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2014
De winter sleept zich voort en voorlopig komen we d'r goed vanaf,
nog niet te veel echte koude dagen en nog geen sneeuw! Maar wat
niet is, kan nog komen maar ondertussen kruipt de zon toch steeds
hoger en beginnen de dagen stilaan weer wat langer te worden. 15
maart komt angstvallig dichterbij en er moet nog zoveel gebeuren...
onze jaarlijkse bekommernis om weeral een tof turnfeest in elkaar te
steken. We hopen op een goede afloop. Zoals vorig jaar, zullen de
inkomkaarten in voorverkoop, de week vooraf kunnen aangeschaft
worden.
Ondertussen moet er ook hard gewerkt worden naar de wedstrijden
toe, steeds opnieuw je oefeningen herhalen om ze op een zo perfect
mogelijke manier te brengen, dit is ook turnen maar dan zonder feest.
Feest wordt het wanneer je dan een goede uitslag behaalt! Ook het
allereerste begin, bij kleuters, meisjes en jongens tot 10 jaar, het is
steeds opnieuw beginnen en al lijkt het allemaal vanzelf te gaan, de
techniek moet toch steeds opnieuw en opnieuw op een correcte
manier worden aangeleerd. Mijn grote respect voor leiding en hulp-
leiding die dit steeds blijven volhouden.
Bij de Retrogymers bespeur ik ook een geweldig enthousiasme, van
de ene al wat meer dan de andere, maar de groep hangt goed aan
elkaar en ook dat is belangrijk. Dan zijn er nog onze conditiegymers
en seniorobicers die wekelijks hun conditie proberen op pijl te houden.
Daar zitten de echte volhouders die jaar na jaar blijven komen om
toch eens een andere spier te gebruiken dan tijdens onze dagelijkse
bezigheden. Ondertussen hebben we een vaste kern die blijven te-
rugkomen, ook al gaat het eens een keertje wat minder, maar blijven
bewegen is de boodschap. Het lijndansen is ondertussen ook een
succes story. Dit doen we in samenwerking met S-Sport en tellen
ongeveer zo'n 20 dansers die elke vrijdag hun beste beentje voorzet-
ten. We hebben ook reeds kennis gemaakt met de sporthal 't Kooike
in Putte waar we een mooie dansruimte hebben met een spiegel!! Dat
is even wennen, maar de vloer is prima om op te dansen en we
kunnen na de les een lekker pintje (of koffietje) drinken in de chalet.
De nazorg is ook zeer belangrijk!
Eerstdaags zullen ook de steunkaarten met gratis tombola weer
worden aangeboden en we hopen op een succesvolle actie.
Ik wacht nog steeds vol ongeduld op een berichtje van jou, “kruip
eens in je pen” en laat eens iets weten dan komt het beslist in vol-
gende “Sprokkel”
Tot ziens in de zaal
Irène
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januari
VERBEKE Alessandra kleuters 05/01/08
VAN OVERLOOP Lou jongens 25/01/06
CRAUWELS Chayenne conditiegym 09/01/95
VAN LAER Joris volleybal 21/01/89
VAN LAER Bart volleybal 05/01/87
HAMAEKERS Nancy leiding 17/01/73
DE LEEUW Tom volleybal 31/01/72
SIMONS Miranda conditiegym 02/01/72
VOLLEMAERE Nadine conditiegym 11/01/60
PLOMPEN Erna bestuur 23/01/59
LE ROY Lia conditiegym 25/01/56
GEYSKENS Ludwina erelid 12/01/33

februari
BACKX Alicia kleuters 05/02/08
FIRQUET Sinne gym5 28/02/05
GYSEN Lies gym3 15/02/05
SAELENS Katya gym2 24/02/04
BLEUKENS Kobe jongens 13/02/04
DE SMET Florence gym5 04/02/03
TAHON Christa leiding 05/02/95
GENYN Anja volleybal 17/02/81
HENDERICKX Ann retrogym 02/02/77
DE LEEUW Nadine leiding 16/02/74
DE BREUCK Ronny bestuur 23/02/68
STEYNEN Rina leiding 13/02/66
JANSSENS Lieve seniorobic 04/02/44
JASPERS Roos seniorobic 04/02/43
GEYSKENS Antoon bestuur 20/02/31

maart
SYMONS Helena gym kids 29/03/06
CLAEYS Ailko jongens 20/03/01
STEINS Yana gym+ 21/03/96
DOMS Sarah retrogym 21/03/77
STOOP Inge leiding 19/03/66
DONDERS Martine seniorobic 04/03/62
MEIJERS Gerda conditiegym 31/03/59
DE LEEUW Ludo bestuur 18/03/41
MERTENS Jeannine seniorobic 12/03/41

