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INTRO 

 

 

 

 

 

We flitsen verder! 

 

Dit is weeral het laatste boekje van 

dit turnseizoen, de zomervakantie is 

reeds in aantocht! 

 

We hadden het weeral druk dit 

seizoen en dat is dan toch maar een 

goed teken. We mochten ook vele 

nieuwe gezichten ontmoeten en dat 

is natuurlijk prachtig. Graag zien we 

jullie allemaal terug na onze 

zomerstop. 

 

De vakantie regeling lees je verder in 

dit boekje, alsook de start van het 

nieuwe seizoen. 

 

Graag doe ik hier nog eens een 

warme oproep om je vakantie- en/of 

andere verhalen door te sturen om in 

onze volgende “Sprokkel” te laten 

verschijnen. 

 

Verder wens ik iedereen een 

prachtig rapport, een toffe job, een 

schitterende vakantie, veel nieuwe 

vrienden en vriendinnen en een 

gezonde terugkeer in september! 

 

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 
 
 
 

definitieve uurrooster seizoen 2005 / 2006 zal in juni verdeeld worden! 
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STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA 
 

 

 

 

 

Iedereen heeft ze misschien al wel gekregen 

“De Steunkaarten in de bruine omslag” 

 

Nog niet?…, trek dan maar eens aan mijn jas 

(Irène) want dan zitten ze zeker nog in mijn 

zak. Je mag er natuurlijk ook steeds bijvragen 

en zo supperverkoper worden van onze kring.  

 

We gaan nauwkeurig noteren hoeveel kaarten je 

verkoopt zodat we je op een gepaste manier 

kunnen belonen. 

 

De afrekening van de kaarten moet gebeuren 

ten laatste op woensdagmiddag 18 mei vóór 16 uur – de niet verkochte kaarten kan 

je dan ook nog terug binnenleveren. 

 

De hoofdprijs, een digitaal fototoestel (waarde 370.-€) werd geschonken door 

beeld en klankstudio Van Havere!  
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voorbij   KRINGKAMPIOENSCHAP     23/04/05 
 

 

 

Uitslag :  1 Melissa Neumann  

    2 Tinne Davies 

3 Jolien Sempels  

 

Aan alle deelnemers van harte proficiat voor de behaalde resultaten. 
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 Melissa 
 
 

 Tine 
 
 
 

 Jolien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijsuitreiking 
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voorbij JAARFEEST 12 MAART 05 
 

 

 

 

de filmmontage van het feest is 

te verkrijgen op band of dvd 

 

 

KOSTPRIJS BAND = 3,- € 

 

DVD = 4,- € 

 

bestellen bij Irène 03 664 93 80 

 

 

 

enkele sfeerbeelden van de  

algemene herhaling 
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nog een woordje van dank 

aan alle bereidwillige 

medewerkers aan dit feest  

 

 

 

we vonden jullie formidabel! 

 

 

 

 

 

 

voor sommigen was het de 

allereerste keer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wachten op hun beurt  
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€ € € € € € € € €  
 

 

De prijsbewusten onder ons vragen wel eens:  waar gaan onze centjes naartoe? 

Waarom inkom betalen? 

 

Dit is het antwooord van onze penningmeester: 

 

Kosten voor een turnfeest: 

€ 

huur zaal    350 

huur en vervoer panelen  180 

stoelen    200 

Sabam     80 

drukwerk     90 

viering leden    85 

 

 

dit zijn zowat de grootste kosten – komt daarbij nog dat de lichtinstallatie 

door vrijwilligers werd opgehaald in Malle  (en teruggebracht ook natuurlijk) 

daarvoor betalen we slechts 5 € aan de provinciale uitleendienst Antwerpen. 

Er zijn dan ook nog helpers die hun persoonlijke geluidsinstalatie thuis 

afbreken en naar de sportzaal verslepen om tot een mooi resultaat te komen 

– waarvoor onze eeuwige dank! 

 

Dan hadden we nog gratis de beschikking over 3 lichte vrachtwagens met 

chauffeur voor het vervoer van toestellen en matten. 

