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ILOKA TIJDENS DE
VAKANTIEMAANDEN
Na een intens seizoen 2013-2014 was een welverdiende vakantie
aangebroken.
Voor sommige van ons was deze al bezig, voor andere onder ons
stonden er nog weken intense arbeid op het programma.  Dus veel
vakantie was er niet gepland.
Ons bestuur is dan ook intensief bezig geweest om het nieuwe seizoen
voor te bereiden.  Zo kwamen zij samen om het beleidsplan verder
uit te werken.  Hierin staat de hele organisatie van onze kring en de
te behalen doelstellingen.  Een must voor elke vereniging.  De verga-
dering vond gelukkig plaats op een zonnig terras, alhoewel we tegen
het schemeren toch een dikke trui nodig hadden. 
Maar ook het subsidiedossier diende opgemaakt te worden.  Net zoals
de vorige jaren werd alles tijdig verzameld zoals verslagen, foto’s,
flyers, uitnodigingen, opleidingsattesten en veel meer.  Het hele
reilen en zeilen van onze kring is hierin terug te vinden.  Alles werd
nagekeken en samengebundeld.  Een werkje van vele uren noeste
arbeid, ook al lijkt het maar dat we gewoon alles moeten bundelen,
alles moet correct zijn.  Hier hangt natuurlijk veel van af.  Dankzij de
subsidies die we ontvangen, kunnen we het lidgeld laag houden.
Het uiteindelijke resultaat was een dikke kaft en werd eigenhandig
aan de heer Mariën eind augustus afgeleverd.  Dus nu maar hopen
dat alles ok is.
Onze vakantie kon eindelijk ook beginnen.  Stil bleven we niet zitten
want we hadden een 3-daagse fietsvakantie in het kleine dorpje
Holten in Nederland.  Met muziek, knooppuntenplanner en kilometer-
teller trokken we het Nederlands landschap rond.  Een prachtige en
rustige  omgeving hadden ons goed gedaan. Ondertussen waren we
nog met vrienden gaan eten in de Keysershoeve te Sint-Job in’t Goor. 
En weten jullie wat?  We werden er in de maling genomen door nie-
mand minder dan Erik Van Looy en Steven Van Herreweghe.  Een
betere training voor onze buikspieren was er tijdens de vakantiepe-
riode nergens te vinden.  Op 13 augustus mochten we, als slachtoffers
van de verborgen camera, de live-optredens bijwonen van “Het beste
moet nog komen”.  Een ervaring/herinnering die we voor de rest van
ons leven niet meer zullen vergeten.  Begin september waren we dan
ook op “Vier” te zien, dus even 2 BV’s geworden.
Na deze belevenissen stond er op 18 augustus een trainersvergadering
op het programma.  Het nieuwe turnseizoen diende verder uitgewerkt
te worden.  Wat gaan we doen op de openlesdag, op Sinterklaasdag? 
Hoe gaan we de brevettendag organiseren?  Zelfs de indeling van het
jaarfeest werd opgemaakt.  En de dag nadien werd onze hulpleiding
op een vergadering uitgenodigd.  Hierin werd de volledige werking
van ons vrijdagavond turnen uitgeklaard. Wat kan er worden verbe-
terd, wat zijn onze doelstellingen, hoe gaan we de groepen indelen
en hoe gaan we de Gymstars gebruiken? En zo werd het al snel 1
september en werd de start van het nieuwe turnseizoen ingezet.  Het
beloofd een blits seizoen te worden. 
Hugo en Rina
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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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WK GYMNASTIEK IN CHINA
Je hebt misschien maar één kans in je leven om een WK turnen te bekijken in eigen land. 
Ik heb toen de allround-finale bekeken van de vrouwen en daarover ook een verslag gemaakt.  Omdat
dit toen zo boeiend was om volgen, keek ik er al naar uit om de volgende editie te aanschouwen. 
Niet live, want de locatie Nanning in China leek me toch iets te ver.
Dan maar via de TV zeker?  Tja, je weet dat er toch weinig media aandacht bestaat voor de gymnas-
tiek in het algemeen en ik begon al te vrezen dat geen enkel TV-kanaal dit zou uitzenden.
