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INTRO 

 

 

 

Nieuw ! 

 

 
Nieuw schooljaar, nieuw turnjaar dus van 

harte welkom iedereen , zowel aan alle 

trouwe leden alsook alle nieuwkomers. Jong 

en minder jong,  ik hoop dat iedereen zijn 

goede voornemen om iets aan zijn of haar 

conditie te doen, niet zal opgeven. We 

kunnen nu eenmaal geen reserve aanleggen 

dus moeten we wel blijven bewegen want 

Rust Roest! Gaat het eens een keer niet zo 

vlotjes, daarom niet getreurd, je was toch 

maar weer in de les en je hebt beslist meer 

gedaan dan in je zetel. 

 

Onze leiding staat iedere week weer paraat 

om alle kinderen op een verantwoorde 

manier de fijne kneepjes van het turnen bij 

te brengen. Het regelmatig aanwezig zijn op 

de turnlessen is hier dan ook aan te bevelen. 

Ook zouden we willen vragen om de kinderen 

netjes naar de zaal te sturen. Ik weet het 

wel, ze spelen nog vlug eens buiten en dan 

rap rap… maar handen en knieen zijn toch 

vlug gewassen en voor de leiding is dit toch 

ook aangenamer om aan te pakken. 

Indien er zich al eens problemen voordoen, 

contacteer dan de leiding in de zaal, zij 

staan ter uwer beschikking. 

 

Verder wens ik allen een super turnjaar en 

hoop van harte iedereen eens een keer te 

mogen ontmoeten op onze nevenactiviteiten 

met als eerste in aantocht het 

Sinterklaasfeest voor de jongeren op 

woensdag 30/11/05. Hou alvast deze datum 

vrij – inschrijvingen en info krijg je nog in de 

zaal. Tot kijk! 

 

 

Irène 
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LESROOSTER 2005 / 2006 
 
 
 
 

zaal dag afdeling van  -  tot 

      

KA maandag Gym Plus (12+vr - 14+mann.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Aerobics 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30 tot 22.00 

      

KA woensdag Kleuters/kids 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Gym 6 - 12 meisjes 18.00 tot 19.30 

  Gym 6 - 14 jongens 18.00 tot 19.30 

    

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Trampoline/ LM 19.30 tot 21.00 

      

      

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      

 

 

KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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02 september vrijdag start turnseizoen   

     

22/23 oktober zat. en zondag kaderweekend Gent leiding 

     

20 november zondag Bijscholing  Kalmthout leiding 

     

30 november woensdag Sinterklaasfeest jeugdcentrum Biz jongeren 

     

16 december vrijdag Gymgala Kuipke Gent  

     

4 februari zaterdag Non Gym day jeugdcentrum Biz Play Back gebeuren 

     

18 maart zaterdag TURNFEEST KTA IEDEREEN 

     

22 april zaterdag Kringwedstrijd KA  

     

1 mei     

     

6 en 7 mei zat.en zondag Mega-Gym Gent  

     

     

    mei zondag DORPSDAG Kapellen  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRINGKALENDER 2005  /  2006 

Herfstverlof  29/10  -  06/11 

Kerstverlof   24/12  -  08/01 

Krokusverlof  24/02  -  05/03 

Paasverlof   01/04  -  17/04 
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SPORTEN TIJDENS DE VAKANTIE 
Van 18 tot 23 juni gingen 9 sportievelingen op fietsvakantie naar Friesland en het Waddeneiland 

Ameland. Het werd een prachtige vakantie mede door het schitterend weer alsook het toffe 

gezelschap. 

Verder werd er iedere maandagavond geturnd in Hoevenen en elke dinsdagmiddag kon er worden 

gefietst met vertrek om 13.00h aan de sporthal voor ongeveer 50 km. 

 

de fietstochtjes zoals ik ze meemaakte

 

14/06/05 L.oever Sint Annastrand 

 
   

21/06/05 Essen 

 
   

28/06/05 Wildert 

 
   

05/07/05 St.Job 

 
   

12/07/05 Zandvliet 

 
   

19/07/05 Schilde 

 
   

26/07/05 Lilo 

 
   

02/08/05 Essen 

 
   

09/08/05 Wuustwezel 

 
   

16/08/05 Essen 

 
   

23/08/05 Antitankgracht route 

 
 

 

Op vrijdag 29/07 deden we een dag-

fietstocht van 70 km in de omgeving van 

Hoogstraten, langs de Mark en doorheen 

de Baronie en Kolonie. Dit werd voor de 15 

deelnemers een onvergetelijke dag .  

Al gauw werden er plannen gemaakt om 

ook in augustus een extra fietsdag in te 

lassen en op vrijdag 26/08 vertrokken we 

vanuit Yerseke met 10 moedige trappers 

voor de 65 km prachtige 

“Zeevruchtenroute”. Als afsluiter gingen 

we mosselen (of een ander viske) eten in 

Yerseke mmmm! 

 

Voor de fietsers was het een toffe zomer 

– we werden slechts 1 keer echt nat 

tijdens een warmteonweer en we konden 

iedere dinsdag vertrekken zonder regen. 

 

Helaas de zomer is weeral voorbij maar 

we maken al plannen voor de volgende! 