PROFICIAT AAN ALLE JARIGEN !
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Sleep-Over 20/12/13
Na de succesvolle première van de sleep-over 2012, hebben we ook dit jaar ervoor geopteerd om het
turnjaar 2013 hiermee af te sluiten. 
Na een periode van examen en toetsen was het een welgekomen ontspanning.
Ook dit jaar kende de sleep-over een succes.  Na het uitdelen van de uitnodigingsbrief waren de eerste
inschrijvingen zeer snel binnen.  Zo kwamen er 39 kampeerders zich aanmelden.  En kamperen hebben
we er wel gedaan.  De kleedkamers waren precies te klein om al die weekendtassen en kampeermatjes
te stockeren. 
Maar eerst moest er nog geturnd worden, vooraleer de turnzaal een kampeerterrein werd.  Er werd geturnd
van 18u tot 21u.  En op deze avond konden de  jongens en de kinderen van groep 1 en 2 kennis maken
met het trampoline-springen van vrijdagavond.
Om 21u was het tijd om op te ruimen.  Pyama’s werden aangedaan en de zaal werd in een cinemacom-
plex omgetoverd.  Matjes leggen, in slaapzakken kruipen, hoofdkussens goed leggen en wachten op de
film, met een drankje en een chipje. Maar………. Door onvoorziene omstandigheden werd het wel lang
wachten.   Het lukte ons spijtig genoeg niet om de film van de laptop naar de beamer te sturen.  Wat
nu…..Hugo!!!!!!! Gelukkig was onze secretaris al opgebeld om vergeten kussens te brengen.  Dan een
andere laptop halen en nogmaals proberen…….en wat bleek?    Het lukte!!!!!  Oef………eindelijk kon de
film beginnen. Onze kampeerdertjes  speelden ondertussen spelletjes.  Dank u Jana en Christa.   De film
“Arthur Christmas Mission: Noël” kwam op de muur en iedereen, van klein tot groot, genoot hier van. 
Sommige kleintjes reisden tijdens de film naar dromenland.  Na het beëindigen van de film gingen de
anderen slapen en gym+ en leiding/hulpleiding?  Wel die gingen nog wat weerwolven in de kleedkamer. 
Brrrrrr…… niets voor mij.
Zij zaten nog vol adrenaline en we moesten ze rustig krijgen.  Ze hadden weeral veel lol en zo zag je
maar dat voor hen Iloka meer is dan maar een turnkring.  Een hechte groep. t' Is zo fijn om hen zo bezig
te zien.
Iedereen heeft een rustige nacht gehad.  Om acht uur werd er gewekt en kon iedereen zich klaar maken
voor een stevig ontbijt.  OK, het spek en de eitjes waren niet aanwezig, maar de verse boterhammetjes
met kaas, salami, choco of confituur hebben goed gesmaakt.   Met volle buikjes gingen onze turners de
zaal klaarzetten voor een reis rond de wereld.  De ene helft van de zaal werd voorzien voor de grotere
kinderen (om zo de kleintjes te behoeden van de wildemannen en -vrouwen) en de andere helft voor de
kleintjes.  Pret alom !  Om 11u werd alles opgeruimd en werden de dansen voor het turnfeest nog geoe-
fend.  Een spelletje trefbal werd gespeeld en de eerste ouders verschenen in de zaal.  Maar niemand was
gehaast om naar huis te gaan. 
Voor de leiding waren het 24 vermoeide uren, maar als je kijkt naar die flikkerende oogjes van de kin-
deren, ben je die al lang vergeten.
Een betere afsluiter van dit turnjaar konden we niet dromen en laat ons zeggen:  “Volgend jaar opnieuw?” 
Rina
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w w w . a t h e n e u m k a p e l l e n . b e

Streepstraat 16 - 2950 Kapellen
03 660 13 00  -  03 660 13 02

Atheneum Kapellen... hier groeit talent

klassieke & moderne humaniora en verkoop

Unieke keuzemogelijkheden in alle graden
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HERMOSA
Hermosa zag in oktober 2013 het levenslicht. Oprichtster Vanessa De
Ren legde in haar jeugdjaren een mooi turnparcours af bij ILOKA
samen met zus Kelly en ook mama Bea strekte de benen bij de da-
mesafdeling. De volgende generatie, nichtje Eline, diende zich intus-
sen aan bij de meisjes gym .Dit toont nog maar eens aan hoe ILOKA
eigenlijk een hele grote familie is, een plaats voor ontspanning, in-
spanning en ontmoeting tussen jong en oud.
 