Gekeken naar de tv-gids van Eurosport en Sporza, maar helaas geen WK Gymnastiek geprogram-
meerd.  Ik ben ook een voetbalfan maar vindt het zelf ook wel ergelijk dat er zoveel aandacht gaat
naar Koning Voetbal en zo weinig naar het Turnen.  Terwijl de Gymfederatie toch de 3de grootste is
na de voetbal- en tennisfederatie in België …. .
Soit, gelukkig is er de NOS in Nederland die zich bereid gevonden heeft om alle finales uit te zenden
in China.  Hebben we dit aan Epke Zonderland te danken?  Misschien wel, wie zal het zeggen.  De
prestaties van deze “Flying Dutchman” zijn zo geweldig dat het turnen toch meer belangstelling krijgt
in Nederland.  Hadden we ook zo maar iemand in België …
Maar het moet gezegd, onze Belgische meisjes hebben het zeker niet slecht gedaan.  Met een elfde
plaats in de eindstand van een WK is dit de beste prestatie ooit in een WK.  En zo mogen we ook
hopen op een Olympische deelname in Rio.  Als ze volgend jaar in Schotland bij de eerste 16 eindigen,
hebben ze zicht op deelname.  Voor alle duidelijkheid: de eerst 8 in Schotland gaan rechtstreeks naar
Rio.  Uit de nummers 9 t/m 16 van dit WK gaan er nog 4 landen door naar de Olympische Spelen,
maar dit wordt beslecht in een na-event begin 2016.  En zo hebben de Belgische meisjes toch kans,
zeker als ze de prestaties van dit jaar het  volgende jaar kunnen evenaren.  Voor de Belgische heren-
ploeg wordt het een stuk lastiger.  Zij zijn 19de geëindigd en ik vrees voor hen dat ze volgend jaar in
oktober al gaan weten dat ze er in Rio niet zullen bij zijn.
Bij de Belgische dames was het vooral Laura Waem die in het oog sprong.  Zij was ook de enige die
individueel de finale bereikte.  Daar moest ze jammer genoeg vrede nemen met een 24ste plaats (als
laatste).  Zij verklaarde achteraf dat ze te veel stress had en dat ze de groep rondom haar wel miste. 
In een landenfinale steun je mekaar en pep je mekaar op.  Dat ontbrak in de individuele finale.
Ik heb haar oefening gezien op de “sprong” en toen kwam ze ook heel gespannen over.
Maar goed, zij is nog jong en kan nog veel progressie maken.  Hetzelfde kan gezegd worden over Lisa
Verschueren.  Voor Julie Croket was het eerder een wederoptreden na zoveel blessureleed en zij heeft,
zonder al te veel risico’s te nemen, een bevredigende prestatie geleverd.  Gaël Mys was in mindere
doen maar dat kan volgend jaar weer anders zijn.  Ik kijk in ieder geval al hoopvol uit naar hun
prestaties tijdens het WK in Glasgow.
En wat deden de internationale toppers? 
Het was uitkijken naar de strijd tussen de Verenigde Staten en China in de allround finale landenteams. 
Al gauw bleek dat de Amerikaanse meisjes een klasse te sterk waren.  Zij wonnen met liefst 7 punten
verschil op China.  Vooral het supertalent Simone Biles was, net als in Antwerpen, in heel goede doen.
Ik keek ook erg geboeid naar de finale allround individueel omdat in deze meerkamp toch wat meer
spanning te noteren viel.  Hier kregen we meer strijd tussen de Amerikaanse Simone Biles en de
Roemeense Larisa Iordache.  De Roemeense wist dat ze meer risico moest nemen om een kans te
maken en ze nam ook de nodige risico’s.  Haar oefeningen hadden een hoge moeilijkheidsgraad maar
ze deed het prachtig en maakte het de Amerikaanse heel lastig.  Na 3 toestellen was de strijd nog
niet gestreden en had Larisa Iordache een kleine achterstand op Simone Biles.  Maar wat deze laatste
presteerde op de vloer was van ongelooflijke klasse.  Je vraagt je soms wel af of deze Biles wel van
deze planeet is.  Zo klein van gestalte, maar wat een springkracht!   En dan die snelheid van uitvoe-
ring!  Oogstrelend gewoon. 