 

 

Irène 
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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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REISKRIEBELS 
  

Tom en Tom gingen naar Lapland en de Noorse Fjorden ! 
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110 jaar cinema 
 
 
 

Bijna iedereen vindt het 
heden ten dage als 
vanzelfsprekend dat men, 
gezeten in een 
comfortabele zetel met een 
pak popcorn in de hand, 
beelden ziet bewegen op 
een super groot scherm 
alsof men er zelf bij 
betrokken is. De beelden 
zijn soms zo realistisch dat 
men de indruk krijgt dat 
alles wat op het scherm 
vertoond wordt echt is. En 
ook bijna niemand, en 
zeker de jongeren onder 
ons niet, staat er bij stil dat 
het ooit anders was.  Als 
men de originele film 

“King Kong”, in zwart wit 
opgenomen uiteraard, 
bekijkt dan ziet men zeer 
duidelijk dat deze gorilla 
gemonteerd werd in de 
film. (King Kong was een 
popje van 30 cm hoog.  De 
techniek die men daarvoor 
gebruikte was nieuw voor 
die tijd, en getuigt van een 
revolutionair staaltje 
vernuft voor die tijd.  

Vergelijk deze met 
bijvoorbeeld de film 3ET” 
uit 1982, waar het lijkt 
alsof het ruimtewezentje 

een acteur is of “Jurassic 
Park”, waarin het precies 
is alsof dino’s nu nog echt 
bestaan, dan ontdek je een 
wereld van verschil.  
Hiervoor is de moderne 
technologie, elektronica en 
computeranimatie 
verantwoordelijk en 
waarschijnlijk is de grens 
der mogelijkheden nog 
niet bereikt. 
Toen het filmen pas begon 
was het behelpen met de 
middelen die voorhanden 
waren,, alhoewel 
sommigen erin slaagden 
met experimenteren en 
veel durf toch iets te tonen 
waarbij de mensen 
versteld stonden. Laten we 
even terugblikken in het 
verleden, hoe het allemaal 
begon. 
 
Als officiële datum van de 
geboorte van de film 
wordt 13 februari 1895 
vooropgesteld. Op die 
datum vroegen de 
gebroeders 

Auguste en Louis Lumière 
in Lyon een octrooi aan 
voor hun uitvinding “een 

toestel tot het verkrijgen en 
het aanschouwen van 
chronofotografische 
afdrukken”.  Het woord 
cinematograaf was enkele 
jaren eerder uitgevonden 
en werd in 1892 al gebruikt 
door een andere Fransman, 
Lèon, Bouly, die een 
chronofotograaf met 
filmstrook had ontworpen, 
maar nooit ten uitvoer had 
gebracht. 
 
Uiteraard ligt het voor de 
hand dat de cinema niet in 
én dag is uitgevonden.  
Zeer primitief weliswaar 
was het reeds in 390 VC 
dat Plato een schouwspel 
liet opvoeren in een 
spelonk.  Leonardo Da 
Vinci beschreef  omstreeks 
1500 heel nauwkeurig de 

‘camera obscura’ en een 
Normandische schrijver uit 
de 17e eeuw vermeldt een 
opvallende beschrijving 
van een spektakel met een 
‘magische lantaarn’.  Een 
zeker Séraphin voerde een 
Chinees schimmenspel op 
aan het hof van Versailles 
in 1772 dat een geweldige 
indruk naliet bij de 
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toeschouwers. Echte 
cinema was dit nog niet, 
maar het waren wel 
pogingen om iets te laten 
bewegen door middel van 
schaduw en lichtspel.  De 
uitvinding van de 
fotografie en het 
vastleggen van het eerste 
beeld door de Fransman 
Joseph Nicéphore in 1822 
spoorde heel wat vorsers 
aan tot het zoeken naar een 
middel om beelden vast te 
leggen. 
De Belgische fysicus 
Joseph Plateau speelde een 
vooraanstaande rol in de 
uitvinding van de cinema. 
In 1829 promoveerde hij 
aan de universiteit van 
Luik op een proefschrift 
over de indrukken van het 
licht op het oog.  De 
proeven die hij bij zijn 
studie uitvoerde waren 
later de oorzaak van zijn 
blindheid. 
Plateau is de grondlegger 
van de theorie die 
indrukken maken op het 
oog en waarvan de 
cinematografie het gevolg 
werd.  In 1832 ontwierp hij 

de “phenakistoskoop’, een 
toestel dat de illusie van 
een bewegend beeld kan 
verwekken.  Voor de gleuf 
van een schijf liet hij een 
andere schijf met 
opeenvolgende beelden 
van een beweging snel 
draaien.  Deze vondst 

legde de basis voor de 
cinema.   
Na dit toestel volgden vele 
nieuwe uitvindingen 
elkaar op en in 1851 kwam 
de Fransman Jules Dubosq 
op het idee de getekende 
plaatjes te vervangen door 
fotografieën.  Twee jaar 
later combineerde een 
Oostenrijkse officier, Franz 
von Uchatius, de 
phenakistoskoop met de 
magische lantaarn en voor 
het eerst werden 
bewegende beelden op een 
scherm geprojecteerd. De 
echte film kwam naderbij 
en er werden steeds meer 
en meer verbeteringen aan 
de bestaande toestellen 
aangebracht. 
In 1878 onderzocht de 
Franse fysioloog Etienne 
Jules Marey aan de hand 
van opeenvolgend 
genomen foto’s de wijze 
van beweging van de 
dieren, inzonderheid over 
het vliegen van vogels en 
insecten. 
De Amerikaanse fotograaf 
Eduaerd Muybridge 
slaagde erin de 
bewegingen van een paard 
te ontleden dank zij zijn 

‘zootroop’, een verbeterde 
phenakistoskoop (dit 
tafereel staat ook bekend 
als het experiment van 
Palo Alto)  
 
