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VAKANTIE IN ZICHT!
Het turnseizoen loopt stilaan ten einde. We hopen op een fantastische
zomer zodat we van alles kunnen doen... Toch nog even doorbijten
voor de studenten onder ons, nog even de jaarlijkse beslommeringen
en examen stress en dan is het weer voorbij.
Ook ons turnseizoen is dan aan vernieuwing toe en daar zal in de
vakentieperiode ook wel weer aan gewerkt worden. We hopen alvast
iedereen terug te zien in september, om samen aan onze conditie te
werken want zo alleen gaat dat toch niet zo best.
We starten opnieuw op 1 september - toch even nakijken want niet
elke afdeling begint de eerste week. Ergens in dit boekje vind je voor
iedere afdeling de juiste startdatum.

We hebben zopast onze eerste Q4GYM ondergaan - dit is een nieuwe
audit voor turnkringen - en er is nog wel wat werk te doen maar we
waren toch al "goe bezig". Het is nog even afwachten op de resultaten. 
Ons nieuw secretariaat draait reeds op volle toeren en we zijn zeer
dankbaar voor het vele werk. De voorbereiding voor de algemene
ledenvergadering en het subsidie dossier zijn op zich al enorme
klussen waar een gans jaar aan moet gewerkt worden anders krijg je
dit beslist niet rond. Alles zorgvuldig verzamelen en steeds iedereen
aanporren om alles binnen te brengen, het is niet vanzelfsprekend.
Maar het is schitterend gelukt!
 
We hopen voor volgend seizoen op een vlotte samenwerking tussen
al onze leiding en hulpleiding zodat we onze turnkring succesvol
kunnen verder uitbouwen. Vergaderen is niet altijd de leukste bezig-
heid maar toch noodzakelijk om alles op elkaar af te stemmen. Ons
turnfeest zal volgend jaar doorgaan op zaterdag 07/03/15 ! ! ! dus
dat kan je alvast noteren.
 
Ik ga hier van de gelegenheid gebruik maken om al de vrijwillige
medewerkers aan al onze aktiviteiten nogmaals te bedanken. Zonder
deze mensen geen opendeur – kringwedstrijden – turnfeest – non
gym day – sinterklaasfeest enz. Graag zien wij jullie terug op onze
volgende aktiviteiten.
 
Verder wens ik iedereen een zeer prettig verlof, ver of dichtbij en
gezond terug voor een nieuwe start vanaf 1 september 2014 voor
weer een jaartje ILOKA!
                                                                                                 -
                                                            Irène

10 oktober 2014
Einddatum voor het binnen brengen teksten volgende editie.
Redactie Sprokkel: Rina Steynen - MarieJeanne Vansteenkiste
Eindredactie Irène Huygen
Artikels en suggesties zijn altijd welkom. De redactie behoudt het
beslissingsrecht te publiceren en/of aanpassingen te brengen.
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Sanitair PEETERS

Bergstraat 46 2950 Kapellen

03 665 16 97

Plaatsing C.V. ketels

alle herstellingswerken

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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Kampioenenhuldiging en verkiezing sportfiguur en
sportploeg Kapellen.
Elk jaar huldigt de gemeente Kapellen haar sportkampioenen en dit jaar waren we ook van de partij.
Als recrea turnkring mochten we dit jaar onze gymnasten voordragen die een 1ste plaats behaald hadden
in diverse disciplines.
De genomineerden waren:
           - Jolien Sempels: 1ste minitrampoline - Wedstrijd Herentals – junioren
           - Christa Tahon: 1ste minitrampoline - Wedstrijd Georges La force  - senioren                          
                                                       1ste airtrack -   Wedstrijd Herentals
           - Jens Tahon:  1ste lange mat - Wedstrijd Herentals – junioren
                                      1ste minitrampoline - Wedstrijd Oud-Turnhout - senioren
                                      1ste lange mat - Westrijd Oud-Turnhout – senioren 
          -  Margo Van Gestel: 1ste minitrampoline - Wedstrijd Georges La force – junioren
          - Tine Van Hasselt: 1ste minitrampline - Wedstrijd Herentals – beloften
                                              1ste lange mat - Wedstrijd Oud-Turnhout – beloften
 
Op vrijdag 21 februari 2014 was het dan zover. Afspraak om 19.30 uur bij de ingang van ’t Bruggeske.
Gymnasten, hun ouders en enkele leden van het bestuur waren aanwezig. Daar het aantal aanwezigen
beperkt moest  blijven, waren er dus geen andere sympathisanten.
Toen iedereen aangekomen was, konden we naar binnen gaan waar we onmiddellijk onthaald werden op
een drankje. Er werd ons een tafel toegewezen juist na de officiële genodigden, dus goed vooraan.
Een groot aantal bekers stonden reeds op het podium uitgestald want er waren niet minder dan 36
sportploegen en 41 individuele sporters die gehuldigd werden.  Na wat mededelingen van de presentator
kon de viering beginnen.
Elke sporter werd op het podium gevraagd met de vermelding van hun prestaties en mochten een beker
in ontvangst nemen waarbij dan ook een “officiële foto” genomen werd.  Aan sommigen werd dan ook
wel eens een vraag gesteld. Bij Jens vroeg de presentator wie de beste gymnast was, zijn zus of hijzelf
. Eerlijk antwoordde Jens dat zijn zus toch wel de betere was. Aan Jolien werd gevraagd hoe zij dat deed
op de trampoline. Hij kreeg dan ook een logisch antwoord “springen !”.   Onze gymnasten genoten wel
van de waardering die hen te beurt viel.  Na de huldiging van de sportploegen en de individuele sporters
werd dan de sportfiguur en de sportploeg van het jaar bekend gemaakt. Als grote overwinnaar kwam de
wielrenner Mathieu van de Poel uit de bus en het estafetteteam van de atletiekclub KAPE werd de
sportploeg van het jaar.  De huldiging werd afgesloten met nog een drankje en een hapje en na een “lief
woordje” of een “liefdevolle blik” van de voorzitter stond binnen de kortste tijd een volle schaal hapjes
op onze tafel waar we ons allemaal aan te goed hebben gedaan.
Al na het Assepoesteruur trokken we tevreden en fier naar huis met de hoop dat we volgend jaar evenveel
kampioenen kunnen voordragen.
Nog een dikke proficiat aan onze gehuldigde gymnasten!!