De officiële opening van Hermosa had ik gemist en ik slaagde er maar
niet in om eens binnen te wippen ondanks de avond- en zondagope-
ningen. Hiervan blijf ik trouwens goed op de hoogte dankzij het zeer
actieve social media gebruik van Vanessa (Like op Facebook: Hermo-
sa kleding). Ze post hier regelmatig foto’s van kleding en accessoires
en wie beter dan zichzelf kan ze dan gebruiken als model. Ze stapte
dan misschien wel op tram 3 in december maar dat zou je haar niet
aangeven. Toen ik er dan uiteindelijk toch in slaagde om langs haar
winkel te gaan, zou ik haar dan weer wel die 30 aangeven. De looks
van een prille twintiger maar de volwassenheid, zelfzekerheid, uit-
straling, ervaring en manier van omgaan met klanten als een dertiger.
Deze dame weet waar ze voor gaat. De mannelijke helft van een jong
winkelend koppeltje vertelde aan de kassa enthousiast dat hij normaal
moeilijk zijn zin vindt en dat hij bij Hermosa van alles vond dat hem
paste en goed stond. Vanessa handelde alles keurig af (bancontact,
doorverwijzing naar een geldautomaat, opvouwen, papier errond,
zakje in, bonnetje erbij) met de glimlach én dan ook nog grapjes
makend tegen het koppel. Vanessa is het levende bewijs van vrouwen
die meer dan één ding samen kunnen!
 
Terwijl we bijpraatten over vroeger loodste ze me stilaan de winkel
rond en belandde ik in de pasruimte met verschillende stuks in mijn
armen. Ik leerde wat een blazer is en dat een vestje (of eender wat
voor bovenstukje met rits) best open blijft, zodat wat je eronder draagt
ook zichtbaar is. Ondanks dat Vanessa haar rekken aanvult met
kleding die ze notabene zelf in Parijs gaat halen, verraadt het prijs-
kaartje dit niet. Betaalbare kleding, zoals beloofd. Ik overwoog nog
even om mijn net aangekochte lederlook-gilet cadeau te geven maar
heb het toch lekker zelf gehouden. 
 
Vanessa, de deuren van de Retrogym staan voor je open, de floor is
opgepompt, de trampoline knipoogt verleidelijk. Nu enkel nog je
luie-vrijdagavond-kont uit die zetel krijgen… wat overigens een zeer
herkenbaar obstakel is voor ons allemaal maar nadien altijd de
moeite waard .
 
Hermosa is een Spaanse meisjesnaam en betekent beeldschoon. De
winkel is gelegen op de Bredabaan 467, net voorbij het centrum van
Brasschaat, vlakbij Bakkerij Magnus .
 
Cindy Joosens
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Kaderweekend 23 en 24/11/2013
Deelnemers za-
terdag: Christa,
Rina, Nancy, Jens,
Sofie C., Jolien,
Ilona, Yana, Tine
Van Hasselt
Deelnemers zon-
dag: Christa,
Nancy en Rina.

 
Het is een jaarlijkse gewoonte en
ook dit jaar heeft de leiding en de
hulpleiding deelgenomen aan het
kaderweekend, georganiseerd door
de Gymfed te Gent.   Iloka was
talrijk aanwezig, nl. 9 deelne-
mers.
 
Zaterdag 23/11 was het dus vroeg
uit de veren want om 7u45 zijn
we met een achttal leden vertrok-
ken richting Gent.  Daar we een
auto tekort hadden, heeft onze
secretaris de taak van taxi-chauf-
feur op zich genomen, waarvoor
onze dank. Nancy kwam ons
tegen de middag vervoegen.
Na een vlotte rit in Gent aange-
komen, moesten we ons dit jaar
in “Het Huis van de Sport” aan-
melden.  Daar kregen we onze
slides en notitieblokje en konden
zo naar de Topsporthal afdalen. 
De koffie en thee stonden klaar en
na een welverdiend kopje konden
we starten met de sessies.
 
De eerste sessie begon om 9u30
en uit het aanbod van de Gymfed
hebben we Tumbling (7) en
grondoefeningen voor 1e en 2e
leerjaar gekozen.  Na de pauze
zakten we af naar de sessies
Tumbling (Christa), Gymstars
(hulpleiding) en  AGD-brug voor
jonge gymnasten (Rina).