In 1888 vroeg alweer een 
fransman, Emile Reynaud, 
die eerder al de 
praxinoskoop had 

uitgevonden, een octrooi 
aan voor zijn “theâtre 
optique” waarmee hij 
bewegende beelden op een 
groot scherm kon 
projecteren.  Het betrof 
hier  een geperforeerde 
band die hij beeld per 
beeld zelf had getekend en 
geschilderd.  In feite 
bestond dus de tekenfilm 
voor de speelfilm. In 1891 
nam de Amerikaan 

Thomas Alva Edison een 
patent op de 
“kineskopische camera”, 
een kijkkast waaraan 
telkens slechts één 
toeschouwer kon 
plaatsnemen. ( Edison was 
een zeer talentrijk 
uitvinder die +/- 1.400 
patenten op zijn naam 
schreef.  Tot zijn 
belangrijkste uitvindingen 
behoren: de gloeilamp, de 
microfoon, de 
treintelegraaf en de 
cilinder fonograaf.  In 
grote trekken gaf hij zelfs 
de geluidsfilm aan door de 
fonograaf te koppelen aan 
de kinoskoop. 
Samen met zijn assistent, 
William Dickson, 
ontwikkelde Edison 
eveneens de 35 mm film, 
die later in feite nog maar 
zeer weinig wijzigingen 
onderging.  
Edison bouwde ook de 
eerste filmstudio, ‘Black 
Maria’, een zwart 
langwerpig gebouw met 
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het uitzicht van een 
vreemdsoortig schip. Heel 
wat film, gaande van 20 tot 
40 seconden, werd hier 
opgenomen.  
 
Toch wordt algemeen 
aanvaard dat de 
geschiedenis van de 
cinema begint met Louis 
Lumière. Edison kon zijn 
beelden niet projecteren, 
Marey ontbeerde 
perforatie en Reynaud 
moest het stellen zonder 
fotografie.  Historici zijn 
het eens om1895, het jaar 
waarin Lumière de echte 
cinema lanceerde, als het 
begin van een nieuw 
kunsttijdperk te 
beschouwen. 
 
Antoine Lumière geraakte 
in de ban van Edisons 
kinetoskoop, die in 1894 in 
Londen was voorgesteld.  
Zijn twee zonen, Auguste 
en Louis namen op 13 
februari 1895 en patent op 
hun uitvinding en enkele 
weken later vertoonden ze 
in Parijs hun eerste film, de 
ondertussen beroemd 

geworden “sortie des 
usines Lumière” waar het 
werkvolk dat na hun 
dagtaak de fabriek verliet 
op film werd vastgelegd. 
De prent duurde 50 
seconden en werd 
opgenomen tijdens drie 
verschillende tijdstippen 
volgens de lichtsterkte van 
het ogenblik. De echte 

historische versie dateert 
uit d zomer van 1895.  
In de loop van 1895 
hadden overal 
voorstellingen plaats van 
de ‘sortie des usines 
Lumière’, in Parijs, Lyon 
en zelfs in Brussel.  
Natuurlijk betrof het hier 
altijd gratis vertoningen 
voor geleerden, 
specialisten en  vooral 
fotografen.  De eerste 
voorstelling voor een 
betalend publiek vond 
plaats te Parijs op 28 
december 1895 in een klein 
zaaltje van het Grand Café 
aan d Boulevard des 
Capucines, voor een 100 tal 
personen. Het programma: 
2 korte films van ongeveer 
1 minuut en de 
toegangsprijs bedroeg 1 
frank.  Deze voorstelling 
oogstte weinig succes; 
slechts 33 personen 
kochten een kaartje en de 
Parijse pers (die was 
uitgenodigd) besteedde 
nauwelijks aandacht aan 
deze voorstelling.  Enige 
tijd nadien boden zich 
meer dan 2.000 personen 
aan voor de – ondertussen 
doorlopend geworden –
vertoningen in het salon. 
In 1986 gingen de 
gebroeders Lumière de 
commerciële toer op en op 
20 februari 1896 trok de 
cinematograaf naar 
Londen gevolgd door 
Wenen, Berlijn, Genève, 
Sint-Petersburg, Madrid, 
Moskou, Belgrado, New 
York, Helsinki, Malmö en 
Bombay. 
 
Amerika werd niet zonder 
slag of stoot veroverd.  
Aanvankelijk werd de 
mooie Franse uitvinding 

heel enthousiast onthaald.  
Felix Mesguick, die door 
Lumière om zijn goede 
kennis van de Engelse taal 
was aangetrokken, oogstte 
met zijn cinematograaf 
succes in Washington, 
Philadelphia, Baltimore en 
Saint-Louis.  In New York 
had inmiddels de 
concurrentie het terrein 
veroverd.  “America for 
Americans” was de slogan 
en Edison beschuldigde de 
Fransen zelfs van namaak.  
De vertegenwoordigers 
van de ‘sociétè Lumière’ 
konden niets anders doen 
dan de boot terug naar 
Frankrijk te 
nemen.

 
In het land van de Tsaar 
werd de film als iets 
duivels ervaren en de 
Russische schrijver 
Maksim Gorki was 
bijzonder streng in zijn 
oordeel en stelde dat film 
een wereld zonder klank, 
eentonig grijs van kleur 
was en levenloos !! 
 
Toch ontstonden er al vlug 
verschillende 
productiemaatschappijen.  
In Frankrijk stichtten 
Charles Pathé en Lucien 
Gaumont een 
onderneming die de tijd 
zou trotseren. De Engelsen 
richtten de Warwick 
Trading Compagny op en 
in Amerika ontstond de 
Vitagraph Compagny of 
America, en de Japanners 
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draaiden in 1902 hun 
eerste theaterstuk “Onder 
de esdoorn”.  
 