START NIEUW TURNSEIZOEN
maandag 01 september start CONDITIEGYM
dinsdag 02 september start VOLLEYBAL
vrijdag 05 september start MEISJES
zondag 07 september start FLOOR
maandag 08 september start GYM +
dinsdag 09 september start SENIOROBIC sporthal
dinsdag 09 september start JONGENS
woensdag 10 september start KLEUTERS
vrijdag 19 september start LM/MT en RETROGYM
woensdag 19 november start DANCE STARS
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Mijn eerste ILOKA turnfeest
Spannend, onbekend, wat gaat er allemaal gebeuren?
”Een groot turnfeest, en jij mag meedoen” vertelde mijn bomma.
Maar daar had ik helemaal geen zin in, want ik had geen idee waar
ze het over had. Ik durfde pas in de turnzaal in de Streepstraat
gaan turnen bij de andere kleuters en nu kwamen ze weer met
iets nieuws af.
Van mama kreeg ik een nieuwe gele T’shirt en een zwembrilletje,
maar dat begreep ik helemaal niet want turnen doe je toch niet
met een zwembrilletje!
Op zaterdag 15 maart was het zo ver : het grote onbekende dat
de grote mensen ‘turnfeest’ noemden. Ik probeerde nog even om
er met wenen onderuit te komen, maar mama had er geen oren
naar. Mama had vroeger ook geturnd en ze vertelde me dat ik het
zeker leuk zou vinden. Nonkel Michael was er ook, die zat in de
werkploeg. Bompa Steven ging filmen, bomma Erna liep er ook
rond, ze hadden allebei zo’n rare paarse polo met een turnventje
op, maar dat hoorde er blijkbaar bij. Nichtje Giane ging ook mee
turnen, ze had net als ik een gele T’shirt en zwembrilletje. In de
kleedkamer zag ik dan mijn andere vriendjes van het kleutertur-
nen.
En toen was het zover : we kwamen heel stilletjes van achter een
gordijn in een grote zaal vol met mensen.
DAT WAS PAS SCHRIKKEN ! HELP ! Maar wenen hielp niet meer.
Ellemie (Emily) pakte me stevig vast en troostte me. Dan mochten
we op een grote rode mat onze oefeningetjes, die we op woensdag
in de andere zaal doen, aan iedereen laten zien. Eerst durfde ik
niet goed, maar ik vond de muziek wel leuk en dan deed ik met
de hulp van Emily wel graag mee.
Mama, papa, bomma Anny, tante Wendy en nichtje Aagje waren
ook in de zaal, maar ik kon ze niet zien tussen al die andere
mensen en de grote lichten.
Nadien mochten we op de bank gaan zitten en kijken naar de
oefeningen van de grotere kinderen. Wauw! Mijn mond viel open
van verbazing, wat die allemaal deden, dat had ik nog nooit gezien.
In de pauze kreeg ik van mama een broodje en een drankje want
ik had er honger van gekregen.
Het was al ver voorbij bedtijd en toch mocht ik nog langer opblij-
ven, eerst kijken naar de anderen en dan onze oefening met de
fluo-hesjes en het autostuur. Die vond ik superleuk want ik mocht
in de trampoline springen. Zelfs nonkel Michael deed, met een
groep grote mensen, hoge sprongen in de trampoline.
Op het einde mochten we nog eens op de grote rode mat met alle
turners samen een dansje doen. En dan was het feest gedaan.
Iedereen ging naar huis maar ik had er helemaal geen zin in. Voor
mij had het nog veel langer mogen duren.
Mama en papa beloofden me dat ik volgend terug mocht meedoen.
 
Als ik later groot ben wil ik, net zoals die andere meisjes, in een
mooie blinkende maillot moeilijke dingen doen aan de dubbele
barre, op de balk, ……
 Bedankt leiding van de kleuters (Nancy, Emily, Jana, Jordy,
Chelsea) voor het zelfvertrouwen dat jullie me het afgelopen jaar
gaven.
Lyssa Peeters 3j.
Een enthousiaste kleuter.
 

TURNFEEST 2015 OP 7 MAART
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ILOKA'S GOT TALENT  -  15/03/2014