 
Tijdens de lunchpauze werden we
voorzien van broodjes en drank. 
Er was ook een infostand aanwe-
zig van de Gymfed, VTS, Janssen
& Fritsen en Adidas.  Daar lagen
die leuke T-shirts weer met die
geweldige teksten … .  Ook heb-
ben we ons oog laten vallen op de
maillots.
En kijk !  Daar had je Aagje Van
Walleghem.  Onze jeugd wilde
terugkeren om met haar op de
foto te gaan, maar hadden zich
toch nog bedacht.  Spijtig want
het had een mooie foto kunnen
zijn voor ons clubblad.
Na de middag kwamen de andere
sessies van gymstars en Brug
reuzenzwaai aan bod.  Deze wer-
den gegeven door een Franstalige
die toch de moeite deed om Ne-
derlands te praten maar deson-
danks was het niet zo zeer ver-
staanbaar en had hij een stille
stem.  Jammer, want het ging
over het aanleren van de reuzen-
zwaai.
 
De laatste sessie , Coördinatieoe-
feningen in trampoline, hebben
we met  8 gevolgd.  Deze ging
over hoe je een les minitrampoli-
ne op een leerrijke en speelse
wijze kan geven.
Hé, dat was leuk. De sessie kadert
in de oefening van de jongens op
het jaarfeest.  Zo zie je maar dat
je steeds goed je oren en ogen
moet openhouden.
Om 16u waren de 4 sessies vol-
bracht en konden we onze hulp-
leiding naar het station brengen.
Waarom? Wel, Christa, Nancy en
ikzelf bleven een nachtje in Gent
slapen om de dag nadien terug

aan het kaderweekend deel te
nemen.  Ja hoor, wij nemen het
woord “weekend” soms ernstig.
Na een welverdiende warme wafel
hebben we afscheid van onze
jeugd genomen en deze op de
trein gekregen. 
Een hele leuke bende en ik ben er
zeker van dat ze veel lol hebben
gehad tijdens hun treinrit.
Na het stationbezoek zijn we
(Christa, Nancy en Rina) ons hotel
gaan opzoeken en hebben we ons
aldaar gesetteld.
Na ons avondmaal zijn we de ho-
telbar gaan opzoeken en hebben
we lekker bijgepraat.  Daar zaten
we niet alleen aan de bar.  Naast
ons zat er een heer die blijkbaar
ook voor de Gymfed in het hotel
logeerde.  Christa hield goed in
het oog hoeveel pintjes (zeg maar
liter glazen) hij had gedronken. 
Ik dacht al, stel je voor dat hij
morgen les moet geven op het
kaderweekend !
’s Morgens om 8u gaan ontbijten
en in de zaal zaten verschillende
“coaches” voor Gymfed.    Amai,
is dat allemaal voor het kader-
weekend?  Jawel hoor, nadat we
de Topsportgymhal betraden en
Christa en ik in de Tumbling zone
afzakten, zagen we daar een be-
kende heer staan.  Ja, het was
degene met zijn liters bier en si-
garetten.  Maar weet je wat?  Hij
is een Rus met Engelse vlag,
moeilijk verstaanbaar (en zeer
vermoeiend dus) maar in onze
ogen een zeer goede trainer. 
Moe, voldaan en weer wat bijge-
leerd zijn we om 16u terug huis-
waarts gereden. 
Rina en Christa
 

11



AGENDA

vrijdag 21 februari kampioenenviering Kapellen
zaterdag 15 maart TURNFEEST "ILOKA's GOT TALENT"
zondag 23 maart optreden in spiegeltent  Dorpsplein Kapellen
zaterdag 26 april NON GYM DAY
zondag 27 arpril wedstrijd LM-AT-TU-MT Oostakker
3 en 4 mei wedstrijd toestelturnen Mortsel
----- mei wedstrijd MT Georges Laforce
zondag 18 mei Dorpsdag
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 Cirque du Soleil
Op zaterdagavond 27
december 2013 gin-
gen de leiding en hulp-
leiding naar de show
Alegria van Cirque du
Soleil. Het beloofde
een spectaculaire avond
te worden. Eerst was
het even zoeken waar
iedereen zat , na een
paar sms’jes zagen we
iemand vrolijk zwaai-
en een daar zaten dus