Vanaf 1927 drukte het 
publiek duidelijk zijn 
voorkeur uit voor films die 
door muzikale begeleiding 
werden ondersteund. 

  
“De Jazz zanger” van Alan 
Crosman, de eerste film 
met geluid en zang oogstte 
succes.  Sommige films 
kregen zelfs twee versies: 
een stomme en een 
geluidsversie. 
Vanaf 1929 werden in de 
Verenigde Staten alle grote 
studio’s uitgerust voor de 
opnames van geluidsfilm.  
Begin van de jaren '30 
volgde Europa op initiatief 
van Duitsland en Engeland  
dezelfde weg. 

De geluidsfilm deed het 
bioscoopbezoek enorm 
toenemen. 

 
Twee grote films: 
“Halleluyah” van de 
Amerikaan King Vidor, en 
“de Blauwe Engel” met 

de onsterfelijke Marlene 
Dietrich in de hoofdrol 

schonken de geluidsfilm 
op slag zijn adelbrieven.   
De totale overgang van 
zwart wit film naar 
kleurenfilm gebeurde 
langzaam.  Al heel vroeg 
werden films met kleuren 
opgesmukt.  Vanaf 1888 
schilderde Emile Raynaud 
filmbeelden met de hand.  
In het begin van de 20e 
eeuw gebruikte men ook 
schablonen om film te 
kleuren.  Heel wat stomme 
films kregen een 2 kleurig 
tintje.  Vanaf de jaren 1920 
werd het procédé van de 
Amerikaanse ingenieur 
Herbert Kalmus – 
Technicolor – op grote 
schaal toegepast, maar zijn 
eigenlijke doorbraak 
kwam er pas in 1934, dank 
zij 2 films: “La Cucaracha” 
en “Becky Schaap”. 
Ondanks de enorme 
vooruitgang bleven veel 
regisseurs geloven in de 
magie van de zwart wit 
prent en dat nog tot lang 
na de tweede 
Wereldoorlog. 
Film is dan in vergelijking 
met andere kunstvormen 
jong.  Toch heeft film een 
eigen geschiedenis die men 
kan verdelen in 5 
perioden. 

Tussen 1895 en 1914 
spreekt men over de 
pioniers, over de eerste 
experimenten en over de 
groei van de filmindustrie 
die in Europa een grote 
ontwikkeling kende.  Deze 
bloeiperiode wordt 
beëindigd door het 
uitbreken van de eerste 
Wereldoorlog. 
Hierna nam Amerika de 
leiding over, maar in 
Europa vonden ook 

interessante experimenten 
plaats en werd film als 
kunst herkend. 

Een derde periode begint 
op het einde van de jaren 
20. De geluidsfilm 
verschijnt, de klank wordt 
beter en kleur populair.  
De industrie in de 
Verenigde Staten kent een 
enorme bloei. Het wordt 
een hoogtepunt voor 
Hollywood en deze 
periode duurt tot na de 
tweede Wereldoorlog. 

 
Dan neemt Europa weer 
de leiding over. In Italië, 
frankrijk en Engeland gaan 
jonge regisseurs aan de 
slag en de film kent een 
artistieke groei: het 
neorealisme, de nouvelle 
vague en de free cinema 
veranderen voorgoed het 
uitzicht van de film.  In 
Amerika komt er een grote 
evolutie. Een nieuw 
medium, de televisie, 
veroorzaakt een rage bij de 
toeschouwer.  Het 
bioscoopbezoek 
vermindert, er ontstaat een 
felle strijd tussen film en 
TV en Hollywood – als 
droomfabriek gaat ten 
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onder.  Dit duurt tot het 
einde van de jaren 1970. 
 
En dan, ten slotte, sinds 
1980 beleven we een tijd 
die gekenmerkt wordt 
door de snelle 
veranderingen.  De 
techniek evolueert, de 
video verovert de markt, 
er komen nieuwe 
bioscoopcomplexen en de 
cinema speelt niet langer 
een overheersende 
economische rol. De kabel 
en satelliet TV en de 
digitale technieken komen 
op de communicatiemarkt, 
mar de film blijft nog altijd 
een voorbeeld voor alle 
mediavoren. Dank zij het 

enorme kapitaal dat 
Amerika in zijn 
filmproducties steekt, zal 
deze nog wel voor enige 
tijd het marktaandeel 

van de film op zich nemen. 

Rest enkel nog de vraag: 
wat zal de toekomst nog 
brengen?  Home cinema, 
DVD recorders, what’s 
next?  
Toch een gelukkige 
verjaardag voor de 
pioniers van de cinema aan 
wie wij alles van het 
huidige ogenblijk te 
danken hebben en die niet 
wisten hoe hun uitvinding 
de wereld zou veranderen, 
want ook in de medische 
wereld wordt er 
tegenwoordig meer en 
meer gebruik gemaakt van 
camera’s 
 

Willy 
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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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Marokkaanse muntthee 
 

*Benodigdheden 

 

 1 ½ eetlepel Chinese gunpowder-thee 

 5 takjes munt 

 4 eetlepels suiker 

 7 dl kokend water 

 

*Werkwijze 

 Was in een zeef de gunpowder-thee : zo voorkom je dat de thee bitter wordt.  

 Was ook de takjes munt. 

 Neem een ruime theepot en schenk het kokende water op de theekorrels. 

 Laat de thee enkele minuten trekken : de korrels thee zullen zich ontvouwen tot  

blaadjes. 

