naam van een rijksweg niet mag genoemd worden naar plaatselijke inwoners, 

werd besloten om de Beenhouwersdreef, waarin de grootouders van Julien woonden, om 

te dopen in  “Julien Breugelmansstraat” 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Kulturele Kring, Hoghescote 
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om voor te lezen 

 

 

De verhuismuis 
  
 

Eindelijk, het is zover! Ze gaan verhuizen. Moortje de kat 

is er opgewonden van. Twee grote mannen laden de 

verhuiswagen vol met meubels. Met open mond kijkt Moortje 

toe. Wat zijn die kerels sterk. Zelfs die grote, zware kast 

kunnen ze optillen. Kast? Dat doet hem aan iets denken. 

Achter die kast heeft altijd een muizenholletje gezeten. Daar heeft hij nooit 

bij gekund. Maar nu... Roetsj. Moortje rent naar binnen. Ja hoor, daar is de muizenwoning. 

Nu kan hij er wel bij. Vrolijk steekt Moortje zijn poot naar binnen. Hij voelt niks! Hè bah, 

de muis is zeker niet thuis. "We zijn klaar!" roept één van de verhuismannen. Verschrikt rent 

Moortje naar buiten. Ze zullen hem toch niet vergeten? Nee, gelukkig niet. Hij mag zelfs voorin 

zitten. Bij het vrouwtje op schoot. 

 

De muis Pieper komt net de straat in lopen. Hij is bij zijn neefje op bezoek geweest. Hij ziet dat 

zijn huis leeg is. "Hoe kan dat nou?" piept Pieper. "Als er geen mensen wonen, is er geen eten in 

huis. En ik wil niet verhongeren. Wat nu?" Opeens ziet hij de grote verhuiswagen die langzaam de 

staat uit rijdt. Pieper bedenkt zich geen moment en rent er hard achteraan. Gelukkig moet de 

wagen voor een stoplicht stoppen. Nu kan Pieper snel achterin klimmen. Later zal ik iedereen een 

verhuiskaartje sturen, denkt Pieper. Maar dan zucht hij diep. Hij heeft wel honderd neefjes en 

nichtjes. Dat zijn een hoop kaartjes die hij moet schrijven.  

 

De verhuiswagen stopt. Ze staan voor een mooi wit huis. Hier gaan we zeker wonen, denkt Pieper. 

Hij ziet het vrouwtje naar de voordeur toe lopen en de deur opendoen. Pieper rent de auto uit. 

Zo het huis binnen. Hij wil snel een veilig plekje opzoeken, want anders pakt de kat hem. Pieper 

rent het hele huis door. Maar een plaats om zich te verstoppen is er niet. En daar komt de kat 

aan. "Miauw," zegt die vrolijk als hij Pieper ziet. Pieper schrikt en glipt een kast in. Hier zit hij 

veilig. Maar voor hoe lang? Geduldig wacht Moortje voor de kast. Die muis zal toch wel een keer 

honger krijgen, denkt hij. En dan komt hij wel naar buiten. "Moortje, eten!" Dat is het vrouwtje 

die roept. Voor een ogenblik vergeet Moortje alles. Hij heeft honger gekregen door de 

verhuizing. In de kast haalt Pieper opgelucht adem. Op zijn teentjes sluipt hij de kast uit en naar 

de voordeur. Maar daar heb je die nare kat weer!  

 

Pieper begint te rennen. Terug naar het oude huis. Een leeg huis is niet leuk, maar het is er wel 

veilig. Moortje haalt hem bijna in. Gelukkig weet Pieper net op tijd onder de voordeur van het 

oude huis te kruipen. Hè hè, hij moet even uitblazen. Moe leunt hij tegen de muur aan. Maar wat 

ziet hij nou? Er staan meubels. Hier wonen weer nieuwe mensen. "Jippie!" roept Pieper blij. Hij 

glipt de woonkamer binnen. En wat hij dan ziet! Allemaal katten. Wel zes... nee, zeven katten.  

 

De katten zien hem ook. Maar Pieper is hen te snel af. Hij kruipt in het veilige muizenholletje. 

Daar staat nu weer een kast voor. Hij gaapt luid. Wat is hij moe geworden door die verhuizing. 