Zij doet dit met zoveel plezier en voor de toeschouwer is dit ook echt genieten! 
En dan weet je dat het voor Larisa heel moeilijk om niet te zeggen onmogelijk zal worden om dit te
overtreffen.  Maar zij ging er 100% voor, nam heel veel risico’s en deed dat fenomenaal !
Toch kwam ze een half puntje tekort in de eindstand. 
De gouden medaille ging dus naar de Amerikaanse Simone Biles, de zilveren naar de Roemeense
Larisa Iordache.
Roemenië heeft toch weer een ster in haar rangen.  Het land, waar de kennis van het turnen zo
verspreid is, heeft in de 10 laatste edities van de Olympische Spelen altijd een medaille gehaald in
een landenfinale.  Of dit nu ook het geval zal zijn, wordt betwijfeld omdat Larisa Iordache toch een
beetje eenzaam aan de top staat in Roemenië.   Het antwoord krijgen we in Rio in 2016.
Hoe dan ook, een topper heeft Roemenië sowieso met deze Larisa Iordache.  En ik ben heel blij dat
zij heeft toegezegd voor het Gymgala in Antwerpen.  Een reden te meer om tickets te bestellen. De
belangstelling binnen Iloka is trouwens ook groot met maar liefst 27 inschrijvingen om deze editie
van het Gymgala bij te wonen.
Ondergetekende zal ook aanwezig zijn en tevens verslag uitbrengen. / Hugo Tahon /Secretaris Iloka
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RACE 4 OASe
Race Against Nature , een evenement dat jaarlijks
georganiseerd wordt in het Energy Park te Averbode.
De naam verteld het al : lopen tegen de kracht van de
natuur met de natuurelementen in het vizier (water,
vuur, lucht en aarde).
Dit jaar ging dit door op zondag 21 september, aan de

start stond ook één van onze leden, Michael Swijnen. sportief en groot,
elementen die kunnen bijdrage tot een succesvolle race. Michael had
er zin in om samen met een vriend en diens 2 collega's te starten aan
de Race. Om Michael wat moed te geven om dit volledig te kunnen
uitlopen liet hij zich sponsoren voor een goed doel : Praatgroep OASe,
een vrij nieuwe praatgroep in Kapellen om ouders van kinderen en
jongeren met autisme één keer per maand samen te brengen.
In de voormiddag had een regenbui het terrein met water en slijk
bedekt maar bij de start van de race was het zonnetje van de partij
om de 6000 lopers een hart onder de riem te steken. Elke 5 minuten
startte er een ploeg.
Om 13u25 was het dan de beurt aan Michael. Het team ging in een
startblok, volledig afgesloten en donker. De ideale basis om de lopers
wat meer uit te dagen in de Challenge. Om 13u35 ging de poort dan
open, 250 lopers waaronder Michael kwamen met schuim en een rood
kleurtje overgoten op hun lichaam en kleren naar buiten gelopen
hopend op maar 1 ding ; het uitlopen van een loodzwaar parcours
van 10 km met 16 hindernissen ,"The Neptunus Storm", "Lumber Jack
Freeway" en "Jolly Jumper Bootcamp", krachtige namen voor de eens
zo krachtige hindernissen. 
 
1u 34 minuten en 25 seconden later kwam Michael aan de finish, hij
was 2968ste van de 6000 deelnemers. Een prachtige prestatie. Moe
en voldaan had hij toch nog energie om volgende woorden uit te
spreken : op 16 november loop ik de Neptunus run in Nieuwpoort. Hij
heeft duidelijk de smaak te pakken !

PROFICIAT MICHAEL !
          DANK AAN DE SPONSORS !

PROFICIAT ILOKA / BEDANKT RINA EN HUGO
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Rugproblemen
Nog eerst een deugddoende vakantie te Kroatië. Gezien mijn nekproblemen me reeds meer dan een jaar
parten speelden werd het voor mij een rustvakantie. Manlief had er blijkbaar geen moeite mee om er
alleen met de fiets op uit te trekken. Ik vond het ook niet zo erg om een ganse dag te luieren; voor de
vakantie had ik mijn inziens al genoeg gewerkt...