Voeg de  munt en de suiker toe. Roer voorzichtig en laat de thee 10 minuten trekken. 

Giet nooit het kokende water op de verse munt. De muntbladeren zullen dan  

verbranden, dat is niet goed voor de smaak van de thee. 

 

Schenk de thee in een mooi glaasje (theetas) en leg er nog een blaadje munt bovenop 

voor het uitzicht. 

 

Kurabiye (Turkse koekjes) 

 

*Benodigdheden 

 100 gr boter 

 200 gr bloem 

 50 gr poedersuiker 

 5 eetlepels zonnebloemolie 

 

*Werkwijze 

 Zeef de bloem en de poedersuiker boven een schaal. 

 Smelt de boter en voeg deze toe. Kneed dit goed door elkaar. 

 Voeg de zonnebloemolie toe. Kneed tot er een stevig en soepel deeg ontstaat. 

 Verwarm de oven voor op 165 graden. 

 Rol van het deeg kleine slangetjes en maak hier een rondje van (met gaatje in het midden) 

Leg de deegvormpjes op de bakplaat. 

Bak de koekjes 15-20 minuten op 190 graden. 

Laat de koekjes goed afkoelen. 

 

Leg de koekjes op mooi bord en strooi er met de zeef een beetje poedersuiker over.  
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KRIEBELIGE INFO 
 

Luizen kunnen zwemmen!   

 

Het nieuwe schooljaar is nog maar pas 

begonnen, of uw kinderen komen al thuis 

van school met een briefje over een 

luizenplaag. U hoeft niet te panikeren en 

hoeft zich ook niet te schamen. Ondanks 

de beste hygiëne bij u thuis, kan uw kind toch plots met die 

beestjes zitten. De oorsprong van 

de plaag is niet altijd duidelijk, maar luizen kunnen 

gemakkelijk bestreden worden. 

 

Luizen zijn zogeheten ectoparasieten, parasieten die op de 

oppervlakte, op de huid van andere dieren leven. Het zijn 

vleugelloze insecten die al minstens 5 miljoen jaren onze aarde 

bevolken. 

De best gekende soort is de hoofdluis of Pediculis capitis die 

leeft op het behaarde hoofd en soms ook in de baard. Het is 

deze soort die met de regelmaat van een klok scholen 

teistert.De hoofdluis (Pediculis capitis) is soortspecifiek wat 

betekent dat de soort die bij de mens voorkomt niet leeft op 

dieren en omgekeerd. Luizen kunnen dus niet worden 

overgedragen van mens op dier, alleen van mens op mens. Wel 

kunnen luizen voorkomen op knuffeldieren…. 

Hoewel het vrij ongevaarlijke diertjes zijn die geen ziekten 

overbrengen, kunnen ze toch heel wat overlast bezorgen en tot 

paniekreacties leiden. Het hebben van luizen wordt immers 

gemakkelijk geassocieerd met een gebrek aan hygiëne. Maar 

zoals gezegd is dat helemaal niet het geval. Alle 

bevolkingsgroepen worden belaagd en schaamte is dus 

absoluut misplaatst. Een kordate en correcte aanpak is heel 

wat nuttiger en kan veel ongemak voorkomen.  

 

  

Bloed        

 

Luizen zijn hematofagen, dit betekent dat ze 

bloed nodig hebben om te overleven. Zonder 

bloed kunnen ze maximum 1 à 2 dagen 

overleven. Ze voeden zich een vijftal keren 

per dag met bloed van de gastheer. 

Er bestaan zowel mannetjes als vrouwtjes en 

bevruchting is nodig om nieuwe boosdoeners 

te produceren. Een vrouwtje dat zo'n 4mm 

lang is, leeft ongeveer anderhalve maand en legt in die periode 

zowat 300 eitjes. Het duurt 6 tot 10 dagen alvorens de larve 

gevormd wordt. De larve zit in een soort zakje of neet. Deze 

neten tegenover 

een speldkop  

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=370#top
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neet zit vast op de haarbasis van de gastheer of gastvrouw en 

is zeer moeilijk te verwijderen. 

Het belangrijkste symptoom dat op de aanwezigheid van 

luizen kan wijzen is de felle jeuk op het hoofd. Vaak treden er 

ook krabletsels op in de halsstreek en vindt men neten die 

vastkleven aan de haren. 

De neet heeft 6 tot 8 gaatjes zodat de larve kan ademen. Deze 

gaatjes zijn waterafstotend, wat belangrijk om weten is willen 

we op een effectieve manier afrekenen met deze nieuwkomers. 

Antiluis-producten zijn immers embryolytisch, d.w.z. ze doden 

de larven en niet de eitjes. Dit betekent dat deze preparaten 

tot bij de larve moeten komen willen ze dodelijk zijn. 

Ze moeten dus door die waterafstotende gaatjes kunnen 

doordringen.  
  

Hoe luizen effectief bestrijden       

 

Nat-kam methode 

De nat-kam-methode is een goedkope en 

kind-vriendelijke alternatieve 

behandeling. Je hebt enkel shampoo en 

conditioner nodig.Je kan er zelfs neten 

mee uitkammen. 

 

Wat heb je nodig? 

gewone shampoo, conditioner (= crémespoeling, balsem), 

gewone kam, luizenkam (zeer fijne), lauw water, washandje, 

wit keukenpapier, handdoeken. 