RETROGYM ZET EEN STAPJE IN DE WERELD
Onder het moto ‘Na inspanning komt ontspanning’, trokken wij, Retrogymmers, op vrijdag 18 april naar
‘De Colmar’ in Schoten.
Eerst moesten we ons hoofdgerecht opgeven, en dat ging al gepaard met de nodige hilariteit, want er
waren nogal wat zielige diertjesopties, zoals daar zijn ‘Kangoeroe’ (sommigen onder ons zagen Skippy al
vrolijk voorbij huppen), ‘Varkenswangetjes’ (iemand ‘Babe’ gezien? Ik hoorde het arme schepseltje al
argeloos zijn einde tegemoet knorren) en meer van dat soort snoepgoed.
Daarna vielen we aan op het voorgerechtenbuffet: koude patatjes, pastasla die er een stuk beter uitzag
dan hij smaakte, allerlei groentjes, enfin, u kent dat wel.
Daarna kwamen de hoofdgerechten op tafel. Dat van de ene (fish en chips! Mmm!) was al geslaagder
dan dat van de ander (het groententaartje van Cindy klonk goed in de oren, maar voldeed niet echt aan
de hoge verwachtingen), maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd al druk gespeculeerd over het
volgende jaarfeest en het eventueel deelnemen aan wedstrijden volgend jaar (dat laatste werd niet door
iedereen met hetzelfde enthousiasme onthaald, maar dit terzijde).
En toen was daar het moment supreme: we mochten het dessertenbuffet aan een nader onderzoek on-
derwerpen! Softijsjes met discoballetjes, chocomousse, zelfs popcorn en spekken lagen voor het grijpen
(wat we dan ook vol overtuiging gedaan hebben). Vooral de chocoladefontijn was een streling voor zowel
oog als tong. Enkele durfals proefden zelfs van het zeer verdachte groene goedje in een potje en waren
zelfs zo naief om aan de anderen te vragen of ze ook een hapje wilden, hetgeen op een krachtig “Nee!”
onthaald werd uiteraard.
Om 22,30 ontdekte er iemand dat we hier eigenlijk al om 21 uur buiten hadden moeten zijn (we waren
er al sinds 19u). Om maar te zeggen: ‘t Was leuk, heeeeeel leuk zelfs. Wij houden u op de hoogte van
onze volgende activiteit, want geef toe: het leven is toch meer dan turnen alleen?
Sara
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TOESTELWEDSTRIJD ESSEN 22 EN 23 FEB. 2014
Na stopzetting van Megagym te Gent, heeft onze turnkring niet meer deelgenomen aan toestelwed-
strijden van Gymfed. Vorig turnseizoen werden deze wedstrijden niet in de buurt van Antwerpen
georganiseerd en hierdoor hebben we dan ook nagelaten om deel te nemen.
Maar dit turnseizoen stond er wel een toestelwedstrijd in Antwerpen op de kalender van Gymfed. De-
ze werd georganiseerd door Turnkring Volharding te Essen en vond plaats in de nieuwe sporthal
Hemelrijk op de Moerkant. Deze wedstrijd was voor Turnkring Volharding een evenement welke be-
hoorde tot hun jubileumagenda, want zij bestaan dit jaar namelijk 90 jaar.
3 groepjes, met name 7 kinderen, namen deel aan deze wedstrijd. Dit is de moeilijkste wedstrijd in
de gymnastiekdiscipline: je moet namelijk op 4 verschillende toestellen turnen! Dat wil ook zeggen,
dat alle spieren in je lichaam mee moeten werken en voorbereid moeten zijn op zware arbeid. En dat
het zware arbeid was, dat kon je zien aan de rode gezichtjes na de opwarming, en toen moest de
wedstrijd nog beginnen...
Christa, Inge en Rina hebben gejureerd. Voor Christa en Rina werd het hun allereerste wedstrijd
toestellen om te jureren en daarom hadden ze beslist om zaterdagmorgen bij de pupillen te jureren
en zo hadden ze de handen vrij om in de namiddag en avond onze kinderen bij hun wedstrijd bij te staan.
Het groepje Lissi, met Sinne, Liv, Juna en Hailey moest op zaterdagmiddag als eerste van onze
turnkring de spits afbijten. Hun oefeningen waren nog niet zo goed gekend en hier en daar moest er
nog wat bijgestuurd worden. Ze moesten beginnen bij de balk. Toch één van de moeilijkste onderde-
len. Met hier en daar wat evenwichtstoornissen hebben ze het er alle vier goed vanaf gebracht. Hun
volgende onderdeel was vloer. Ook hier hebben ze het prima gedaan. Voor hen was het niet zo
eenvoudig, want in hun groepje zat een groepje van Wommelgem die volgend jaar op C niveau gaan
turnen. Dwz. die waren heel goed en om die in je groep te zien, zakt af en toe de moed in je schoe-
nen. Maar geen nood, het volgende toestel kwam eraan, nl. de sprong en hier hebben ze het ook heel
goed gedaan. En dan stond het laatste toestel nog te wachten, de barre. Ook geen eenvoudig ding
om te overmeesteren. Soms was de handenplaatsing niet goed en de afsprong foutief uitgevoerd,
maar toch hebben ze in groep mooie zilveren medailles mee naar huis mogen nemen.
Om half 6 was het de buurt aan de groep van Mayy, Lien en Fleur. Ook voor hen was dit een eerste
toestelwedstrijd.  Met de nodige zenuwen moesten zij ook starten aan de balk, gevolgd door vloer,
sprong en barre. De verovering van de balk ging niet zo vlot. Ze zagen soms veel te graag de valmat
eronder. De vloer gaf hen terug wat moed, totdat we bij de sprong kwamen. Fleur had wat moeite
met haar sprong en Mayy heeft een foutieve sprong uitgevoerd. Maar gelukkig mochten ze nog eens
proberen, maar dan wel met extra puntenaftrek. Aangekomen bij de barre, bleek dat deze voor hen
veel te ver was opengedraaid. Hiervoor hebben we wat herenspieren opgezocht en werd deze op de
minimum breedte ingesteld. Zo konden ze toch moeiteloos hun oefeningen uitvoeren. Spijtig genoeg
werden ze voorlaatste (beter dan laatste!) en kon je toch horen dat ze liever de minitrampoline en/
of lange mat/airtrack voor wedstrijden willen veroveren. 
Om 8 uur was het dan huiswaarts rijden. Het was een vermoeiende, stressvolle zaterdag en ons ze-
teltje was zeker welkom thuis. Maar al bij al is het leuk om aan een toestelwedstrijd mee te doen. Je
hebt tenslotte 4 toestellen waar je aan moet turnen en hierdoor duurt een wedstrijd dan ook langer
en ben je steeds bezig tot het einde. Bij een trampoline wedstrijd heb je je 5 sprongen die je mag
springen en dan moet je wachten tot iedereen gedaan heeft. 
Zondag namen Liana, Eline VDS, Florence en Alyssa ook voor de allereerste keer deel aan deze
wedstrijd toestelturnen. Ze begonnen aan de balk. Na wat gewiebel en oeps ... hier en daar iets
vergeten af te werken, konden ze toch alle vier terugkijken op een geslaagde oefening. Dan volgde
de grond, dat ging wat vlotter, met een kopstand, een handstand en een rad, kwamen ze al heel ver.
Aan de sprong, deed Alyssa zich even pijn, maar ze verbeet de pijn en deed moedig verder, proficia-
t!  De leiding had gezien, dat de plint één deel hoger stond, dan in de zaal, maar we hadden dit niet
tegen de kinderen gezegd, omdat ze mogelijks zouden panikeren, maar nee hoor, ze gingen er vol
vertrouwen op af en ... erover, weer een stukje wedstrijd afgewerkt.  Dan was als laatste de ongelij-
ke bar aan de beurt. De buikspieren werden aangespannen en ook dit brachten ze tot een goed einde,
Florence slaagde er zelfs in, van maar een minimale aftrek te bekomen: ze had dus alles mooi afge-
werkt.  Spanning... even wachten... en dan de resultaten: een zilveren medaille voor onze groep:
goed zo!
PROFICIAT en op naar de volgende wedstrijd!!!
 
