
ILOKA 2018

BESTUURLIJK EN TECHNISCH JAARVERSLAG

STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING

IEPENDREEF 31  2950  KAPELLEN  8 MEI 2019



 RAAD VAN BESTUUR:  

Swijnen Michael voorzitter 

Bekaert Grégoire secretaris 

Plompen Erna ondervoorzitter 

Verlinden Steven penningmeester 

Huygen Irène lid vzw 

Stoop Inge lid vzw tot nov.18 

De Leeuw Tom lid vzw 

Joosens Walter lid vzw  

Smits Lucienne lid vzw 

Vansteenkiste M.J. lid vzw 

Hamaeckers Nancy lid vzw

 

DAGELIJKS BESTUUR 

Swijnen Michael voorzitter 

Bekaert Grégoire secretaris 

Plompen Erna ondervoorzitter 

Verlinden Steven  penningmeester 

Huygen Irène ombudsvrouw 

 



Swijnen Michael voorzitter

Bekaert Grégoire secretaris

Brackeva Nick secretariaat tot september

Plompen Erna ondervoorzitter

Verlinden Steven penningmeester

Huygen Irène ombudsvrouw

Stoop Inge bestuurslid tot november

Hamaeckers Nancy bestuurslid

De Leeuw Tom bestuurslid

Joosens Walter materiaalmeester

De Leeuw Ludo bestuurslid

Vansteenkiste M.J. bestuurslid 

Van Hasselt Rudi bestuurslid

Couck Viki bestuurslid / vanaf september 2017

Martens Kelly bestuurslid / vanaf september 2017

Joosens Cindy bestuurslid / vanaf september 2017

BESTUUR   TURNKRING



ERE LEDEN GYMFED vanaf 2003 

FISSERS GUY  

GEYSKENS ANTOON 

GEYSKENS LUDWINA 

GEYSKENS ANTOINETTA (Maria) 

  

ERE LEDEN ILOKA  

FISSERS GUY / 2002 

GEYSKENS ANTOON ( Willy) / 2002 

GEYSKENS LUDWINA / 2002  

GEYSKENS ANTOINETTA (Maria) 2002 
(overl. 9/01/2018) 

DE LEEUW TOM / 2009 

DE LEEUW NADINE / 2009 

HUYGEN IRENE / 2009 

VAN DORST WILLY / 2009 
 overl. 18/01/2013 

NEIMAN GERDA / 2009 

JOOSENS WALTER  /  2016 

OVERLEDEN 

09/01/2018  Antionetta Geyskens (Maria) in residentie ’t Bisschoppenhofje 

Deurne – geb. in Kapellen op 11/01/1930 

 

GEBOREN 

op 26 april 2018 MARTA  kleindochter van Lucy en Walter Joosens 

 

 



EFFECTIEVE LEIDING 

HUYGEN IRENE 

HAMAEKERS NANCY 

SWIJNEN MICHAEL 

DE LEEUW TOM 

VANSTEENKISTE MARIE-JEANNE 

STOOP INGE tot nov 2018 

 

HULPLEIDING 

GOETSCHALCKX JANA 

GOETSCHALCKX JORDY 

STEINS YANA 

SEMPELS ILONA 

VAN HASSELT TINE 

ANSOMS CHELSEA 

SEMPELS SOFIE 

CALLUY CINDY 

COUCK VIKI 

MARTENS KELLY 

DE MEULENAERE 

MARIEKE

 

JURYLEDEN RECREA GYM 

 

STOOP INGE /  HAMAEKERS NANCY  /  

SEMPELS ILONA  /  STEINS YANA  



KLEUTERGYM /2.5—6 JAAR/WOENSDAG 14.30 tot 16u. 

Bewegen is gezond en leuk maar het wordt nog veel leuker samen , op muziek, 

met voorwerpen, soms in de hoogte, snel en dan weer traag. Dankzij de 

afwisseling blijft je kleuter enthousiast en spelenderwijs krijgt je kind de basis 

van het turnen mee. 

GYM MSJES & JONGS/6+/VRIJDAG 18.00 tot 19.30u. 

Je kind maakt kennis met turntoestellen zoals rek, balk, mat en trampoline. 

Het traint op lenigheid en kracht en ontwikkelt een basisconditie. 