 

We zijn dan ook ontzettend blij dat we konden rekenen op de sterke armen 

van jonge adonissen die zweedse banken over hun schouder gooien alsof het 

kussens zijn – graag zien we jullie volgende keer terug! 

 

Wij bedanken dan nogmaals iedereen die ons een handje of twee hielp bij 

opstellen en/of afbreken – vervoer materiaal – kuisen van de cafetaria en 

WC’s (dit was wel vóór het feest) – opruimen cafetaria – toogdienst ea. 

 

Tot volgend jaar!! 
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IKGym – kwaliteitslabel 
 

 

Op donderdag 3 februari werd onze vereniging onderworpen aan en 

grondige audit.  Dit kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd door een 

onafhankelijke instantie en werd ontworpen door professoren van de 

Vrije Universiteit Brussel. Dit computergestuurd meetinstrument, 

dat regelmatig geüpdatet  wordt, geeft aan dat de vereniging op een kwaliteitsvolle 

manier bezig is met haar clubwerking en de begeleiding van de gymnasten.  

 

Voor deze audit diende onze turnkring te bewijzen dat de bestuursleden op een 

correcte manier   hun taken vervullen (196 bewijsstukken dienden te worden 

voorgelegd) en de leiding werd grondig aan de tand gevoeld of zij op een 

verantwoorde manier lesgeven en of de lessen goed worden voorbereid. 

Ook enkele leden werden verzocht aanwezig te willen zijn evenals enkele ouders van 

de jongeren, en ook aan hen werden enkele vragen gesteld betreffende de werking 

van onze vereniging.  

 

Dank zij het gebruik van de computer, werd ons reeds dezelfde avond medegedeeld 

dat ILOKA geslaagd was en het IKGym - kwaliteitslabel had behaald.  De 

gedetailleerde uitslag zou de week nadien worden bezorgd per post.   

 

Reeds enkele dagen nadien werd de volledige uitslag van de audit per post bezorgd, 

en stond op het certificaat vermeld dat ILOKA als recreatieve club het IKGym 

label had behaald met 87,8 % van de punten , en tevens een licentie bekwam voor 

volgende afdelingen: 

 Kleutergym 

 Basisgym meisjes en jongens 

 Recreatiegym meisjes en gemengd 

 Recreatiegym toestelturnen ( jongens en meisjes) 

 Recreatiegym trampoline en lange mat 

 Conditiegym 

 Aerobics  

 

Verder behaalde ILOKA volgende score voor het onderdeel clubmanagement: 

 Strategische planning en beleid:  87,1 % 

 Procedures en interne communicatie:        95 % 

 Externe communicatie en image building: 90,1 % 

 Clubsfeer en cultuur:    89,3 % 

 Bestuur en organisatiestructuur:  92,9 % 

 Human resources management:   92,5 % 
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Indien u nog meer info wil betreffende de werking van onze vereniging of de 

turnfederatie kan u best even surfen naar onderstaande websites.   

 

 De turnfederatie:   www. GymFED.be  

             Info betreffende IKGym:    www.IKGym.be  

 

De website van ILOKA , die zopas on line is, kan worden bezocht op:

 www.ILOKA.be  

 

Het bestuur wenst iedereen te bedanken die aan deze audit heeft meegewerkt, en 

in het bijzonder de leiding van de verschillende afdelingen. Ook de hulpleiding wordt 

in deze mooie resultaten betrokken. 

 

 

De voorzitter, 

Willy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikgym.be/
http://www.iloka.be/
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NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW  
 

Wordt ook u STEUNEND LID van  ILOKA ?? 

 

 

 
 
 

Vanaf heden wordt de mogelijk geboden aan sympathisanten van onze vereniging om 

steunend lid te worden van ILOKA.  Niet iedereen komt graag turnen of is iets 

minder sportief dan de andere , maar wil wel een extra steuntje geven aan ILOKA.  

Dan kan dit door 5 euro (meer mag natuurlijk ook) te storten op rekeningnummer  

979-0775204-82 

ten name van turnkring ILOKA  

met de vermelding 

steunend lid. 