Christa , Rina met hun gasten, daar waar het licht scheen zaten
Inge , Sarah en Sofie. De jonge groentjes zaten recht tegenover
het podium met aan hun zijden Iréne en een paar andere vrienden.
Toen hadden we iedereen gevonden dus konden we met een gerust
hart naar het spektakel kijken. Het was strikt verboden om foto’s
te nemen maar toch waren er mensen die dat niet goed begrepen
, natuurlijk waren onze ilokezen wel verstandig genoeg. Het begon
met een optreden van de trapeze acrobaten , hier en daar werd
er al ooh , wow en amai geroepen. Er werd live gezongen en dat
maakte het nog spectaculairder.  Opeens schoof het podium opzij
en kwamen er 2 lange trampolines tevoorschijn. Ze begonnen te
springen en bij ons werd er gefluisterd dat wij dat ook wel zouden
willen kunnen zo van die mega coole sprongen. Het was heel mooi
om te zien , ze sprongen over elkaar , onder elkaar en soms
dachten we dat ze tegen elkaar sprongen. Gelukkig was dat niet
het geval ! Na al die spanning was het even tijd om onze lachspie-
ren te laten werken met elke keer een leuke clowns act tussen de
grotere acts . Eerst waren we toch even bang want sommigen
zagen er wel eng uit maar die angst verdween snel want wat
hebben we gelachen met al hun zotte toeren ! Van een vuurspuwer
waar we het nog warmer van kregen tot lenige dames die precies
geen ruggengraat hadden. Afsluiten doe je natuurlijk in stijl , en
dat weet Cirque Du Soleil maar al te goed. Met een spectaculair
einde waarbij mannen aan elkaar en over elkaar slingerde werd
de show Alegria afgesloten. We hebben veel respect voor die
mensen ! Het was een hele leuke avond, iedereen heeft ervan
genoten!
Tine VH

Nieuwtjes !
Bij Jeanine Mertens, seniorobic, werd een 2de achterkleinkind geboren! Ondertussen reeds een flinke
kerel Berre genoemd. Wij wensen onze Super Oma veel plezier met haar kroost.,
 
Inge Stoop en Marc werden ook Oma en Opa van Hannelore, kleindochter van Marc. Proficiat!
 
Steven Verlinden is nog steeds aan zijn revalidatie bezig en het gaat de goede kant uit.
Na 2 maanden “Mick” is hij thuis nog hard aan het werken om terug alles in beweging te krijgen.
Steven wij wensen je nog heel veel beterschap en tot gauw!
 
Diane van Hees is ook herstellende van een chirugische ingeep.
Langs deze weg wensen wij een goed herstel en hopen je spoedig terug te zien bij onze seniorobic.
 
Karen van de Volleybal heeft een vinger gebroken, we wensen je ook een spoedig herstel zodat je d'r
terug tegenaan kan.
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OPLOSSINGEN
Leuke raadsels

1. Na 16 dagen: na 15 dagenheeft de slak
15 meter geklommen. OP de 16de dag 
is ze    dus boven en hoeft ze ’s nachts 
niet meer te dalen !

2. Grootvader,vader en zoon zijn gaan 
vissen.

3. Banaan, want het is de enige waar de 
schil van af moet vooraleer op te eten.

4. De man is een bedrieger of is 
bedrogen. In 27 voor Christus konden 
ze nog niet weten dat het voor Christus
was, en konden ze dit dus zeker niet op
een munt drukken.

5. Dacht je 5000?
Het is toch echt 4100!
Vanwege je haast verwissel je 
ongemerkt de tientallen en de 
honderdtallen in de laatste stap (4090 
plus 10).

6. Een neus.
7. Een doodskist.
8. Hij duwde de kurk in de fles

Droedels
naakt eend opgeven dringend

bovenkleding aaneenknopen

Sudoku

Kruiswoordraadsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1 T A R W E  B R E U K

2 A  E E N M A A L  A

3 R A  S T O R T  T L

4 R A M P  E  A C R E

5 A L E  A R S  H E N

6  G R E B  T O O M  

7 S E C  T S A  K O P

8 P E I L  L  H E L A

9 E R  A D I G E  O S
1
0 E  N A A P E R IJ  A
1
1 N O O I T  K A K E R

Bekende logo’s
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Goed om weten
LIEFDE IN DE TIJD 
IK HOU AL JAREN VAN DEZELFDE VROUW
MOEST MIJN VROUW HET WETEN, ZE VERMOORDT ME.
 
HANDJE IN HANDJE 
WE LOPEN ALTIJD HANDJE IN HANDJE,
MOEST IK HAAR LOSLATEN DAN GAAT ZE STEEVAST WINKELEN.
 
MODDERBAD 
MIJN VROUW HEEFT EEN MODDERBAD GENOMEN,
ZE ZAG ER 20 JAAR JONGER UIT TOT ZE DE MODDER ER AFSPOELDEN.
 