Samenwerken, een aangename sfeer en eigen tempo zijn belangrijk. 

Deelname aan recreatieve wedstrijden kan.  

GYM+ / MSJES +12jaar / MAANDAG 19.00 tot 20.30u. 

 Gevorderd toestelturnen voor meisjes vanaf 12 jaar. Ook zonder turnervaring 

ben je welkom. Aandacht voor samenwerken, een aangename sfeer en eigen 

tempo zijn belangrijk. Deelname aan recreatieve wedstrijden kan. 

LANGE MAT EN MINITRAMPOLINE ./. VRIJDAG 19.30 tot 21.00u. 

 Een explosieve, lenige en krachtige groep van jongens en meisjes voor 

tumbling op de lange mat en airfloor, minitramp en dubbele minitramp 



AIRFLOOR / na selectie / ZONDAG 10.00 tot 12.00u.

Een Mix van jongens en meisjes werkt samen op de airfloor aan explosiviteit, lenigheid en kracht. Deelname na selectie door 

de leiding.

DANCE STARS / 6+ / WOENSDAG 16.00 tot 17.30u.

Jonge sterren leren op muziek van vandaag hippe dansmoves.

Van oktober tot mei.

RETROGYM  /  VRIJDAG 19.30 tot 21.00u.

Ben je er even tussenuit geweest maar heb je zin om terug een stapje in de turnwereld te zetten? Retrogym is tumbling, 

trampoline en wekelijks een ander toestel op eigen tempo en niveau

VOLLEYBAL 14 +  / DINSDAG 20.30 tot 22.00u.

Als je wil sporten maar turnen niet ziet zitten, kun je aansluiten bij deze recreatieve afdeling, met mogelijkheid tot 

deelname aan vriendschapswedstrijden.

CONDITIEGYM / MAANDAG 19.30 tot 20.30u.

Na opwarming trainen we buik, bil en beenspieren. Op muziek werken we aan kracht en lenigheid.

SENIOROBIC / DINSDAG 14.00 tot 15.30u. sporthal

Op een rustig tempo blijven bewegen—ook kracht en lenigheid zijn hier zeer belangrijk.

LIJNDANS 50+ / VRIJDAG 13.30 tot 15.00u. sporthal

Dansen zonder partner, op leuke muziek, optimaal voor je geheugentraining!



Aansluiting in 1ste lid 2de lid DanceStars/ 

Volleybal 

1 September / 

31 december 

€ 65,- € 60,- € 45,- 

1 januari / 

30 juni 

€ 45,- € 40,- € 30,- 

 

VANAF SEPTEMBER 2018 – ONLINE INSCHRIJVEN

Het basis lidgeld bedraagt 75 euro. Hiervoor kan je een volledig schooljaar deelnemen aan de turnlessen van 1 

groep.

Voor elke bijkomende groep, betaal je 5 euro extra.

De verhoogde waarborg kost 5 euro (extra dekking, niet verplicht).

Kortingen: 

1. Inschrijven en betalen voor 01/08/2018 à 5 euro korting

2. 2de lid wonende op hetzelfde adres à 5 euro korting

Volleybal en Dance Stars betalen enkel het basis lidgeld 50€

(dit i.v.m. minder lesuren)



DONDERDAG 18/jan VERGADERING ILOKA 

ZONDAG 21/jan TEKSTEN WERELDVENSTER 

ZATERDAG 27/jan QUIZ ILOKA 

      

VRIJ-ZAT-ZON   2-3-4 FEB  ZAAL KA NIET VRIJ 

VRIJDAG 9/feb SLEEP OVER 

ZATERDAG 10/feb SLEEP OVER 

KROKUSVERLOF   12/02 TOT EN MET 18//02 

ZONDAG 18/feb TEKSTEN WERELDVENSTER 

DONDERDAG 22/feb VERGADERING ILOKA 

  24/feb MINITRAMP WEDSTRIJD KIELDRECHT 

      

ZONDAG 4/mrt OPEN DEUR VOOR GYM+  10 tot 12u. 