 

Zodra uw storting in ons bezit is, ontvangt u een lidkaart van steunend lid die u 

recht geeft op deelname aan de nevenactiviteiten van onze vereniging aan dezelfde 

voorwaarden als een turnlid. 

Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die hiervoor in 

aanmerking komen. 

 

Let wel: 

 turnactiviteiten (bv. jaarfeest) komen niet in aanmerking  aan verminderde prijs. 

 

Indien ieder van onze gymnasten 1 familielid overtuigd om steunend lid te worden, 

dan nemen wij een ongelofelijke start en zijn wij u uiteraard  zeer dankbaar. 

Doen  zouden wij  zeggen  !! 
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DORPSDAG 29 MEI 2005 
 

 

 

Het is weeral zover “DORPSDAG” ! 

 

Wij gaan ons tentje zetten op de Hoevensebaan ter hoogte van 

de “Voorzorg” . 

 

Vanaf 10h in de voormiddag hopen wij een massa 

sympathisanten te mogen begroeten in ons INFO-CAFE 

voor een praatje en een glaasje of een kopje koffie met taart! 

 

Het lootkraam mag natuurlijk niet ontbreken zo kan iedereen zijn collectie Knuffels 

terdege aanvullen. 

 

Het weer moet die dag mooi zijn – wij verwachten niets anders – zodat iedereen  van 

ons terrasje kan genieten  (wij ook)! 

 

Werkploeg van dienst :  

om 08.00h opstellen van de tenten en installeren van toog en 

lootkraam 

 

ons info-café blijft de ganse dag open en daar hebben we 

natuurlijk ook volk voor nodig 

 

afbreken en opruimen + vervoer van alle materiaal naar de 

verschillende opslagplaatsen rond de klok van 18.00h 

 

Vrijwilligers die dit eens willen meemaken zijn steeds van harte welkom om een handje 

toe te steken. Neem gerust contact op met ons secretariaat tel. 03 664 00 62! 
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vakantie aanbod    

nieuwe start 

 

TURNEN IN DE VAKANTIE 

  
Om niet volledig uit vorm te raken tijdens de grote vakantie gaan we opnieuw gebruik maken van 

de turnzaal van turnkring Vrank en Vrij te Hoevenen (tegenover de sporthal en naast de chiro 

lokalen, richting vliegveld aan de rechter kant) 

 

Op maandag avond kunnen we daar terecht en zal de les conditiegym plaatsvinden. 

Wij starten daar op maandag 4/7/05 van 19.30 tot 21.00u. en iedereen die aangesloten is bij 

ILOKA kan daar de lessen volgen.  

 

Indien we de 30° bereiken dan gaan we fietsen  in plaats van turnen maar we vertrekken dan wel 

aan de sportzaal te Hoevenen. 

 

Nog vragen…?  Irène   03 664 93 80  of 0486 699233 

 

 

FIETSEN IN DE VAKANTIE 

 
Ook de fietstochtjes op dinsdagmiddag gaan van start.  

De fietsploeg  S-plus / Natuurvrienden is reeds gestart en daar kan 

iedereen bij aansluiten. 

De turnlessen voor seniorobic 50+ gaan nog wel door tot en met 7 juni, 

daarna zal de sporthal gesloten zijn voor onderhoud. Vanaf deze datum 

gaan we dan ook mee fietsen. 

 

We vertrekken om 13.00h stipt aan de sporthal van Kapellen. We fietsen aan een matig tempo en 

gaan op tijd eens rusten. 

Iedereen mag mee ! 

 

 

START NIEUW TURNSEIZOEN 

 

 

Afdelingsturnen start op vrijdag    2 september 2005 

 

Conditiegymers starten op maandag  5 september 2005 

 

Seniorobicers starten op dinsdag    6 september 2005 

 

Kleuters en Kids starten op woensdag  7 september 2005 

 

Volleybal start op dinsdag    6 september 2005 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 21 

KNUTSELPAGINA 
 

BLOEM VAN THEEZAKJES 

Wat heb je nodig: 

15 tot 30 Theezakjes. 
Schaar. 
Lijm. 
Kaart om bloem op te plakken. 