VERSCHIL 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN NAAKTE MAN EN EEN NAAKTE VROUW ?
DE MAN HEEFT ZIJN KOUSEN NOG AAN.
 
WHISKAS 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN MAN EN EEN DOOS WHISKAS ?
BIJ EEN DOOS WHISKAS ZIT ER EEN HART EN HERSENEN IN.
 
HUWELIJK 
HET HUWELIJK IS ALS EEN LUCHTSPIEGELING IN DE WOESTIJN:
“PALEIS, PALMBOMEN, OASE,…”
PLOTS VERDWIJNT ALLES EN BLIJFT ALLEEN DE KAMEEL OVER.
Lucy
 

"VAN DALE - gratis aanvulling"
 
THEOLOOG Theo vertelde de waarheid niet
 
UITZONDERLIJK begrafenisondernemer op reis
 
PAPIER zwaarlijvige Ier
 
ACHTERAF min acht
 
MINISTER heel kleine ster
 
KRAKELING zoon van een inbreker
 
CONTINENTEN inenten op een delicate plaats van het lichaam
 
PROFEET professor aan tafel
 
ANTILOOP middel tegen diarree
 
BEDACHT naast bed nummer zeven
 
KAARSRECHT recht om kaarsen te vervaardigen
 
MAGAZIJN persoon die azijn lust
 
VERTROUWEN op een afgelegen plaats trouwen
 
UURWERK werk dat per uur betaald wordt
 
MINIMAAL sobere maaltijd
 
PANAMA moeder eerst
 
KIESKEURIG tand in goede staat
 
Lucy
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ILOKA's got TALENT 15 maart 
 
Ook dit jaar zijn wij op zoek naar medewerkers om ons turnfeest in
goede banen de leiden.
Op vrijdag 14 maart hebben we ons transport voorzien van toestellen
en stoelen naar het KTA.
Vanaf 19u. kan je ons komen helpen opladen – uitladen – en plaatsen
in de sporthal. Ook de mensen die voor licht – geluid en beeld zorgen
kunnen nog wel enkele helpende handen gebruiken.
Zaterdag morgen vanaf 9u inrichten van de cafetaria en het verder
afwerken van de sporthal zodat we onze algemene herhaling kunnen
starten om 13u.
De mensen van de werkploeg tijdens de optredens hadden we graag
op de herhaling ook in de zaal gezien. Voor “Cafetaria” hebben we
ook steeds volk te kort, het is een lange dag en we moeten dan ook
nog alles opruimen.
Na het turnfeest moet alles terug naar de verschillende sportzalen –
de sporthal moet helemaal opgeruimd worden en de cafetaria terug
aan kant. Ook op zondagvoormiddag hebben we nog mensen nodig,
dit zijn de laatste loodjes en die wegen het zwaarst. Maar indien we
kunnen rekenen op vele sympathisanten dan komen we deze Top-
sportdagen van ILOKA ook weer door!
Laat ons maar weten of je komt!
 
 
Voor de deelnemers aan ons turnfeest is er op zaterdag namiddag
een algemene herhaling om 13 u. Dan moet alles samen vallen wat
er in de verschillende groepen werd geoefend. Dit is voor leiding en
gymers een zeer belangrijk gebeuren want enkele uren later moeten
we dit spektakel wel aan onze supporters laten zien. Dus allen op post!
Wij hopen af te sluiten om 17u. Iedereen moet terug zijn om 18.30u.
Begin turnfeest 19.00 u.
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Witloofsoep met Tripel Westmalle
Nodig:
1 kg witloof – 2 uien – 3 aardappelen – 1 dl room – 2,5 l kippenbouillon
100gr. Grijze garnalen – 1 fl Westmalle Tripel
blanke roux – peper en zout – gehakte peterselie – boter
 
Voorbereiding:
schil was en snij de groenten in grove stukken
 
Bereiding:
Smelt wat boter in een ketel en stoof het witloof en de ui lichtjes aan.
Blus met de kippenbouillon en voeg de aardappelen toe – breng alles aan de kook.
Als de groenten gaar zijn mix alles tot een zeer fijne gladde soep en bind met de blanke roux tot de
gewenste dikte. Kruid met peper en zout en voeg de room toe.
Net voor het opdienen voeg je het bier bij en laat je nog even kort doorkoken. Niet te lang omdat er
anders een te bittere smaak vrijkomt van het bier!
 
Afwerking:
Leg in elk bord een beetje grijze garnalen en giet er de warme soep over.
Bestrooi met wat van de fijn gehakte peterselie.