Inge en Rina
 
 start nieuw turnseizoen  vanaf 1 september 2014
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april
GORTS Jonas kleuters 21/04/2010
VERLINDEN Giane kleuters 19/04/2010
VAN DEN BROECK Saar kleuters 25/04/2008
SAIDOVA Yasmina kleuters 19/04/2007
KIEL Talia kidsdance 28/04/2004
ANTHONISSEN Hanne gym meisjes 15/04/2003
LENAERTS Yara gym meisjes 19/04/2002
VAN REETH Leen retrogym 4/04/1955
VAN PUTTE Annie conditiegym 27/04/1953

mei
SCHOUWAERTS Finn kleuters 01/05/2009
FIRQUET Jutta gym meisjes 21/05/2007
VAN EIJMEREN Zeno jongens 23/05/2006
VISSENBERG Lars jongens 31/05/2005
LENAERTS Dena gym meisjes 30/05/2005
GEERAERTS Sofie gym meisjes 27/05/2005
VAN DE PAS Kiara gym meisjes 13/05/2003
SYMONS Aline gym meisjes 19/05/2002
ANDREWS Loïs Gym + 30/05/2000
MICHIELSEN Miriam conditiegym 22/05/1976
DE SMET Maria conditiegym 12/05/1954
HUYGEN Irène leiding 29/05/1948

juni
LAROCHETTE Liam kleuters 27/06/10
VAN DEN BROECK Stef kleuters 24/06/10
VAN DEN BROECK Dries kleuters 13/06/09
DE SMET Axelle kleuters 18/06/08
SCHOUWAERTS Liv gym meisjes 16/06/06
VAN DE SANDE Eline gym meisjes 06/06/04
LATTEUR Alyssa gym meisjes 26/06/03
HADID Mayy Gym + 16/06/01
ANSOMS Chelsea gym+ 29/06/00
CRAUWELS Chanelle conditiegym 20/06/87
SWIJNEN Michael leiding 09/06/84
DE LOGHT Agnes conditiegym 09/06/64
VAN LEUGENHAEGHE Annita conditiegym 01/06/55
DE MAEYER Adrienne seniorobic 07/06/51
VERLINDEN Steven bestuur 20/06/44

PROFICIAT JARIGEN !
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juli
PEETERS Lyssa kleuters 19/07/2010
MOMMEN Lina kleuters 27/07/2009
SYMONS Evi kleuters 19/07/2008
SAS Claudia kleuters 15/07/2005
IBISHI Kenny gym jongens 31/07/2004
VAN HASSELT Emily hlpldg 12/07/1995
CEULEMANS Sofie hlpldg 06/07/1995
BEKAERT Gregoire volleybal 19/07/1978
RUMMENS Vera conditiegym 21/07/1951
DECKERS Maria seniorobic 10/07/1943

augustus
VANDERBIESEN Elena kleuters 09/08/2009
BLEUKENS Dante gym meisjes 13/08/2007
SELS Sylke gym meisjes 26/08/2005
VERAGHTERT Vince jongens 07/08/2004
PAENEN Eline Gym + 25/08/2001
GOETSCHALCKX Jordy jongens 30/08/1999
TAHON Jens jongens 14/08/1997
CALVO VLEUGELS Karen Gym + 03/08/1996
CALLUY Cindy retrogym 07/08/1985
DEZUTTERE Thomas volleybal 14/08/1980
ILSEN Magda seniorobic 01/08/1951

SPORTEN / UITSTAPPEN  IN DE VAKANTIE
TURNEN - conditiegym maandagavond van 19.45 tot 21u. in de turnzaal Vrank en Vrij te Hoevenen
            Iedereen welkom - indien geen lid van ILOKA of V&V dan betaal je 20€ voor 2 maanden
            verzekering inbegrepen.
 
FIETSEN - elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 17u. vertrek aan de sporthal van Kapellen
             tijdens de maanden  juni - juli en augustus
            17 juni is "LUSJESDAG" dan is het vertrek aan den BIZ !
 
PETANQUE - elke tweede en vierde maandag van 14 tot 17u. petanque meeting in het gemeentepark
 
NORDIC WALKING - elke 2de donderdag van de maand gaan we wandelen of in het Moretusbos of
            in het Mastenbos - de juiste ifo kan je steeds vinden in het "Wereldvenster"
 
WANDELEN - In "Wereldvenster " kan je ook lezen wanneer je mee kan wandelen
            onder de rubriek ATB Natuurvrienden vind je telkens de juiste info over alle wandelingen.
 