Met tegenzin zag ik 25 september elke dag dichterbij komen. Met pijn in het hart gaf ik de laatste lessen. Ik
wist immers dat het lang zou duren voor ik mijn geliefde turnzaal en mijn ‘lieve’ turnfanaten zou terug-
zien. Dat ik iedereen zou missen wist ik immers al bij voorbaat.
De dag zelf ging alles vrij snel. Aangekomen in de kliniek was er amper tijd om me echt op de ingreep
voor te bereiden. Op mijn kamer aangekomen werd ik snel-snel klaargemaakt; de chirurg had immers
beslist om drie uur vroeger te opereren. Mij niet gelaten; hoe vlugger hoe liever voor mijn part.
Dat de operatie langer geduurd had dan voorzien had ik al snel door toen ik een beetje bij mijn positieven
kwam. Het was immers bijna zes uur s’avonds terwijl het eigenlijk nog maar een uur of drie mocht
zijn. Gelukkig was ik helemaal niet zo ziek als acht jaar geleden. ‘s Nachts slapen in een kliniek is echter
niet zo vanzelfsprekend. De dag na de ingreep was ik dan ook moe. Al bij al viel de pijn te harden. Van
de chirurg vernam ik dat er vier wervels werden vastgezet. Ik kreeg een mooie röntgenfoto overhandigd
waarop een ijzeren plaat en zes vijzen te zien waren. Commentaar van een echte ‘vriendin’: “Dat zijn
dan toch al vijzen die je niet meer kan kwijt raken”... Ha ha; lachen met iemand die ligt af te zien ! En
hoe de chirurg het ‘werkstuk’ van zijn collega presenteerde loog er ook niet om: “Dit is wat mijn collega
er van gemaakt heeft” Tja; aan Frankenstein knutselde men ook een tijd lang hé.
 Na vier vervelende dagen ‘nietsdoen’ in de kliniek stond ik voor de beproeving om als passagier in de
auto huiswaarts te rijden. Dat er zoveel putten en bulten zijn in onze wegen heb je pas door als je elk
van deze puttekes en bultjes in je nek voelt vibreren. Blij dat ik uiteindelijk thuis kon uitstappen. En toen
begon het ‘bemoederen’ door de partner: “Dat mag je nog niet zenne schatteke”. “Wat doe jij nu ? Je
mag toch niets tillen ?” “Kom; gaan wandelen. Je moet elke dag gaan wandelen van de dokter”. En als
ik dan eindelijk wil gaan wandelen en wat verder wil gaan: “Nee schat; zo ver mag je nog niet gaan
wandelen van de dokter zenne”. Aaaa; grrrrr.... Ik weet het wel: ‘t Is allemaal goed bedoeld... En hij
bracht me na drie weken (toch wel wat tegen z’n goesting; want: “Jij mocht toch zes weken NIETS doen
hé?”) dan toch naar m’n eerste turnles na de operatie. Zelf had ik nooit verwacht/gedacht/gehoopt dat
ik zo snel weer in de zaal zou staan. Wel fijn dat je dan op je collega’s/vriendinnen kan rekenen om er
te geraken. Bedankt Rina/Marie-Jeanne ....   voor de aangeboden liften van en naar Kapellen. Zelf zal ik
nog een tijdje niet mogen rijden. En helemaal naar boven of naar beneden kijken zal er nooit meer in
zitten. 

Trouwens ook in de zaal wordt ik goed ‘in het oog’ gehouden hoor! Zo werd ik door Rina al berispt omdat
ik mijn nek teveel draaide bij het omkijken. Wat ik wel ontdekte: Mijn stem draagt helemaal zo ver niet
meer. Ik kan dus niet meer door de zaal roepen! Niet dat iedereen dat blikkbaar erg vindt, dat mocht ik
al horen ! (Nietwaar Ilona ?)