Varkens wangetjes met Jeneverbes bier
 Nodig:
12 varkens wangetjes (4pers)
2 pastinaken – 1 grote ui – jeneverbessen – bruine roux
1,5 dl bruine bouillon
1 fles jeneverbes bier Kempisch vuur
boter – peper en zout – bloem
 
Voorbereiding:
schil de ui en snij in middelgrote stukjes
was de pastinaak en snij in stukken naar keuze
 
Bereiding:
smelt de boter hazelnoot kleurig
bebloem de varkens wangetjes en bak deze in de boter goudbruin
voeg de ui toe en laat even mee kleuren – doe dit ook met de pastinaak
blus met het jeneverbes bier en laat dit even weg koken – voeg vervolgens de bruine bouillon toe en de
pastinaak – laat koken tot de varkens wangetjes gelatineus gaar zijn
kruid af met peper en zout en bind de saus bij tot de gewenste dikte met de bruine roux 
Afwerking:
leg de varkens wangetjes in een mooi bord en overgiet met de saus
bestrooi met wat gesneden blad peterselie en serveer met een aardappel garnituur naar keuze
 

Wraphapjes met roomkaas en Kasteelbier Tripel
Nodig:
4 wraps – 8 sneetjes serranoham – 8 blaadjes ijsbergsla
20 tal sprietjes bieslook – 3 takjes peterselie
150 gr. verse roomkaas – 1 koffielepel mosterd
1 dl kasteelbier tripel – peper en zout 
Voorbereiding:
Snipper de bieslook en de peterselie fijn 
Bereiding:
Meng de verse kaas samen met de fijngesnipperde bieslook en peterselie en het bier tot een gladde
massa. Breng op smaak met peper en zout. 
Verwarm de wraps 3 a 4 min in een voorverwarmde oven van 180gr. 
Verdeel de kaas mengeling over de wraps en leg er 2 sneetjes serranoham en 2 blaadjes ijsbergsla op. 
Rol de wraps strak op en snij in stukjes van 2 cm. 
Afwerking:
Leg de stukjes wrap op een bord en geef er een cocktailprikker bij
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Leuke raadsels

1. In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil naar 
boven en begint te klimmen. Overdag stijgt d slak 5 meter, maar ’s nachts 
daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de
slak de rand van de put bereikt?

2. Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden 
er 3 vissen gevangen. Hoe kan dit?

3. Welk van de onderstaande fruitsoorten hoort niet thuis in het rijtje?
     Appel,druif,banaan,kers,peer
4. Een man maakt bekend dat hij een zeldzaam muntje in zijn achtertuin vond. 

In het opschrift staat 27 voor Christus het is nu 2007, wat klopt er niet aan 
dit verhaal?

5. Reken het onderstaande sommetje zo snel mogelijk uit je hoofd uit.
Neem 1000 en tel er 30 bij op.
Tel er 1000 bij op.
Tel er 40 bij op en dan nog eens 1000.
Tel er 20 bij op.
Tel er 1000 bij op en dan nog eens 10.

6. Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar 
het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft 
haar, maar het kan niet gekamd worden?

7. Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet 
gebruiken. Hij die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we
het hier?

8. Klaas stopte een Euro in een glazen fles en sloot hem af met een kurk.
Later lukte het hem om de Euro uit de fles te halen zonder de kurk eruit te trekken of de 
fles kapot te slaan.

Droedels

Sudoku

Vul het rooster zodanig in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 bij 3
vakjes alle cijfers van 1 tot den met  9 precies één keer voorkomen.
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Kruiswoordpuzzel

Raad de logo’s van deze bekende merken Kun jij de papegaai naar de haas brengen? 
De papegaai zit in de boom en hij is op zoek naar de haas.

Help  jij hem zoeken?    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

Horizontaal:
1.graansoort - barst
2. één keer
3. dwarsmast – vuilnisbelt – buisverlichting
4. catastrofe – vlaktemaat
5. Engels bier – kunst(Lat) – kip
6. smalle sloot – teugel
7. droog(van wijn) – aansporing – hoofd
8. niveau – uitroep
9. bijwoord – rivier in Italië – rund
10. imitatie
11. in geen geval - haringschoonmaker