UITSTAPPEN - TONEEL ea in samenwerking met ZijKant of Curieus
            ook hiervoor kan je best "Wereldvenster" raadplegen zodat je niets moet missen

start nieuw turnseizoen  vanaf 1 september 2014
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UITSLAG TOMBOLA 2014

1 Senseo 3610 41 6-delig Irish Koffieset 6554
2 Horloge Pilot Watch 5245 42 Winkeltas 6494
3 Maandabonnement Fit's Cool - € 60,00 0366 43 Schort - Bon Broodjeshof - € 5,00 7478
4 Pizzames + Bon Schillemans - € 5,00 2046 44 Webcam 7489
5 Handdoekrek 0971 45 Spuitwax 4871
6 Tas op wieltjes 1848 46 Fleece dekentje 2165
7 Bon Koffiehuisje - € 10,00 5374 47 Bestek afdruiprekje+bon Inne Minne Mutte € 5 6570
8 Vloeistof autoruitensproeiers 5956 48 Vloeistof autoruitensproeiers 1668
9 Heuptas 5890 49 Kledinghoes 4034
10 Set Kookpotten 1525 50 Winkeltas 7720
11 Rugzak Iloka + Bon C&A - € 10,00 3088 51 Schort - Bon Broodjeshof - € 5,00 2595
12 Multifunctionele afstandsbediening 2994 52 Bon slagerij Schillemans - € 5,00 3388
13 Digicam 2831 53 Microvezel handschoen 0426
14 Zetelhoes auto 4729 54 Messenset 5509
15 Kaasplank 5081 55 Bon C&A - € 10,00 4112
16 Strandlaken 6366 56 Peper- en zoutvatje + bon Maxi Frituur - € 5,00 2649
17 Bon Vanden Borre - €25,00 6195 57 Handdoekset+maandabonn Fit's Cool € 60,00 7063
18 Snijplanken flexibel 1843 58 Bestek + bon  Schillemans - € 5,00 4746
19 Keukenset 6705 59 Vloeistof autoruitensproeiers 3626
20 DVD-speler 4596 60 Lifestyle Tas + bon Broodjeshof - € 5,00 2014
21 Haak-/breiwol+bon Inne Minne Mutte € 5 3837 61 Handdoekset+maandabonn Fit's Cool € 60,00 0049
22 Fruitschaaltjes 1042 62 Spaghetti borden 0622
23 Rugzak Iloka + Bon C&A - € 10,00 5489 63 Pizzames + bon  Schillemans - € 5,00 3333
24 Potjes microgolfoven 5735 64 Messenset 7043
25 Ontbijtbon Oud Gemeentehuis - € 21,00 3259 65 Bon Vanden Borre - € 25,00 2935
26 Bon De Passage - € 15,00 5708 66 Lifestyle Tas + bon Broodjeshof - € 5,00 7651
27 Vershouddozen 2029 67 Vloeistof autoruitensproeiers 7114
28 Doosje met Vichy luxe producten 6606 68 Handdoekset + bon Inne Minne Mutte -  € 5,00 3925
29 Winkeltas 3059 69 Vloeistof autoruitensproeiers 1451
30 Friteuse 6911 70 Strandtas + maandabonn. Fit's Cool - € 60,00 6048
31 Potjes microgolfoven 2496 71 Bon Putse Vishandel - € 10,00 5304
32 Alu zonnescherm auto 6373 72 Bon Inne Minne Mutte - € 5,00 3842
33 Vloeistof autoruitensproeiers 3644 73 Bon C&A - € 10,00 3039
34 Bon Crea Accent - € 25,00 5826 74 Bon slagerij Schillemans - € 5,00 6711
35 Senseo 4973 75 Bon C&A - € 10,00 4074
36 CD Player bag 5540
37 Fleece dekentje 4714
38 Strandmatje 5120
39 Anti-overkookdeksel 0485
40 Koffiezet 6754

Prijzen af te halen na afspraak met Rina Steynen op tel 0486 74 36 40 of 03 605 53 35 tot 31 juli 2014.

Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de vereniging. 
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Seniorobic /Lijndansen
Mijn naam is Martine en sinds september 2012 ben ik lid van se-
niorobics. Ik had jaren lang niks gedaan van sport maar ik was
zeer stijf en wou iets voor mijn gezondheid doen. Ik zocht en vond
Iloka op het internet en stuurde Iréne een mailtje om te vragen
of ik mocht komen en kreeg heel snel antwoord dat ik van harte
welkom was!
Ik keek uit naar de eerste les en wist niet wat ik ervan moest
verwachten en dacht ook dat ik wel heel veel spierpijn zou hebben.
(het was immers maar liefst 33 jaar geleden! ) Maar het was heel
fijn en ik had de dag erna geen spierpijn!!! Sindsdien was ik dus
elke dinsdagnamiddag van de partij. En als ik dinsdagmorgen al
eens opstond met een rotsblok op mijn rug dan dacht ik: “En toch
ga ik vanmiddag naar de meisjes! Het zal me goed doen.” En het
doet inderdaad goed. Ik werd zo goed opgenomen in de groep dat
het elke keer weer fijn is om te gaan.
In december 2012 kwam dan de vraag van Iréne of we graag
wilden line dancen. Ik ben niet muzikaal en heb helemaal geen
gevoel voor ritme maar omdat beweging nu eenmaal goed is voor
een mens en twee keer per week nog beter is dan één keer.... dat
ook maar proberen. En ja, het lukt en het is plezant. Soms is het
moeilijk om de danspasjes van ons hoofd naar onze voeten te
krijgen maar met wat geduld komen we er wel!
Inmiddels heb ik ook al twee turnfeesten en een optreden in het
spiegelpaleis achter de rug en dat op mijn leeftijd! Als me dat
iemand enkele jaren geleden gezegd had....
Bewegen... ik kan het iederéén aanbevelen!!!
Groetjes,Martine