Eerst slapen en dan ga ik eten in de keuken halen, denkt hij. En voordat hij in slaap valt denkt hij 

tevreden: nu hoef ik al die honderd neefjes en nichtjes geen kaartje te sturen. 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 23 

VERJAARDAGSKALENDER    HIP HIP HOERA  
 

 

 

Pittillion  Amy kleuters 03-01-01 

Mertens Jente kleuters 29-01-99 

Warzée Indra 6+ 20-01-97 

Van Hees Martijn jongens 24-01-95 

Vanhaelewijn  Matthias jongens 21-01-94 

Vanhaelewijn  Vincent jongens 07-01-92 

De Troeyer  An 14+ 31-01-78 

Hamackers Nancy conditiegym 17-01-73 

De Leeuw Tom volleybal/best. 31-01-72 

Bergs Tom volleybal 29-01-72 

De Bie Nicole conditiegym 16-01-62 

Plompen Erna congym.best. 23-01-59 

Le Roy Lia  conditiegym 25-01-56 

Van Den Bossche Ingrid conditiegym 24-01-56 

Braem Marleen conditiegym 22-01-54 

Wens Chris  conditiegym 26-01-51 

Geyskens Ludwina erelid 12-01-33 

Geyskens Maria bestuur 11-01-30 

 

Louviaux  Jelle jongens 03-02-97 

Louviaux  Niels jongens 03-02-97 

Davies  Nicolaas jongens 08-02-95 

Tahon Christa 10+ 05-02-95 

Debie Ellen 10+ 02-02-94 

Sempels Soetkin 14+ 10-02-89 

Quirynen Annelies 14+/Volley 11-02-86 

De Leeuw Nadine leiding 16-02-74 

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

Jaspers Roos seniorobic 04-02-43 

Geyskens Antoon bestuur 20-02-31 

 

Maari Laura 6+ 05-03-98 

Wauters Jennifer 6+ 20-03-97 

Van de Poel Sofie 6+ 03-03-96 

Faes Martijn jongens 15-03-94 

Willemen Sarah 10+ 16-03-93 

Valkenborgh Kim 14+ 14-03-91 

Embrechts Sabrina 14+ 11-03-88 

Meier Nicole conditiegym 16-03-73 

Baplue Eric leiding 07-03-64 

Meijers Gerda conditiegym 31-03-59 

Van Meel Sonia conditiegym 05-03-51 

De Leeuw Ludo Toog 18-03-41 

Mertens Jeannine seniorobic 12-03-41 

Van Meel Elisa seniorobic 03-03-32 
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om te kleuren 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 

 Belgie  ongeveer 12 keer in California past? 

 Amerikanen effectief stoppen voor een stop bord? Ook als dat in het 

midden van de woestijn staat? 

 de grootste boom ter wereld  in California groeit? En dat die 31 meter 

omtrek heeft? 

 Amerikanen wekelijks gemiddeld 3 hamburgers en 4 porties frieten 

(French fries) eten?  Het zal je dan ook niet verbazen dat 1 op 3 

Amerikanen aan overgewicht lijdt. 

 er in California jaarlijks meer dan 300.000 ton druiven worden geteeld en 

er jaarlijks meer dan 64 miljoen liter wijn wordt geproduceerd?  

 het hoogste en laagste punt in California amper 160 km uit elkaar liggen en 

dat het hoogteverschil 4.500 meter bedraagt? 

 het gemiddeld Amerikaans gezin een credit card schuld heeft van $8.000? 

 de aarde jaarlijks ongeveer 500,000 keer beeft in California? 

 Amerikanen vanaf hun 16de auto mogen rijden, vanaf hun 18de alcohol 

mogen serveren, maar pas vanaf hun 21ste alcohol mogen drinken? 

 Amerikanen hun koffie in de diepvriezer bewaren? 

 het hier al drie weken regent en dat je toch nog zonnige groeten uit 

California krijgt? 

 

Nadine 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 26 

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 vóór 31 maart ‘05 
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Socialistische Mutualiteit
van de provincie Antwerpen

tel. 

fax

03 285 44 44

 03 218 67 03

Belgiëlei 22 - 24

2018 Antwerpen

www.socmut.be

De VoorZorg



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 28 

 