Vertikaal:
1.  gewicht van de verpakking – fop
2. elger
3. muzieknoot – dank je (Fr.)Engelse 
ontkenning
4. insect – flakkerende vlam
5. loot – kloosteroverste – aanwijzend vnw
6. veengrond – afhangend deel
7. drankgelegenheid – bevel – dwaas
8. evenredig deel – gemalin van Zeus
9. oude lengtemaat, starthulpmiddel van een    
motor - keurmerk
10. triller (muz.)
11. kaal worden – markt (Ind.)
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Winter in California
Ik wil nie stoefen, maar het heeft hier sinds die ene zaterdag in
september (pech voor ons, net de dag van de Walk to End Alzheimer's
en we waren dus een bende verzopen kiekens) niet meer fatsoenlijk
geregend.  En de sneeuw in de Sierra's zit op amper 15% van het
normale niveau. Dat wordt dus een groot probleem deze zomer, want
2013 was zowat het droogste jaar sinds het begin van de metingen
in 1849.  De gouverneur heeft midden januari dan ook al de noodtoe-
stand uitgeroepen omwille van de droogte.  Voorlopig betekent dit
alleen dat er vrijwillig water moet gespaard worden.  Er is dus nog
niets verplicht, maar mensen worden aangespoord om de gazon niet
meer te sproeien, emmers in de douche zetten om het koude water
op te vangen dat anders toch maar wegloopt en dat dan te gebruiken
voor de planten of om het toilet door te spoelen, etc.  Maar wat dit
voor de rest van het jaar zal geven, zullen we nog moeten afwachten
(wordt vervolgd). ondertussen kan ik er alleen maar van genieten,
want sinds de feestdagen zit ik weer zonder werk.  De vorige keer
hadden we een geweldig plan om de wereld rond te reizen, maar dat
is er deze keer niet van gekomen.  Dan maar genieten van het loka-
le zonnetje, mij hoor je niet klagen.
Zonnige en droge groeten uit CA,
Nadine en Co

NIEUWE KRINGMAILLOT
Hiernaast de presentatie van onze nieuwe kringmaillot. Deze zal meer
en meer te zien zijn in onze zalen.  Het is de bedoeling dat deze
maillot door iedereen die dit wenst kan worden aangeschaft.
                          kostprijs = € 75,- 
 prijs voor ILOKA turners € 65,- uw kring legt 10€ bij!
Dit is een behoorlijk bedrag en we weten ook wel dat niet iedereen
dit zomaar ter beschikking heeft. Maar je kan daar natuurlijk ook voor
sparen, zodat je bij aanvang van ons volgende turnjaar (in september)
je nieuwe maillot kan bestellen. Voor dit seizoen werd er reeds een
bestelling geplaatst en we zijn zeer benieuwd naar het resultaat. Ook
de ledencheques komen in aanmerking voor de betaling van je
maillot. Verdere info via info@iloka.be
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Foutje
In ons vorig nummer werd er een verslag gepubliceerd over de
nieuwe juryleden "Toestelsturnen" en daar is een foutje ingeslo-
pen. Bij de deelnemers werd Jana vermeld maar het moest zijn
Yana. Met het gevolg dat er een verkeerde foto in het lijstje
verscheen. Yana hiervoor mijn excuses en hier is de juiste foto.
 

Spreuken en Gezegden
Als je loslaat wat je verdriet doet, heb je twee handen vrij om het geluk te grijpen.
Gedichten zijn alles en niets, gedichten zijn emoties, zij vertellen iets.
Zonder lach en traan, zonder vallen en opstaan zou het leven nooit bestaan.
Wie kijkt in het verleden, staat met zijn rug naar de toekomst.
Goede vrienden zijn moeilijk te vinden, nog moeilijk te verlaten en onmogelijk te vergeten.
Laat mensen praten over wat ze weten, en niet over wat ze denken te weten.
Geluk bestaat uit 3 dingen, iets om van te houden, iets om te doen, en iets om te hopen.
Geluk verdubbelt zich, als je het met een ander deelt
Ervaring is een optelsom van alle vergissingen welke je hebt gemaakt.
In niets gaat zoveel tijd verloren, als in denken.
Wie zijn vermogen wil vergroten, dient zijn hebzucht te verkleinen.
In een te grote verwachting schuilt de grootste teleurstelling.
Geld is een vreemd goedje;als je het bewaart heb je er niks aan,als je het uitgeeft ben je het kwijt.
Als je echt iets wil doen,vind je altijd een weg. Als je iets niet wil doen vind je altijd een excuus.
Je kunt een mens niet veranderen, je kunt hem slechts de weg wijzen.
Luister,leer,reageer. Niemand weet alles. We weten allemaal iets.
Wie zijn dromen opgeeft, geeft zijn leven op.

Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen
 
afgekort Turnkring ILOKA vzw
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