Al bij al verloopt het herstel dus vrij goed. Ik hoop dat ik snel terug mijn oude ik word. Dat ik binnen niet
al te lange tijd terug de pees op de retro-gymers kan leggen. Dat ik terug deftig door de zaal kan roepen
(Ja ja Ilona!). Maar vooral: Dat ik jullie allemaal terug kan zien. Want: Ik mis het lesgeven, maar het
meest van al mis ik: JULLIE ALLEMAAL 
Groetjes; Inge.

Verslag Discofeestje Ann & Cindy
Het moge duidelijk zijn dat Retrogym niet altijd gelijk staat aan pijnlijke spieren, gebroken polsen en
extreme oefeningen opgelegd door Inge. Het moge duidelijk zijn dat wij, oude turners, ook in staat zijn
om de benen eens goed los te gooien, niet enkel op de Floor, maar ook op de Dance floor.
Daarom dat we met z’n allen afzakten naar het discofeestje van Cindy en Ann ter gelegenheid van hun
vijfjarig samenzijn. Toen we aankwamen, was het duidelijk dat we ons niet allemaal even goed voorbereid
hadden op het thema. We werden daarom stante pede afgestraft door onze topgastvrouwen: mee hup-
pelen op de tonen van de Indianendans.
Niet veel later liep de dansvloer vol en werden er overheerlijke hapjes rondgebracht. Trish had een
prachtig tekstje voorbereid. Ze heeft zeer zeker talent om een public speaker te worden!
We zagen dat de aanwezige kinderen ook veel turnkunstjes konden. Inge keek overduidelijk goedkeurend
toe. Ik denk dat iedereen het er wel over eens kon zijn dat Sara onder de Retrogym’ers met de prijs van
beste outfit gaat lopen!
Uiteindelijk kwam ook nog een erg late en verdwaalde Kelly binnengewaaid. Na een concert (uiteraard
véél minder leuk dan het feestje) in het sportpaleis en na een lange rit vol met files, had ook zij het
feestje bereikt. De avond was compleet…en de aardbeien waren op!
Nog een heel dikke proficiat aan onze twee topturnsters ANN en CINDY!
Aster B.
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Scandinavische omzwervingen
Zoals vele studenten diende ik begin dit jaar een aanvraag in om op Erasmus te vertrekken. Het Eras-
mus-project is een uitdaging die aan Europese jongeren gegeven wordt om in het buitenland academische
en levenservaring op te doen. Op deze manier raakte ik verzeild in Kopenhagen, een kruispunt op de weg
naar het Hoge Noorden. Er werd me meermaals gevraagd waarom ik het überhaupt deed. Een rechten-
student heeft er immers toch geen baat bij om buitenlands recht te studeren? Wel, in de richting Inter-
nationaal en Europees recht lijkt het me bijna onmisbaar om ook in andere landen en rechtssystemen
ervaring op te doen. Bovendien wordt er meer en meer Europees geregeld en zolang je binnen Europa
blijft, zijn het vaak dezelfde principes die toegepast worden. Je leert ook een andere cultuur kennen,
mensen van over heel de wereld. Ja, ik ben best tevreden van mijn leventje hier!
Aan de rechtenfaculteit volg ik drie vakken. Studenten hebben hier veel minder les dan in België, maar
worden tegelijkertijd gedwongen om tijdens hun studie te werken in hun latere beroepsomgeving. Zo
niet, vinden ze na hun studies maar moeilijk werk. Ik kreeg de indruk dat ik hier dus maar weinig te doen
zou hebben. Daarom heb ik nog een extra vak Nordic Mythology opgenomen. Hierbij leer ik alles over de
Vikings. Neen, ze hadden geen horens op hun helmen. Neen, niet al hun schepen hadden een draak als
boegbeeld. Het is ook een enorm pluspunt dat er gratis uitstappen bij inbegrepen zijn! Zo ging ik vorige
week naar Ale Stenar, zowat de Zweedse Stonehenge.
Ondertussen probeer ik ook de Deense taal onder de knie te krijgen. Jeg hedder Aster. Jeg kan tale fem
sprog. Hvad med dig?