VRIJDAG 9/mrt ILOKA LENTE CAFE / KIJKMOMENT OUDERS 

DONDERDAG 15/mrt VERGADERING ILOKA 

VRIJDAG 16/mrt ZAAL KA NIET VRIJ 

ZATERDAG 24/mrt ALV  GYMFED AALST 

      

PAASVERLOF   VAN 1/4 TOT EN MET 15/04/2018 

MAANDAG 9/apr LIJNDANSEN SCHOTEN 

ZONDAG 15/apr TEKSTEN WERELDVENSTER 

DONDERDAG 19/apr VERGADERING ILOKA 

VRIJ-ZAT-ZON   20 - 21 - 22 APRIL ZAAL KA NIET VRIJ 

 27/apr SLEEP_OVER RETRO 

 28/apr SLEEP_OVER RETRO 

ZATERDAG 28/apr ILOKA  @ THE MOVIES 

1 MEI WE   31APRIL - 1 MEI  VERLOF 

      

WOENSDAG 9/mei ALV  ILOKA  IEPENDREEF  19,30u 

DO-VR-ZAT OHH 10 - 11 - 12  MEI  VERLOF 

DONDERDAG 17/mei VERGADERING ILOKA 

 19/mei TOESTELTURNEN JONGENS WEDSTRIJD DENDERHOUTEM 

PINSTEREN ZO-MA 20 - 21  MEI  VERLOF 

VRIJDAG 25/mei ILOKA ZOMER CAFE / KIJKMOMENT OUDERS / GYMSTARS 

ZATERDAG 26/mei ETENTJE BESTUUR EN LEIDING / ERELEDEN 

ZONDAG 27/mei DORPSDAG ENKEL DEELNAME DANCE STARS / LIJNDANS 

      

WOENSDAG  6/jun KLEUTERS EN DANCE STARS BIJ RVT ZONNEWENDE 

WOENSDAG  14/jun MAMA EN PAPA TURNEN 

WOENSDAG  20/jun MAMA EN PAPA TURNEN 

DONDERDAG 6/jan VERGADERING  ILOKA 

      

DONDERDAG 26/jul ZOMERETENTJE 50+ 

 



VRIJDAG 1/sep KICK-OFF  KA Streepstraat 

SEPTEMBER MAAND VAN DE SPORTCLUB 

ZATERDAG 1/sep FEEST OP HET DORPSPLEIN - LIJNDANSEN 

DONDERDAG 13/sep VERGADERING  ILOKA 

ZATERDAG 22/sep UITSTAP LEIDING EN BESTUUR 

 29/sep GYMSTARS OPLEIDING 

      

  geen les in KA van 10 tot 14 oktober wegens verkiezingen 

DONDERDAG 18/okt VERGADERING  ILOKA 

ZATERDAG 20/okt KADER WE 

ZONDAG 21/okt KADER WE 

    HERFSTVERLOF VAN 29/10 TOT EN MET 4/11/18 

  11/11 ZONDAG 

VRIJDAG 9/nov HERSTFEEST S+ 

DONDERDAG 15/nov VERGADERING ILOKA 

DINSDAG 20/nov LEVERING WAFELS … 

ZONDAG  18/nov GOEDE DOELEN DAG 

ZATERDAG 24/nov DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER 

WOENSDAG 28/nov SINTERKLAASFEEST 

      

ZATERDAG 15/dec DAG VAN DE TRAINER GENT 

DONDERDAG 20/dec VERGADERING ILOKA 

ZATERDAG 22/dec GYM GALA 

ZONDAG 23/dec GYM GALA 

 







VERGADERINGEN alle verslagen in bijlage

BESTUURSVERGADERINGEN ILOKA 2018

18/01  - 22/02  - 15/03  - 19/04  - 17/05  - 21/06  - 13/09  - 18/10  - 15/11  - 20/12