Methode: 

• was het haar met gewone shampoo, 

• breng zeer veel conditioner in het haar (enkele minuten 

laten inweken), 

• kam de knopen uit het haar met een gewone kam, 

• kam het haar van achter naar voor met een luizenkam tegen 

de schedelhuid aan (hoofd voorover). Kindjes zitten dan op de 

knietjes. Start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging 

op naar het andere oor, van links naar rechts en van rechts 

naar links, 

• na elke kambeweging veeg je de luizenkam af aan een (witte) 

papieren servet of keukenrol, en controleer je op luizen 

• het haar uitspoelen en zeer nat laten, 

• kam het haar met een gewone kam naar achter, 

• kam nu met de luizenkam van voor naar achter (het kind zit 

nu rechtop). 

Start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar 

het andere oor. In totaal dien je minstens een kwartier te 

kammen. Na de kambeurt leg je de kam in een 

ontsmettingsmiddel (alcohol...) om hem te reinigen, 

 

• deze behandeling herhaal je vier maal gedurende twee 

 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=370#top
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weken: d.w.z. om de drie-vier dagen. Na twee weken moet je 

luizen- en netenvrij zijn.  
  

Medicinale shampoos 

Hoofdluizen worden behandeld met speciale shampoos, lotions 

en aërosolen of sprays, soms met poeders en crèmes. Een 

shampoo alleen is niet voldoende om luizen kwijt te raken. Een 

lotion of spray is absoluut noodzakelijk omdat een shampoo te 

kort op de haren blijft alvorens weggewassen te worden. Zijn 

effectiviteit is 30 tot 50 maal lager dan een lotion of spray met 

dezelfde concentratie aan actief product. 

Actieve bestanddelen zijn vooral synthetische pyrethrines en 

malathion. Al deze producten worden vrij verkocht bij de 

apotheker, maar moeten toch met de nodige voorzichtigheid 

worden gebruikt. Vermijd alleszins contact met de ogen, zorg 

dat niemand er toevallig van drinkt en volg nauwgezet de 

richtlijnen van de apotheker. 

• Synthetische pyrethrines zijn zeer effectief, ze zijn 

ongevaarlijk, goed afbreekbaar en ze mogen na 10 dagen 

eventueel opnieuw gebruikt worden gedurende 1 à 2 dagen. 

• Ook malathion is een zeer actief product en dient normaal 

slechts éénmaal te worden gebruikt (en maximaal 3 keer, met 

telkens één week tussenin). Het werkt onmiddellijk maar ruikt 

onaangenaam (zwavelgroepen). Het gebruik van 

een haardroger is uit den boze omdat het product ontvlambaar 

is. 

• Lindaan werd recent verboden voor humaan gebruik. Het 

kan giftig zijn voor kleine kinderen en zwangere vrouwen en 

het is ook moeilijk biodegradeerbaar (familie van DDT). 

Belangrijk om weten is wel dat al deze producten geen enkele 

preventieve werking hebben. Het is dus totaal zinloos om de 

haren preventief te wassen met een anti-luizenshampoo. 

Integendeel, de actieve stoffen kunnen de hoofdhuid irriteren 

en jeuk veroorzaken die ouders in een nieuwe luizeninvasie 

doet geloven.  
  

verdere tips  

• Maak kammen en borstels schoon in warm water. 

• Was mutsen, sjaals, haarbanden, beddengoed (vooral 

kussenslopen) in warm water (5O°-60°). Een andere oplossing 

is deze stukken textiel gedurende één week niet gebruiken. Na 

deze periode mag je gerust zijn dat alle mogelijke 'bewoners' 

dood zijn. 

• Hetzelfde geldt ook voor de inhoud van verkleedkoffers, 

knuffels .... 

• Blijf gedurende 14 dagen meerdere keren per week de haren 

uitkammen met een luizenkam. Zeker bij kinderen die extra 

gevoelig zijn wordt dit sterk aangeraden.  

• Controleer nadien wekelijks het hoofd op een nieuwe 

besmetting met de nat-kam-methode.  
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Enkele raadgevingen        

 

Het is belangrijk om luizen te 

dedramatiseren.Ouders, leraars en 

schoolhoofden dienen het goede voorbeeld te 

geven zodat kinderen niet nodeloos schrikken 

en beschaamd zijn. 

• Luizen kunnen in tegenstelling tot vlooien 

niet springen, en worden dan ook alleen 

doorgegeven door rechtstreeks persoonlijk contact. Ze kunnen 

echter wel zwemmen en het dragen van badmutsen in 

openbare zwembaden is dan ook een nuttige preventieve 

maatregel. Dus als zoon- of dochterlief luizen heeft, vergeet 

dan niet de school te verwittigen en laat ze een weekje niet het 

zwembad inplonzen. Het bespaart heel wat leed bij vriendjes 

die op dat ogenblik misschien nog luizenvrij zijn.  

• Luizen worden vooral doorgegeven op plaatsen waar veel 

mensen dicht bij elkaar staan, zoals typisch het geval is in 

scholen, maar ook op een volle bus of trein of zelfs tijdens een 

voetbalwedstrijd. Het gemeenschappelijk gebruik van 

kammen, borstels, hoofddeksels en klederen bevordert ook de 

overdracht. Dat wordt dus beter vermeden, zeker wanneer er 

een luizenplaag woedt. 

• Wanneer er luizen gesignaleerd zijn, moeten alle leden van 

de familie (eventueel ook de grootouders of de kinderoppas) 

tegelijkertijd worden behandeld. Alle gedragen kleding moet 

gewassen worden op een zo hoog mogelijke temperatuur. 70 à 

80° C is echt geen overbodige luxe.  