 

Een heel eenvoudige manier 

om iets met theezakjes te 

doen. Begin met de zakjes 

vierkant uit te snijden. Neem 

zo'n zakje en vouw het naar 

een driehoek. Dan hiervan een 

hoekje omvouwen en dit dan 

met 15 tot 30 zakjes doen. 

Hierbij moet je er op letten dat je iedere keer hetzelfde patroon vouwt van 

de blaadjes. Dan moeten ze allemaal in elkaar gevouwen worden. (Zie laatste 

plaatje van de drie)  

 

Het onderste blaadje schuif je onder het kleine 

driehoekje bij de ander. Dit moet je doen op een 

afstand zo dat er een leuk patroon aan de zijkant 

ontstaat. Bij de laatste paar goed opletten dat je in 

elkaar gaat werken en dan heb je een bloem waarvan de 

knop als het ware naar buiten springt. (De binnenste 

driehoekjes.)  

Deze "bloem" kan je dan simpel op een dubbele kaart 

plakken.  

 

Tip: 

Het in elkaar plakken van de blaadjes gaat makkelijker als je een 

stuk plakband aan het eerste blaadje (aan de onderkant) plakt 

waarbij de ruimte eromheen gebruikt wordt om de volgende 

blaadjes vast te plakken.  

Natuurlijk kan je de kaart nog verder versieren door bijvoorbeeld 

wat randen van papier aan te brengen 
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GEZOND EN LEKKER 
 

 

Fruitige milkshake 

 
kan ook gemaakt worden door kleine koks 

(met een beetje hulp) 

 

 

Benodigdheden: 

1 eetlepel vanilleijs 

1 eetlepel honing 

1 glas melk 

1 potje yoghurt 

1 banaan 

 

 

Werkwijze : 

Doe de melk, het ijs, de yoghurt en de honing in de mixer. 

Voeg daar de in stukjes gesneden banaan aan toe.  Eén minuutje mixen. 

Voor je de milkshake gaat opdienen, maak je nog een satéstokje met verse 

stukjes fruit (appel, mandarijntjes, mango, banaan,..). 

 

 

Uitzicht : 

Zorg ervoor dat je een feestelijk uitzicht hebt door de milkshake in 

een groot glas of beker te schenken.  Steek er een rietje in en leg het 

fruitstokje er bovenop. 

 

 

Succes verzekerd met dit gezonde tussendoortje. 
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Waar komen onze straatnamen vandaan   

CHRISTIAAN PALLEMANSSTRAAT 
 

 

Christiaan Pallemans werd geboren te Ekeren op 29 september 1907. 

 

Hij studeerde bouwkunde aan de Hogere Nijverheidsschool 

te Antwerpen en oefende nadien, samen met zijn vader, het 

beroep uit van aannemer van bouwwerken. Hij was eveneens 

lid van de examencommissie van de St. Lucasschool van 

Kapellen. 

 

Zijn legerdienst vervulde hij bij de pontonniers van de 

genie. 

In zijn vrije tijd was hij actief spelend lid van voetbalclub 

FC.Capellen. 

 

Hij huwde op 7 september 1938 met Maria De Schutter en 

het gezin woonde op de Antwerpsesteenweg  56 te Kapellen. 

 

Tijdens de Achtiendaagse Veldtocht werd hij ingeschakeld voor de verdediging van de 

O.K.W.-linie, de z.g. ijzeren muur. 

 

Na de capitulatie trad hij toe tot het verzet en werd leider bij de N.K.B. 

Hij hielp ook de geteisterden bij het opmaken van hun dossier voor het bekomen van 

oorlogsschade. 