24 mrt 18 – ALV GYMFED AALST 

09 mei 18 – ALV ILOKA vzw

12 juni 18 - vergadering met KA 

23 aug 18 – START vergadering leiding en hulpleiding / bestuur ILOKA

29 aug 18 – startvergadering GYMFED

21 nov 18 – extra vergadering wegens ontslag Inge



ANSOMS CHELSEA animator jeugd attest  
BEKAERT GREGOIRE GDPR 2/02/2018 Genk 

BEKAERT GREGOIRE opl.ledenbeh. 5/05/2018 Berchem 

BEKAERT GREGOIRE startverg. 29/08/2018 Deurne 

CALLUY  CINDY Initiator  attest  
CALLUY  CINDY gymstars 29/09/2018 Kapellen 

DE MEULENAERE M. gymstars 29/09/2018 Kapellen 

GEYSKENS MARC VTS-asp.initia. 10/02/2018 Sint-Niklaas 

GEYSKENS MARC gymstars 29/09/2018 Kapellen 

GEYSKENS MARC jurycursus 16/09/2018 Gent 

GEYSKENS MARC kaderwe. 20/10/2018 Gent 

GOETSCHALCKX JA. gymstars 29/09/2018 Kapellen 

GOETSCHALCKX JO. gymstars 29/09/2018 Kapellen 

HAMAECKERS NANCY GDPR 2/02/2018 Genk 

HAMAECKERS NANCY body-map 29/08/2018  
HAMAECKERS NANCY gymstars 29/09/2018 Kapellen 

 

HUYGEN IRENE Alg.stat.jaarv. 24/03/2018 Aalst 

HUYGEN IRENE soc.media 8/02/2018 Stabroek 

HUYGEN IRENE kaderwe. 20/10/2018 Gent 

HUYGEN IRENE dag van 24/11/2018 Wilrijk 

MERTENS KELLY gymstars 29/09/2018 Kapellen 

OSEI SHANI gymstars 29/09/2018 Kapellen 

POPPE TRISH gymstars 29/09/2018 Kapellen 

SEMPELS SOFIE gymstars 29/09/2018 Kapellen 

STOOP INGE body-map 29/08/2018  
STOOP INGE kaderwe. 20/10/2018 Gent 

STOOP INGE doceren 3/05/2018 Gent 

SWIJNEN MICHAEL dag van 24/11/2018 Wilrijk 

VAN HASSELT TINE gymstars 29/09/2018 Kapellen 

VANSTEENKIST M.J. Alg.stat.jaarv. 24/03/2018 Aalst 

VANSTEENKIST M.J. kaderwe. 20/10/2018 Gent 

VANSTEENKIST M.J. soc.media 8/02/2018 Stabroek 

VERLINDEN STEVEN startverg. 29/08/2018 Deurne 

VERLINDEN STEVEN opl.ledenbeh. 5/05/2018 Berchem 
 

Alle attesten in bijlageOPLEIDINGEN / startvergadering en ALG. GYMFED



WEDSTRIJDEN verslagen, foto’s en uitslagen in bijlage

003  24/02/2018  vriendschappelijk wedstrijd Mini-Tramp KIELDRECHT

009   19/05/2018  TOESTELTURNEN DENDERHOUTEM

NEVENACTIVITEITEN

TOOGDIENSTEN VOOR S-PLUS: LENTEFEEST 23/03/2018

ZOMER BBQ 17/06/2018

HERFSTFEEST 09/11/2018

WAFELVERKOOP  oktober / november  levering 19/11  - verkocht: 331 stuks



001   zaterdag 27 jan. ILOKA  WINTERQUIZ

002   vrij/zat 9-10/feb SLEEP_OVER IN KA

004   zondag 04 mrt OPEN DEUR GYM+

005   vrijdag 09 mrt LENTE CAFE / KIJKMOMENT VOOR OUDERS

006   maandag 9 april LIJNDANSEN SCHOTEN

007   vrij/zat 27-28 apr SLEEP_OVER RETRO

008   zaterdag 28 april ILOKA@THE MOVIES

010   vrijdag 25 mei ZOMER CAFE / UITSLAG GYMSTARS

011   zaterdag 26 mei ETENTJE BESTUUR / LEIDING  / ERELEDEN

012   zondag 27 mei DORPSDAG

013   woensdag 6 juni BEZOEK RVT ZONNEWENDE – KLEUTERS-DANCE STARS

014   woensdag 14 en 20 juni   MAMA / PAPA TURNEN MET KLEUTERS

015   dond 26 juni ZOMERETENTJE 50+

016   vrijdag 31 aug KICK_OFF

017   zaterdag 1 sept FEEST OP HET DORPSPLEIN / LIJNDANSEN

018   zaterdag 22 sept UITSTAP LEIDING EN BESTUUR

019   zondag 18 nov GOEDE DOELEN DAG

020   woensdag 28 nov SINTERKLAASFEEST ILOKA

021   zat/zon 22-23 dec GYM GALA



Om 9 uur staan de jongste gymnasten paraat: Siebe, Kenny, Matthias en Lyssa. Elk op hun 

manier voeren ze hun sprongen goed uit! De prijs voor enthousiasme gaat zeker naar 

Kenny die telkens met een grote smile bij zijn landing naar bevestiging zoekt bij de leiding 

naast de mat maar ook de andere drie charmeren ongetwijfeld de jury. Siebe en Kenny 

winnen respectievelijk goud en brons in de G-categorie en ook Matthias (zilver) en Lyssa

(brons) nemen trots hun medaille in ontvangst!