DORPSDAG
18/05
Het was weer Dorpsdag in
Kapellen en ILOKA was erbij!
Een stralende zon van 's mor-
gens tot 's avonds, het was
lang geleden. Bedankt aan alle
bezoekers van ons info-café
en lootkraam, we kunnen jullie
steun zeker gebruiken. De
Jazz Band bracht ook een be-
zoek aan onze stand en er
werd vrolijk mee gehuppeld
door sommige standwerkers.
Ook onze Kids gingen stevig
aan het dansen en dat is toch
steeds leuk om te zien.Toen
was er ook nog onze FlashMob
met lijndansers en kids en dat
werd nog eens herhaald een
half uurtje later TOF! Het op-
ruimen werd vlot afgehandeld
en zo konden we algauw onze
voetjes onder tafel steken bij
de Italiaan aan de overkant.
Ook nog eens bedankt aan
Annick voor het gebruik van
haar zij- en voorgevel, hope-
lijk tot volgend jaar! I.H.
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FIETSEN
roland.robersscheuten@telenet.be

WANDELEN
guy.fissers@scarlet.be

NORDIC WANDELEN /
SENIOROBIC / LIJNDANSEN
irene.huygen@skynet.be

PETANQUE / BOWLING
info@splusssportkapellen.be

info :

www.natuurvriendenkapellen.be

guy.fissers@scarlet.be

willy.roovers@pandora.be
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 SPIEGELTENT
IN KAPELLEN !
23 maart, zondagavond 20u
optreden van onze ILOKA Kids
in genoemde Spiegeltent. Het
is weer eens iets anders. Toch
blijft zo'n spiegeltent iets spe-
ciaal, een prachtig interieur,
niet zo'n kille koude sporthal!
Heel veel volk en een zeer af-
wisselend programma – voor
elk wat wils. ILOKA beet de
spits af met de KidsDance en
de mooie oefening van Gym+.
De vloer was zelfs een beetje
te klein om alle sprongen ten
volle uit te voeren, proficiat
aan alle deelnemers!
Na nog meer dans, zang, ven-
delzwaai en touwtje springen
was het de beurt aan de jeug-
dige S-Sporters om hun lijn-
dansen te demonstreren. Toch
even wennen want de vloer
was rond en dat hadden we
nog niet gehad. Maar onze
dansers waren super, tof dat
jullie d'r waren, we gaan dat
beslist nog wel eens doen. Na
ons kwam het zangkoor en
toen was ook deze avond weer
voorbij.
Morgen verdwijnt de Spiegel-
tent maar wij zijn weer een
ervaring rijker! I.H.

NON GYM DAY
op 26/04/14 keken we met belangstelling uit naar de première
van onze Turnfeest-film. In den Biz werd er verzamelen geblazen
voor leiding, hulpleiding en deelnemers om bij een hapje en een
natje samen te kijken naar eigen werk. Het is toch weer even
anders als je alles achteraf, op een rustige manier kan bekijken.
Ook plannen voor een volgend turnfeest werden reeds gemaakt!
DATUM OM TE ONTHOUDEN 07/03/2015
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Verslag Volleybaltornooi ILOKA @ Sport+
Na een seizoen hard trainen en
onszelf wekelijks naar een hoger
niveau te tillen komt er stilaan een
einde aan ons volleybalseizoen.
Naar aloude traditie spelen we als
afsluiter het jaarlijks volleybaltor-
nooi van Sport+.
Dit volleybaljaar hebben we voor-
al gewerkt aan onze techniek,
welke door een wekelijkse herha-
ling toch een goede constante
bracht en zo onze oefenwedstrijd-
jes tijdens de training steeds
spannender maakten. Door deze
trainingen speelden we ook
steeds in verschillende formaties,
en hadden we tijdens de wed-
strijdjes steeds andere teams en
opstellingen. Ook werd dit alles
mogelijk door de ploeg, die weke-
lijks toch met minstens 6 spelers
present tekenden. Daarom wil ik
eerst onze coach, maar ook het
voltallige team bedanken voor de
inzet, het sportief volleybaljaar en
het deugddoende pintje na de
training.
Bedankt; Tom De Leeuw, Anja
Genyn, Karen De Swert, Benjamin
Crols, Joris Van Laer, Kurt De
Groof, Thomas Dezuttere, Gre-
goire Bekaert, Michael Swijnen,
Bart De Kok, Bart Van Laer.
Zaterdag 10 mei, het leek precies
november, wind, regen, absoluut
geen volleybal weer. Bij vele
ploegen zakte de moed reeds in
de schoenen om op deze druileri-
ge dag een partijtje te spelen.
Gelukkig was daar de uitstekende
organisatie vanuit Sport+, waar-
voor dank. Alle ploegafgevaardig-
den kregen die ochtend een ver-
lossend telefoontje, dat het tor-
nooi zou doorgaan, maar dit in de
Sporthal van Kapellen aan het
zwembad. Zo had ik nog de tijd
om ons team en supporters te
verwittigen.
Omstreeks 13h00 ging het tornooi
van start, 16 ploegen ingeschre-
ven, 4 verschillende velden en 2
poules. 16 ploegen dat is heel wat
volk, zelfs een record voor het
Sport+ tornooi. Per ploeg staan
er 6 spelers op het terrein waar-
van verplicht 2 vrouwen, door de
blessure van Karen De Swert,