 

Tijdens de nacht van 11 op 12 februari 1944 viel de gestapo, om 4 uur ’s morgens zijn woning 

binnen en werd hij door de Duitsters opgepakt. Hij werd opgesloten in het 

concentratiekamp van Buchenwald en later doorgestuurd via Dora (hoofdkamp) naar Ellrich 

waar hij op 9 maart 1945 overleed. Zij stoffelijk overschot werd nooit teruggevonden 

 

Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 1946 werd met eenparigheid van stemmen beslist 

op het eerste gedeelte van de Heidestraat om te dopen in  

“Christiaan Pallemansstraat” 

 

 

 
Bron: Kulturele Kring, Hoghescote 
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waar komen onze straatnamen vandaan  

LUCIEN BEVERNAGESTRAAT 
 

 

De oudere Kapellenaren spreken nog vaak van de “Nieuwstraat” en toch werd bijna 50jaar 

geleden, tijdens de gemeenteraad van 3 augustus 1946, beslist om de verbindingsstraat 

tussen de Antwerpsesteenweg en de Rubensheide om te dopen in “Lucien Bevernagestraat”. 

 

Lucien werd geboren op 27 juli 1921 en woonde in de 

“Nieuwstraat” nr.18. Hij volgde lager onderwijs in het 

St.Henricusinstituut in Antwerpen. 

In 1937 stopte hij met studeren en op 1 september werd hij 

beroepsvrijwilliger. 

Door zijn inzet en zijn vakbekwaamheid werd hij op 23 maart 

1940 bevorderd tot sergeant bij de spoorwegtroepen in de 

kazerne van Hoogboom. 

 

Tijdens de Tiendaagse Veldtocht leidde hij op 10 mei een 

detachement van de genie te Turnhout waar hij krijgsgevangen 

werd genomen door de Duitsers. Gelukkig kon hij ontsnappen 

tijdens een mars van Maria-ter-Heide naar Kalmthout. 

 

Vanaf het jaar 1943 moest hij onderduiken als werkweigeraar 

en werd hij actief als adjudant inlichting- en aktieagent bij de groep Luc-Marc. 

 

Gezien zijn ervaring, werd zij bij de bevrijding ingezet bij de ontmijning van de Antwerpse 

havenzone. 

 

Door een ongelukkig toeval werd hij op 13 april 1945 tijdens een ontmijning te Oorderen 

verrast door een gevalstrikte S-mijn en dodelijk gewond. 

 

Vader Bevernage wilde de nagedachtenis aan zijn zoon levendig houden en daarom richtte 

hij een verzoek aan het college van Burgemeester en schepenen om de Nieuwstraat om te 

dopen tot “Lucien Bevernagestraat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Kulturele Kring, Hoghescote 
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om voor te lezen 

HET KLEINE PAARDJE 

Marieke was al sinds ze heel klein was dol op paarden. Sommige mensen vinden het maar 

enge grote beesten, met een hele grote bek en hele grote tanden, maar Marieke vond 

eigenlijk alle paarden lief! 

Maar de laatste tijd was er één paard waar ze echt helemaal wèg van was. Het lieve dier 

heette Blackie, omdat ze (het was een merrie) bijna helemaal zwart was. En wat ook heel 

leuk was: Blackie zou over een paar dagen een veulentje krijgen! Marieke ging bijna elke 

dag naar de manege om te kijken of het kleine paardje al geboren was.  

En toen was het zover. Marieke was 's middags naar de stal van Blackie gegaan en ja hoor, 

naast Blackie stond een heel jong veulentje. Het kon amper op zijn pootjes staan, zo wankel 

stond het nog! Nu had Marieke twee grote vrienden: Blackie en Bruintje, want zo had de 

eigenaar van de manege het kleintje genoemd, omdat het diertje bijna helemaal bruin was, 

heel anders dan zijn moeder. Een paar keer per week ging Marieke naar haar paardjes toe. 

Ze borstelde ze, gaf ze vers voer en de paarden kenden haar ook al gauw. Als ze 

binnenkwam, kwamen ze allebei tegelijk op haar af. Samen met een vriendinnetje en 

natuurlijk met Jaap, de man die haar paardrijles gaf gingen ze wel eens een eindje door het 

bos rijden. Het veulentje draafde dan met zijn moeder mee en het verloor haar geen 

moment uit het oog! Het was een heel leuk gezicht, als je dat stelletje door het bos zag gaan. 