Rond 10 uur mogen eindelijk de volgende zenuwpezen aan het werk: Kiano, Annelien, Pieter en Danthe. 

Eerst even voorstellen aan de jury en dan wat geduld uitoefenen vooraleer iedereen aan bod komt. 

Sommige sprongen voeren ze perfect uit, inclusief de landing en bij andere spelen de zenuwen toch 

parten en wordt nog maar eens duidelijk hoe moeilijk het is om een perfecte landing te maken - zonder 

stapjes - op een valmat. En soms is de trampoline er ineens sneller dan je denkt en vergeet je dat je ook 

nog iets moet doen in de lucht Gelukkig vallen 10- en 11 jarigen altijd in de prijzen (in dit geval allemaal 

brons) wat jammer genoeg voor de iets ouderen niet 

Onze 13-14 jarigen zijn vervolgens aan de beurt: Evy, Sinne, Lies, Eline, Kato, Caroline, Layla en Kiana. 
Tijdens de 10 minuten opwarming wordt de stress pas echt duidelijk want het gaat alle kanten op! 
Gelukkig gebeuren er geen ongevallen. Wat me opvalt? De mooi horizontale open én gesloten karper 
van Caroline, de bijna perfecte 'barani' van Evy en de knappe hoogte van Layla's salto. Kato, die met 
haar jonge leeftijd door een laattijdige inschrijving met deze oudere springers moet concurreren, doet 
zeker niet onder! Na afloop vloeien hier en daar wat traantjes maar een groepsknuffel maakt veel goed. 
Ook dat hoort erbij, leren omgaan met tegenslag en verdriet en trachten tevreden te zijn met je 
prestatie. (Wie graag wil weten op welke plaats hij eindigde binnen Iloka, kijkt naar de volgorde van de 
namen.)

Het geduld van onze 15 plussers wordt op de proef gesteld en de zenuwen zwellen aan maar 

uiteindelijk mogen ook zij aantreden: Chelsea, Amy, Kiara, Charlotte, en Marieke.

In de namiddag, moesten nog twee gymnasten aantreden: Anouk en Yinthe. Ze waren al 

van 9 u 's morgens aan het wachten, wat toch wel echt heel lang is!



Zaterdagochtend 6u00 de wekker liep af! Veel te vroeg op een vrije dag en ik was niet 

de enige die dat dacht. Matthias en Lotte kwamen maar met kleine oogjes uit hun bed. 

Tijd om ons klaar te maken en Siebe en Kenny op te pikken op het marktplein om 

7u00. Toen we daar aankwamen stonden ze al vol ongeduld te wachten. Toch maar 5 

minuutjes te laat! Snel iedereen in de auto en weg waren we richting Denderhoutem. 

Tijdens de rit was het verbazingwekkend rustig, misschien toch nog een beetje moe? 

Ter plaatse aangekomen kon de zoektocht beginnen voor aanmelding en de juiste 

kleedkamer. Na een kleine speurtocht toch alles gevonden en konden we ons klaar 

maken voor de opwarming. Tijdens de opwarming kwam Inge nog even langs om 

iedereen veel succes te wensen. Zij was al aanwezig om te jureren. Dan werd het tijd 

om ons op te stellen aan het eerste toestel, de herenbrug, nu kon de wedstrijd echt van 

start gaan.

Siebe was eerst aan de beurt, dan Kenny en Matthias. Ze hebben alle drie een zeer 

goede oefening gebracht. Even wachten en dan doorschuiven naar de lange mat, ook 

hier werd goed gepresteerd. (Matthias we gaan toch nog een beetje moeten oefenen op 

je handstand en radslag). 

Na de lange mat was de sprong aan de beurt. Iedereen deed flink zijn best – Kenny, 

niet vergeten te groeten na de sprong!