Ook kussenslopen,bedlinnen, enz. dienen een extra beurt te 

krijgen. Speciale aandacht dient te gaan naar sjaals, mutsen, 

haarlinten, oorverwarmers en dergelijke.  

• Vergeet niet dat neten 10 dagen kunnen overleven op 

kleding! 

• Neten die behandeld werden moeten niet verwijderd worden. 

Ze zijn immers leeg. Het verwijderen is immers een pijnlijke 

zaak en heeft hoogstens een psychologisch effect.  

 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=370#top
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Voorbereiding voor een belangrijke verjaardag, nl. Sinterklaas 
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SINTERKLAASFEEST ILOKA 

woensdag 30/11/2005 

jeugdcentrum BIZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je kan deze tekening kleuren en meebrengen naar de Sint op 30/11/05 
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VERJAARDAGSKALENDER    HIP HIP HOERA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeyer Joseph (Jef) conditiegym 18-09-46 

De Bie Myriam conditiegym/ae 30-09-55 

Guns  Christel aerobics 26-09-67 

Van De Voorde Carol conditiegym/ae 19-09-68 

 Smits Petra conditiegym 15-09-71 

Sempels Nathalie gym meisjes + 28-09-94 

Leppens  Thomas jongens 23-09-95 

Bral Leander jongens 19-09-96 

Billen Magali gym meisjes 23-09-96 

Van de Poel Stefanie gym meisjes 20-09-97 

Sempels Sofie gym meisjes 05-09-99 

Verresen  Kaylee gym meisjes 17-09-99 

Cools  Maria  seniorobic 24-09-21 

Van Hees Diana seniorobic 07-10-48 

Damen Ellie seniorobic 06-10-49 

Dom Christel conditiegym 23-10-63 

Pauwels Pieter volleybal 28-10-72 

Asselbergh Cindy conditiegym/ae 20-10-77 

Simoens  Noemi gym + 12-10-92 

Van Riel Lissa gym meisjes 31-10-95 

Sempels Ilona gym meisjes 08-10-96 

Goetschalckx Jana gym meisjes 24-10-96 

Leppens Lies gym meisjes 03-10-97 

Palinckx Valerie gym meisjes 18-10-98 

Fissers Guy bestuur 30-11-38 

Joosens Walter congym.best. 11-11-50 

Smits Lucy  senirobic  04-11-53 

Vollemaere Nadine conditiegym 01-11-60 

Schuurman Brigitte conditiegym 02-11-62 

Dutoy Carina conditiegym/ae 06-11-77 

De Keersmaecker Kelly leiding 10-11-79 

Boeye Aster gym + 07-11-93 

Roelans Evy gym meisjes 28-11-95 

Sempels Coralie gym meisjes 21-11-96 

Huygaerts Kaylee gym meisjes 03-11-97 

De Hert Afra gym meisjes 09-11-99 

Wuyts Ann  conditiegym 02-12-47 
Van Dorst Willy bestuur  06-12-47 

Neiman Gerda seniorobic/best 22-12-49 

Van der Kraan Harold  24-12-79 

Naumann Melissa gym +/hlpld 12-12-91 

Davies Tine gym meisjes 13-12-96 

Van Engeland Silke gym meisjes 19-12-96 

Dedeyne Kimberley gym meisjes 03-12-97 

Sempels Jolien gym meisjes 20-12-97 

De Meulenaere Marieke gym meisjes 25-12-99 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN 

 

 

Om onze clubkas te spijzen wordt door onze turnkring een verkoop georganiseerd van wafels, 

truffels en marsepein.  De opbrengst komt volledig ten goede aan de werking van onze vereniging 

(vb: aankoop geschenkjes jongeren  Sinterklaasfeest e.d.) 

De aangeboden goederen zijn van zeer goede kwaliteit en omvaten volgende artikelen: 

 

Vanillewafels (700 gr)   bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 4 euro 

Vanillewafels chocolade (700 gr)  bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 4 euro 

Schilfertruffels (250 gr)   bewaartijd: min. 10 maanden prijs: 4 euro 

Marsepeinen cacaopatatjes (200 gr)  bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 4 euro 

Artisanale marsepein  50/50 ( 250 gr) bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 4 euro 

 
 
U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk 16 november, en ze komen afhalen op donderdag 24 

november (bij Huygen Iréne, Iependreef 31 te Kapellen tel.: 03 664 03 98) vanaf 14 uur.   

In de turnzaal worden ze geleverd vanaf VRIJDAG 25 november tijdens de gewone  lesuren.  U kan 

ze dan leveren aan “ uw klanten”, m.a.w. de personen die bij u hebben besteld.  

Wij hopen dat onze leden hun beste beentje voor willen zetten om zoveel mogelijk van deze 

lekkernijen te willen verkopen. 

 

 

Gelieve onderstaande strook binnen te leveren voor 17 november.  Gepast geld bijvoegen a.u.b.  

ILOKA dankt u voor de medewerking en wenst u alvast “bon appetit”. 

 

De secretaris, 

W. Van Dorst 

 

ILOKA vzw turnkring ’05 

NAAM:_____________________________________Voornaam:_____________________ 

ADRES:_________________________________________________________________ 

Tel.:___________________________ 

 

Bestelt hierbij :// 0 - ik kom deze artikelen afhalen  0 -  ik kom deze artikelen NIET afhalen  

( keuze aanduiden a.u.b.) 