Maar kleine kinderen worden groot en kleine 

paardjes ook. Op een dag hoorde Marieke, dat 

Blackie, Bruintjes moeder, aan een andere manege 

was verkocht. Zo gauw als ze kon fietste ze naar de 

manege toe. Ze liep meteen naar de box van 

Blackie en die kwam, zoals ze altijd deed, meteen 

op haar af. Bruintje was nu niet meer bij haar. Die 

had een eigen box gekregen, een paar deuren bij 

Blackie vandaan. Marieke vroeg aan Jaap of 

Blackie echt weggehaald zou worden en Jaap zei, 

dat dat waarschijnlijk die middag nog zou 

gebeuren. Marieke besloot te wachten tot ze echt 

afscheid van Blackie moest nemen. Na een klein uurtje verscheen er een auto met een 

paardentrailer er achter en Blackie werd uit haar stal gehaald en naar de loopplank van de 

trailer geleid. Even spartelde het dier tegen, maar toen stapte ze op de plank en was ze 

verdwenen. Voor ze de trailer instapte keek Blackie nog één keer om. Volgens Marieke 

keek ze speciaal naar haar, maar misschien zocht ze Bruintje ook wel. Die had van het 

vertrek van zijn moeder niets gemerkt. De deur van zijn box was gesloten geweest en toen 

Marieke bij hem ging kijken, zag ze hoe hij heel rustig uit zijn ruif aan het eten was.  
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Voortaan mocht Marieke op Bruintje rijden. Op de middag, dat Blackie 

was vertrokken, maakte zij haar eerste rit. Toen ze het paard uit zijn 

box haalde, liep die eerst naar de box van zijn moeder. Nou kunnen 

paarden natuurlijk niet huilen, maar Marieke was er bijna zeker van, 

dat ze tranen in de ogen van haar paard zag, toen die de lege stal van 

zijn moeder ontdekte. Toch ging ze een eindje met hem rijden. Na een tochtje van anderhalf 

uur waren ze weer terug in de manege. Marieke verzorgde haar paard eerst nog en ging 

toen naar huis. De daarop volgende weken reed ze steeds weer op Bruintje en het paard en 

zij werden echte vrienden! 

Twee maanden nadat Blackie was weggehaald maakte Marieke weer eens een flinke rit met 

Bruintje. Deze keer was ze alleen, maar dat vond ze niet erg. Samen met haar paard reden 

ze deze keer niet het bos in, maar ze maakten een tocht over smalle paden tussen de 

weilanden in de buurt van de manege. En wat er toen gebeurde! Ruim een uur waren ze 

onderweg, toen Bruintje plotseling vreemd ging doen. Eerst hinnikte hij plotseling heel 

hard en het leek wel, of er in de verte ook een paard hinnikte! Toen ging Marieke's paard 

op zijn achterbenen staan! En voor ze wist wat er gebeurde stoof het dier er als een speer 

vandoor. Marieke moest haar uiterste best doen om niet van haar paard te vallen, want niet 

alleen holde die erg snel, hij sprong bovendien ook nog af en toe over een afrastering van 

een weiland! Ze klemde zich vast aan zijn manen en opeens stond Bruintje stil. Midden in 

het weiland, waar hij was gestopt, stond een bijna zwarte merrie. Marieke zag het meteen 

en Blackie, want die stond daar, kwam direct naar hen toe. O, wat waren die twee dieren 

blij! Ze knuffelden elkaar gewoonweg. Bruintje had zijn moeder weer gevonden! 
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VERJAARDAGSKALENDER    HIP HIP HOERA  
 

 

 

Bolsius Sam kleuters 25-04-00 

Maari Eveline kleuters 10-04-01 

De Bock Oona kleuters 27-04-01 

Van Dorst Emma kleuters 04-04-99 

Leemans Kelly 10+ 28-04-93 

Smets Naomi hlpld. 10-04-92 

Gysen Kelly 14+ 04-04-90 

Smeets Shana hlpld. 05-04-88 

Van De Sande Emmanuel volleybal 26-04-78 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Van Gerwen Annick conditiegym 08-04-65 