Als laatste toestel was de rekstok aan de beurt. Ook hier heeft iedereen weer een 

topprestatie neergezet. Na een korte pauze werd het tijd voor de medailles. Als eerste 

mocht Matthias zijn zilveren medaille in ontvangst nemen. Kenny en Siebe moesten tot 

het allerlaatste wachten. Voor Kenny werd het ook een zilveren en voor Siebe zelfs een 

gouden medaille. Na de ceremonie gingen we nog even met Gymba op de foto en 

bijpraten met Inge en dan vlug huiswaarts. Op de terugrit werd het nog stiller want 

Siebe en Lotte sliepen op de achterbank. Turnen kan toch vermoeiend zijn, maar 

supporteren ook.

Iedereen vond het super leuk die dag, behalve het vroege opstaan! Viki



VERSLAG CIN

29 teams namen het tegen elkaar op in een quiz die voor iedereen toegankelijk 

was. Geen kei moeilijke vragen maar ‘just goe’! Wist je dat het brein achter de 

vragen Rudy Van Hasselt is, de papa van Tine en Emilie? En de zwoele 

vragenvoorlezende stem uit Nick Brackeva komt, die trouwens Ook ilo en 

kaatje een stem gaf? Achter de schermen verbeterden Inge en haar Marc samen 

met door-een-kwetsuur-gedwongen Leen terwijl heel wat losse flodders 

zorgden voor nat en droog aan de quiztafels! En dit allemaal in goede banen 

geleid door onze knappe jonge haan Michael! Topteam, topfamilie, topavondje!

driehonderdtal vragen bij elkaar hebben waaruit we dan kunnen schiften.  Tot 

dan! 



SLEEP OVER 9 – 10 FEBR  2018

Vrijdagavond was het dan zo ver… SLAPEN in de turnzaal! Net nu had de 

verwarming het begeven en was de buiten onder nul Brrrrrrr. Tijdens de 

turnles konden we ons nog wel warm lopen maar bij het opmaken van 

onze bedjes werd het toch maar frisjes. Goed ingeduffeld in slaapzak en 

/ of dons werd het toch nog gezellig filmkijken. Met een bekertje popcorn 

keken we naar EMOJi. Sommigen hadden reeds kleine oogjes maar dan 

is het de kunst om zo lang mogelijk wakker te blijven en zeker niets de 

missen van al wat er nog zou kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk was 

toch iedereen onder zeil.

Er werden nog enkele vuurtjes aangevoerd maar het elektriciteitsnet van 

de turnzaal kon dat niet hebben! Gelukkig konden deze vuurtjes ’s 

morgens het keukentje verwarmen. Ontbijt om 8u15 met warme 

chocomelk en thee. Boterhammen met beleg en choco (altijd een 

succes).

Na het ontbijt alles opruimen, tanden poetsen, en alles in de juiste 

zakken steken…

Dan de verkleedkleren aangetrokken, het was immers karnaval en met 

de nodige serpentines kon de pret beginnen. Dansen en springen, lachen 

en zingen… 

Daarna alles terug opruimen zodat we onze turnzaal weer netjes konden 

achterlaten. Dan mogen we volgend jaar misschien wel terug komen. Dit 

was in ieder geval een zeer geslaagde SLEEP-OVER!

Dank aan hulpleiding: Jana ,Chelsea ,Sofie, Jordy, Jolien, Ilona, Yana, 

Tine 

en de ontbijtploeg Michael en Erna – verslag Nancy.











  

  

 

Iloka @The Movies 
28 april 2018 

Beste Gymnasten, 

Jullie mogen binnenkort met ons mee naar de cinema en WIJ TRACTEREN. Drank en 

eten moet je wel zelf betalen dus eventueel een zakcentje meebrengen! 

Indien je mee wenst te komen moet je wel OP VOORHAND inschrijven en dit kan op 2 

manieren : 

 Inschrijvingsstrookje 

 E-Mail (info@iloka.be) 

Inschrijvingen moeten TEN LAATSTE binnen zijn op 20/04/2018 

Praktisch : 

Waar :  Metropolis Antwerpen  

Wanneer :  Zaterdag 28 april 2018 om 13:00 uur. 