zaten we qua ploegopstelling
hierdoor in slechte papieren. In
extremis hebben we een transfer
gesloten met een andere deelne-
mende ploeg zodat wij een vrouw
ruilde voor een man. Voor het
Iloka-team waren aanwezig,
Joris, Anja, Kurt, Tom, Gregoire,
Bart DK en Bart VL. Ook onze
supporters waren present, be-
dankt voor de steun en de luid
galmende aanmoedigingen door
de zaal. Brenda Lioris nam voor
onze ploeg de rol van scheidsrech-
ter op, en deed dit streng maar
rechtvaardig, bedankt Brenda
voor de hulp.
Onze eerste wedstrijd tegen
Sport+Noord ging van start, het
was een wedstrijd met veel vecht-
lust, veel lange maar mooie pun-
ten aan beide zijden, we sloten
onze eerste wedstrijd dan ook af
met een verdiend gelijkspel in
sets, enkel op puntentotaal verlo-
ren we 36-34. Spijtig, maar goed
gespeeld en toch al een eerste
punt gehaald.
De volgende wedstrijd tegen de
Speliervrienden was er één van
minder succes, veel ongelukkige
foutjes aan onze zijde, waarvan
onze tegenstander onverbiddelijk
gebruik van maakte. Het was een
wedstrijd om snel achter ons te
laten.
Verder naar de derde wedstrijd
tegen Haribo het was belangrijk
wilden we voor het klassement
nog iets betekenen, de tegenstan-
der was niet van de minste, maar
met karakter en drang om te
winnen speelden we goed, mooie
aanvalspunten, de eerste set nipt
verloren, maar we toonden ons en
wisten dat we ons niveau moesten
aanhouden en rustig afwachten
op fouten van de tegenstander.
Echter draaide het anders uit,
onze tegenstander ging niet 1
maar 2 niveaus de hoogte in en
maakten ons genadeloos af, op
enkele punten van goed spel en
mooie smashes na, konden we de
match niet naar ons toetrekken
en verloren we ook deze wed-
strijd.
Hierna was er een korte pauze

zodat de wedstrijdleiding de volg-
orde en de plaatsingswedstrijden
konden bepalen.
Voor ons was het een wedstrijd
tegen Schoten 3 en speelde Ins in
de plaats van Marianne aan onze
zijde, de match ging héél gelijk
op, de eerste set konden we aan
het einde naar ons toetrekken en
wonnen we met klein verschil
20-18. Aan de start van de twee-
de set werd er door de hoge aan-
valslinie van Schoten direct een
kloof geslagen. Een kloof die we
nooit meer helemaal dicht kregen,
in de tweede set maakten we ook
foutjes die we het hele tornooi nog
niet hadden gemaakt, de ver-
moeidheid begon toe te slagen.
Uiteindelijke verloren we de twee-
de set met duidelijke cijfers
15-21. Ook verloren we door deze
kloof de wedstrijd op punten.
We eindigden onze namiddag
tornooiplezier op een mooie 13de
plaats. Volgend jaar blijven we
verder streven naar een top 10
plaats. Nogmaals proficiat aan het
voltallige team voor de inzet ge-
durende de verschillende wed-
strijden. In de aanloop naar vol-
gend seizoen, plannen we mee te
spelen aan nog enkele tornooien
om ons spelniveau als ploeg met
6 spelers op het veld te verster-
ken.
Als afsluiter van het Sport+ tor-
nooi staat er ook altijd een heer-
lijke BBQ op het menu, onze ploeg
was talrijk aanwezig met 12 eters.
De verdiende pintjes gingen ook
vlot naar binnen na deze mooie
dag, vol fantastische momenten.
Na de BBQ gingen we nog vlot
door en sloten we de Chalet van
Sport+ rond 3h00 af. We trokken
de deur dicht en hop naar het
volgende seizoen! Nogmaals be-
dankt supporters, bedankt ILOKA
voor de sponsering, bedankt
TEAM, en tot volgend jaar!
Vanaf september start het nieuwe
volleybalseizoen, voor zij die zin
hebben om deel uit te maken van
deze toffe bende, aarzel niet en
kom gerust eens proberen op
dinsdagavond 20h30 in de sport-
hal van het Atheneum.
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EVEN  LACHEN !!!

Het Antwaarps is de korste taal in ons land en dus de meest efficiënte

In het Nederlands In het Antwaarps

- Dit behoort tot de mogelijkheden Da kan.
- Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. Ge wet nooit nie
- Zou u dat eens willen  herhalen? Watte ?
- Zulks ben ik niet van plan. Denket nie.
- Ligt dat in de lijn der verwachtingen? Zou da?
- Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. Das sunde.
- Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten ze Wa zeidde na?
- Deze informatie is geheel nieuw voor mij. Das nief.
- Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? Meugde da wel?
- Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening. Da nie !

Met het Antwaarps als voertaal kun je 80% bezuinigen op de tijd van de 
werkbesprekingen.

Beleggingsadvies op topniveau ..
Frans stelt zijn vrouw voor aan een vriend.
Geert : “Sorry” maar waarom zijt ge met zo’n lelijke vrouw getrouwd ?”
Frans : Pff, dat is niet belangrijk. Wat telt is dat ze zeven hypotheekvrije panden bezit, 
drie fabrieken en een dikke spaarboek. Die lelijke vrouw is mijn kapitaal.”
De volgende dag ontmoeten de twee vrienden elkaar weer en de Frans, heeft nu een 
beeldschone jong-poepke aan zijn zijde.
Geert : Wie is die knappe Griet ?
Frans : “O, dat is mijn interest, aan mijn kapitaal kom ik niet.