________ vanillewafels à 4 euro =  ___________________ euro 

 

________ vanillewafels chocolade à 4 euro = ___________________ euro 

 

________ schilfertruffels à 4 euro =   ___________________ euro 

 

________ marsepein cacaopatatjes   à 4 euro = ___________________ euro 

 

________ artisanale marsepein à 4 euro =  ___________________ euro 

 

 

_________  (totaal aantal artikelen) aan 4 euro =      ___________________ euro 
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Volleyballers tijdens tornooi Sport Plus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gym meisjes 

Gym jongens 
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NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

 

LEDENCHEQUES  ! ! ! ! ! ! 
 

Vanaf heden wordt bij onze vereniging de ledencheque ingevoerd. Wat betekent dit voor onze 

leden? 

Indien ILOKA een of andere verkoopsactiviteit inricht, kunnen onze leden naargelang de aard van de 

activiteit cheques verzamelen om hiermede verschillende aankopen te doen of hun lidgeld (al of niet 

gedeeltelijk) te betalen. 

 

Hoe werkt dit ? 

 

De verzamelde cheques ter waarde van een bepaald bedrag kunnen worden bekomen bij 

volgende nevenactiviteiten: 

 

1. u zorgt ervoor dat iemand (bv uw bakker) een reclame plaatst in ons ledenblad 

Sportsprokkels of het programmaboekje van het jaarfeest.  

Dan ontvangt u een cheque ter waarde van 10% van de waarde van het geplaatste 

reclameblok.  

Let wel: kijk eerst even in uw ledenblad welke handelaar er al een reclameboodschap in 

heeft geplaatst, tweemaal dezelfde sponsoring kan niet, tenzij deze het expliciet wil. 

Het bedrag voor het plaatsen van een reclameboodschap  kan u bekomen bij de 

hoofdleidster, Iréne Huygen.  

 

2. Bij de wafelverkoop verkoopt u meer dan 5 eenheden (wafels, truffels enz…), dan krijg je 

hiervoor een cheque ter waarde van 5 % van het verkochte bedrag. 

 

3. Bij de verkoop van steunkaarten met gratis tombola, kan u bij de verkoop van minimum 10 

loten een cheque verdienen met een waarde van 10% van de verkochte loten. 

 

Wat en hoe gaat het dan verder ? 

 

U kan het verzamelde bedrag van de cheques besteden aan volgende zaken: 

 Eventuele aankoop van kringkledij ( geheel of gedeeltelijk) 

 Betalen van ingerichte nevenactiviteiten  

(vb. maaltijd bij non-gym day, Sinterklaasfeest e.d.) 

 Uw lidgeld (geheel of gedeeltelijk) 

 

De cheques hebben een bepaalde waarde, maar kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 

 

Deze actie is niet geldig voor bestuursleden en effectieve leiding  (wel voor hulpleiding). 

 

 

 

 

 

 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
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OM TE KLEUREN 
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VAN ONZE CORRESPONDENT niet meer in Amerika 
 

GEZOCHT VLIEGENDE REPORTER 
 

Mijn avontuur zit erop.  Na 4 jaar California zijn we weer terug in België 

beland en bijgevolg is dit ook mijn laatste verhaal als vliegende 

reporter.   En zoals jullie al wel gehoord hebben, ben ik het hier nog niet 

echt terug gewoon.  Familie en vrienden doen hun uiterste best om ons 

een warme welkom te geven, maar het is best wel even wennen, zo terug 

in eigen land.  Onze spullen zijn ondertussen ook aangekomen en tegen 

het einde van het jaar verwacht ik ook dat alle papieren in orde zullen zijn.  Een ding is 

zeker: de snelheid en efficiëntie van de Belgische bureaucratie is in 4 jaar geen haar 

veranderd.   

 

Wat mis ik zoal het meest? 

 Het weer: tussen eind mei en eind oktober kan je er van op aan, het zal niet regen in 

het weekend (en ook niet in de week), tenzij ons moeder op bezoek kwam. 

 Het verkeer: buiten de grote steden is het zalig om te rijden.  Iedereen laat 

iedereen rustig invoegen, geen getoeter of gedim en vooral heel weinig camions. 

 De uitgestrektheid: België is echt wel een klein landje met nauwe staatjes, kleine 

huisjes en alles dicht op elkaar.  Af en toe krijg ik het hier wel heel benauwd.   

 De prachtige nationale parken in de buurt: zoveel beschermde natuurpracht waarvan 

je in alle rust kan genieten.  In de visitors centra was het meestal wel druk, maar na 

een kwartiertje wandelen waande je je alleen op de wereld vol wilde beesten.   

 

Wat mis ik absoluut niet? 

 Het Amerikaanse conservatisme: het is voor vele Amerikanen onaanvaardbaar dat in 

een land als België de doodstraf is afgeschaft, abortus is toegelaten, homo’s en 

lesbiennes mogen trouwen en kinderen adopteren en atheïsme bestaat.   

 De sinusitis: California heeft een geweldig klimaat voor reuma patiënten, maar de 

droogte brandde wel gaten in mijn gevoelig neusje. 

 Overactieve airconditioning in restaurants: het is fijn om in een gekoelde omgeving 

te werken, maar dineren met kippenvel vind ik niet echt aangenaam.   

 De reclame op TV: gewoonweg zalig om naar het VRT journaal te kijken dat niet om 

de 7 minuten wordt onderbroken voor reclame. 

 

Er zijn nog 101 kleine en grote dingen die ik mis en niet mis, maar die zouden je toch maar 

vervelen.  This is the end … for now !  

 

Hierbij dus een oproep aan alle vliegende reporters om het laatste blad in de volgende 

editie te vullen. 

 

Zonnig groeten, 

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 januari ‘06 
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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
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