Verzamelpunt : Aan de Trappen (bij regen binnen) 

Verantwoordelijke : Nancy 0476/779.992 (Noteer deze alvast) 

LET OP : 

Er zijn werken aan de Noorderlaan met files tot gevolg dus vertrek zeker tijdig. 

 

 

Naam : Voornaam :  

 

Leeftijd : Groep :  

Handtekening gymnast/ouders : 

NAAM LEIDING 

  

———————— 

  

TEL/GSM NR. 

  

———————— 

             NEWSFLASH 

 

 

  

  

INFO 

ILOKA 

 

 

 

 

 
 

 

Secretariaat : 

 

Grégoire Bekaert 

& 

Nick Brackeva 

Sevenhanslei 46 

2950 Kapellen 

  

tel.: 0477 81 20 12 

tel.: 0476 51 60 00 

 

info@iloka.be 

  

www.iloka.be 





UITNODIGING
Beste Iloka-ere-bestuurslid, leiding,

Iloka nodigt jou en je partner uit voor een etentje.

Afspraak op 26/05/2018 om 18u in het welbekende 

’t Schuurken op de Hoevensebaan. Ik heb van de 

chef-kok, een menuutje doorgekregen met keuze 

uit vis, vlees of veggie :

Aperitief Cocktail van asperge met kip    of    asperge flamande of veggie : 

minestronesoep basis groentebouillon

Tongrolletjes met asperges       of     chateaubriand met groentenkrans

voor veggie : Lasagna van courgette , zoete aardappel en spinazie Carpaccio 

van ananas  of  ijsje met aardbeien  

Koffie/thee met snoepje

Groetjes

Erna Plompen 

Ondervoorzitter Iloka









Op 26/06 gingen alle 50_plus madammen

eten en vermits ik daar steeds een

sportieve activiteit probeer aan vast te

knopen, werd er vooraf gewandeld. Het

was een bloed hete dag, maar toch

vertrokken we rond 11u voor een

wandeling(etje) onder de bomen met

vertrek op de parking van het rest. Den

Heuschen Bollaert - richting heide. Rond

half 1 kwamen de moedigen en de minder

moedigen samen op het terras van

vernoemd restaurant. Puffend en blazend

werd er toch getafeld tot een heel stuk in

de namiddag. Lachen en babbelen is geen

probleem en zolang we zelf niet aan de

"koke pot" moeten staan vinden we dat

allemaal OK. Dit was een zeer warme

ontmoeting tussen conditiegymers,

seniorobicers en lijndansers. NTJE 50+

Tot volgende keer. I.H.









Wij steunen het We Love Marie Fonds

wat voorafging:

De Promenade-handelaars zetten zich in voor het We Love Marie Fonds op 

10/11/2018. De Dance Stars van Iloka zorgden voor een dansdemonstratie.

(info: aankondigingsblad 14/11/2018)

Op zondag 18/11/2018 was het dan de Goede Doelen Dag van Iloka.

Het We Love Marie Fonds werd opgericht nadat de 3-jarige Marie stierf aan een 

zeldzame vorm van kanker. Ouders en vrienden ondervonden dat er nood was aan 

steun voor de langdurig zieke kinderen. Nu is er de Sterrenwachter die bij de 

kindjes is waaraan ze hun verdriet kwijt kunnen en er is ook het boek: De 

Sterrenwachters, een boek vol troost, hoop en magie. 

Op de Goede Doelen Dag van Iloka waren o.a. de mama van Marie en de grote 

sterrenwachter aanwezig.

De mama van Marie vertelde ons hoe het fonds ontstaan is en las ook voor uit het 

boek.

Daarna kon je spelletjes spelen in groepjes van 4, een lijndans leren, een potje 

overheerlijke (door Irène zelfgemaakte) confituur kopen of gewoon iets drinken.

Het was een hele leuke namiddag!  Martine







COMMUNICATIE 

INFO BOEKJE ILOKA / in bijlage 

AFFICHE  QUIZ  

SPROKKEL 46 – 47 – 48  / in bijlage 

WERELDVENSTER / teksten ILOKA tot mei / zie map in bijlage 

LEDENBLAD GYMFED on line 

www.iloka.be 

ONGEVALLEN 

BEKAERT GREGOIRE   08/05/2018 

HERMANS KIARA  19/03/2018 