Een oud koppeltje wandelt langs de IJzer in de buurt van Diksmuide.
Ze stappen een restaurant binnen om te lunchen.Op het moment dat de kelner hun 
bestelling komt opnemen neemt het oud vrouwtje de hand van haar man vast en zegt 
liefdevol tegen de garçon:"Mijn man heeft hier nog gevochten in de oorlog, in de 
loopgraven!"
De kelner is enorm onder de indruk !Hij gaat het verhaal doorvertellen aan de chef van 
het restaurant.Deze laatste zegt:"Geef deze brave oude mensen alles wat ze vragen, zij 
mogen gratis eten en drinken op kosten van het huis!"
De kelner gaat naar de oudjes en deelt hun mee wat zijn chef heeft gezegd.
Zij laten zich rijkelijk bedienen en kiezen een uitgebreid maal.
Wanneer zij vertrekken vraagt de kelner of het gesmaakt heeft.
Hierop antwoordt het oude mannetje:
 Es war sehr schön, vielen Dank für alles und auf Wiedersehen

Het Automatisch antwoordapparaat van de opa's en oma's van tegenwoordig:
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten
door gebruik te maken van de volgende codes:
- Ben je een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5.
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als U een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na de

pieptoon. We bellen U terug zodra we tijd hebben...

start nieuw turnseizoen  vanaf 1 september 2014
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Kruiswoordpuzzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horizontaal

1 1.Metaal,smeren; 2.Tot in de kleinste details; 3.Frans  

2 voegwoord,familielid; 4.Strop,baan,gril; 5.Drietal,soort

3 stof; 6.Rubberboom; 7.Knel,soort gebak; 8.Domoor,

4 Turkse titel,zitvlak; 9.Boom,muzieknoot; 10.Deel van

5 een auto; 11.Snel op een slinkse wijze verkregen voor-

6 deel,trottoir

7 Verticaal

8 1.Loopstok,richting; 2.Onderricht in turnen; 3.Uitroep,

9 muzieknoot,voegwoord,bazige vrouw; 4.Wilde haver,

10 eenheid van elektrische weerstand,halsbont; 5.Frans

11 lidwoord,onmeetbaar getal; 6.Gevleugeld dier; 7.Voeg-

woord,spil; 8.Plaksel,buidel,mier; 9.Voorzetsel,achter,
rivier in Siberië,nachtspiegel; 10.Onfrisheid; 11.Bloot,
afbraak

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 en met 9 precies één keer voorkomen.

Begin bij START en zoek de weg door het doolhof naar het EINDE

5     6 1 8   8       2

4 2 6  9    3    3   4 6  

1   2  3 6    2   4  3   

  4   5   9  7 8     4  

 1 9 4 2   5  3    7 1 9   

    3  8 4    4 5    1 6

3 4    9 7      9 3  8   

 7 1 6 8  4    1 6  5 7    

 5       1         5

start nieuw turnseizoen  vanaf 1 september 2014
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OBAMA WAS IN 't LAND
Reeds in januari  boekte ik een retourtje SFO via Munchen met
vertrek op 26/3/2014.
Enkele maanden later besliste de president van Amerika om op
die dag een bezoekje te brengen aan België. Op zich geen pro-
bleem, we zouden elkaar beslist niet in de weglopen maar...
Mijn vertrek in Zaventem werd zodanig uitgesteld dat ik die zelfde
dag niet verder kon naar SFO, dus kon ik in de wachtrij voor
omboeking. Ik had de keuze tussen, terug naar huis of naar Ko-
penhagen, Amsterdam of Londen. De keuze viel op Amsterdam
wegens het snelste traject en ik kreeg een plaatsje op het vliegtuig
richting Nederland. Mijn bagage werd opgesnord en om 18,45u
kon ik Zaventem eindelijk verlaten. In Schiphol heb ik dan nog de
nodige kilometers gelopen om alles rond te krijgen voor mijn
volgende etappe. Dan nog even een hotel boeken via Lufthansa.
Ondertussen was het reeds 21u voorbij en gingen de kantoren in
de luchthaven sluiten. Nog net op tijd kreeg ik de nodige aanwij-
zingen om via een shuttlebus naar een hotel in de buurt te geraken
(er werd voor mij gebeld). Bleken er ook nog 2 hotels ISIS te
bestaan maar daar hadden ze nog nooit van mij gehoord.
Na de nodige copies van al mijn documenten mocht ik uiteindelijk
toch gaan slapen met de belofte dat ik mij 's morgens vroeg terug
zou melden aan de receptie. Enkele uren later kreeg ik telefoon
van de receptie dat alles in orde was en ik niet meer moest
langskomen (waarschijnlijk was daar ook iemand wakker gewor-
den). Oef dat was dan toch al opgelost. Nu maar vlug slapen want
morgen moet ik om 7.30u richting Shiphol waar ik hopelijk rond
10u zal vertrekken naar SFO. Na een goede nachtrust en een
uitgebreid ontbijt kwam ik mooi op tijd terug op Shiphol. Onder-
tussen had ik het thuisfront laten weten waar ik was neergestreken
en kreeg algauw een bevestigend - OK!
Op de luchthaven nog een omboeking gemaakt voor een betere
plaats in het vliegtuig en dan kon eindelijk de grote oversteek
beginnen! 11 uren later kon ik Nadine melden dat ik in SFO gereed
was voor Pick-up
Nog enkele uren later kwam Freya naar me toelopen met open
armen en de kreet OMA !!!! Ja dan ben je vlug al die andere
rompslomp vergeten en was het enkel nog genieten! I.H.

een kort berichtje uit CA
Jjaaah mooie liedjes duren niet lang en daarom ben ik na 7 weken
vakantie maar terug aan de slag gegaan.  De timing was misschien
niet alles, want de oma kwam ook nog eens op bezoek en die
hebben we dus niet veel gezien.  Van de flexibiliteit van mijn vo-
rige job blijft weinig over, dus van thuis werken is nog geen optie. 
De Oma heeft hard moeten babysitten voor kost en inwoon.
Oma heeft nog wel haar best gedaan om wat regen mee te
brengen uit Belgie, maar het heeft spijtig genoeg niet veel gehol-
pen.  We zitten hier nog altijd met een ferm waterprobleem en de
bosbranden zijn al begonnen in
het zuiden van California.  Een sprankeltje hooop voor de toekomst
is dat de komende winter een El Niño winter wordt met veel sneeuw
en regen in California, maar dat is nog af te wachten...
Nog steeds zonnige groeten uit CA,
Nadine en Co
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