Van Gastel Hilde conditiegym 12-04-49 

Kuypers Gerhard seniorobic 15-04-41 

 

 

 

 

Demuynck  Hannah kleuters 25-05-01 

Demuynck Kobe kleuters 31-05-99 

Van Hees Sandrien 6+ 19-05-98 

Van Laer Emma 6+ 18-05-98 

Van Goethem Sarah 14+/Volley 21-05-86 

Pantens Karin 14+ 28-05-76 

Van Steenwegen Edwin conditiegym 01-05-66 

Mattheessens  Leene conditiegym 29-05-63 

Dua Chantal congym.hlpld.. 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

Konings Hilda seniorobic 30-05-47 

Degueldre Eddy seniorobic 10-05-45 

Cools  Mireille conditiegym 14-05-69 

van der Kaaij Piet conditiegym 31-05-29 

 

 

Vantomme Christine kleuters 01-06-00 

Van Praet Marijke 14+ 23-06-87 

Crauwels Chanelle conditiegym 20-06-87 

Swijnen Michael leiding 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Ria conditiegym 17-06-55 

Aendenboom Rita conditiegym 08-06-55 

Verlinden Steven bestuur 20-06-44 
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Maari  Emmanuël kleuters 17-07-02 

Bral Arne kleuters 14-07-99 

Coucke Jordi kleuters 13-07-99 

Coucke Anica kleuters 13-07-99 

Bogaerts Karenza 6+ 22-07-96 

Billen Julie 6+ 26-07-95 

Bossier Kimberley 10+ 16-07-92 

Bossier  Tamara 10+ 16-07-92 

Pantens Peter 14+ 11-07-73 

Maari  Neddal 14+ 25-07-71 

De Meyer Wendy conditiegym 29-07-70 

Claus  Marijke conditiegym 04-07-64 

Ameloot Karin conditiegym 08-08-63 

Van Den Corput   Rina  conditiegym 27-07-48 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 

De Hoon Irma seniorobic 19-07-33 

 

 

 

De Bock Keela kleuters 23-08-02 

De Roo Robrecht (Robbe) kleuters 15-08-01 

Goetschalckx Jordy kleuters 30-08-99 

Van der Goten Amber 6+ 03-08-98 

Tahon Jens jongens 14-08-97 

Geuens Sarah 14+ 12-08-89 

Swijnen Amy hlpld. 16-08-85 

Calluy Cindy 14+ / hlpld. 07-08-85 

Van Ophem Johan 14+ 19-08-84 

Vochten Martha seniorobic 19-08-30 

De Man Clothilde seniorobic 18-08-20 
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om te kleuren 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

The end is near… 

 

Na bijna 3,5 jaar in California (net 

iets langer dan het originele plan van 

2 jaar) wordt het hoog tijd voor 

verandering.  Bovendien vervalt 

Tim’s visum deze zomer, dus 

moesten we dringend op zoek naar 

een nieuwe plek.  Onze grote droom om naar Australië te verhuizen hebben we 

maar even terug in de kast gestoken en we hebben onze zinnen gezet op … jaja 

België.  

Er moet nog heel wat gebeuren (Tim heeft al een job aanbieding, maar de hele 

verhuis moet nog goedgekeurd worden en ik ben nog op zoek naar een job), maar 

er zit beweging in, dus zal het allemaal wel in orde komen zeker.  We hebben nog 

een drietal maanden om alles te regelen en vooral om alle dingen te doen die hier 

nog op onze verlanglijst stonden, dus het worden nog drukke weken.  

We gaan het hier missen (vooral het weer, het rustige verkeer en de prachtige 

natuur), maar we kijken er echt naar uit om thuis te komen. 

 

Voor de laatste keer,  

zonnige groetjes uit California, 

Nadine 
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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 vóór 10 oktober ‘05 

 

 

 
 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 32 

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
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