Om me hier toch helemaal thuis te voelen, ben ik ook aan sportlessen begonnen. USG is verbonden aan
de universiteit en biedt als vzw zeer veel sporten aan. De voordelige prijs zat er natuurlijk ook voor iets
tussen. Zo ben ik begonnen aan een beginnerscursus bouldering. Hierbij beklim je een klimmuur zonder
touwen. Als je boven bent, spring je terug naar beneden. Eerlijk gezegd, het springen geeft een enorme
kick! Op deze manier houd je je meer bezig met je klimtechniek. De klimgroep is een leuke mix van
Deense en internationale mensen die al dan niet studeren.
Deze week heb ik ook mijn eerste turnles gehad. Ik kon het mentaal niet aan om te denken over hoeveel
soepeler en sneller iedereen in de Retrogym zou zijn als ik terugkwam. Er werden verschillende soorten
gymnastiek aangeboden, maar ik koos uiteindelijk toch voor een combinatie van trampoline, tumbling
en air track. Door wateroverlast waren de eerste lessen afgelost wegens gezondheidsgevaar. Top… Ik
was niet voorbereid op wat ging komen. We trainen twee uur per week met een groep van zo’n 30 per-
sonen. Er zijn drie trainers waardoor er gewerkt kan worden in relatief kleine groepen. De les begint met
een half uur opwarming waarbij er vooral veel gelet wordt op het losmaken van de spieren. Radslagen,
handstand ed worden pas tijdens de effectieve turnles geoefend. Daarna werden we ingedeeld in groepen.
Ik heb mezelf ingedeeld in de groep net boven het beginnersniveau. Dat bleek geen slecht idee. Ik ben
niet de beste, noch de slechtste. Bij de trampoline werd er voornamelijk geoefend op een gewone salto
zonder aanloop. Er is geen valput, maar de gigantische matten zijn zo zacht, dat dat eigenlijk niet hoeft
(misschien kunnen we die eens aankopen?). De les wordt afgesloten met een half uur krachttraining. Ik
wil hierbij absoluut NIEMAND op ideeën brengen. Elke oefening werd 45 seconden uitgeoefend, waarna
er een doorschuiftijd van 15 seconden was en dan moest je weer 45 seconden een andere oefening doen.
Het was ontzettend uitputtend, zeker als je al wat afgepeigerd bent van het eerste anderhalf uur. Het
doel is hier echt om spieren tot het uiterste te trainen. Probeer het maar eens zo lang vol te houden om
45 seconden gewone plank te doen, dan op je ene kant en uiteindelijk op je andere kant. Omdat we alles
op de vloer deden, kreeg ik er ook gratis wat blauwe plekken bij.
Desalniettemin heb ik ervan genoten (en de dagen erna mijn spieren duidelijk ook)!
Vi ses!
Aster B.
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Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport
Om in 2015 van een dubbele werkingssubsidies te kunnen genieten en het risico dat we vroeg of laat
worden geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast gedrag, was het belangrijk om deel te
nemen aan deze sessie. Deze vond plaats op dinsdag 30 september om 19.30 uur in het huis van de
Sport te Antwerpen -Berchem
Irène en Marie-Jeanne hadden zich ingeschreven.
Om zeker op tijd te komen en een parkeerplaats te hebben vertrokken we dan om 18.15 uur naar Ant-
werpen. Daar het met het verkeer wel mee zat en het op de ring voor een keer vlot ging waren we ter
plaatse rond 18.45 uur. Na eerst op verkenning geweest te zijn in welke zaal de sessie gegeven werd,
was er nog tijd voor een frisdrankje. Daarna konden we het zaaltje binnen, onmiddellijk bleek er een
grote deelname te zijn.
 In deze vorming, die gegeven werd door sportpsychologe Caroline Jannes, werd het thema “Lichamelij-
ke en Seksuele Integriteit” in een sportcontext besproken. Hierbij werd er aandacht gevestigd aan het
belang en de verantwoordelijkheid die een trainer /coach in dit thema draagt.
Na het verkrijgen van de handleiding en de steekkaarten werd aan de hand van het Vlaggensysteem
aangeleerd hoe je situaties objectiever kan inschatten en welke een gepaste reactie is.
De sessie eindigde met oefeningen van verschillende situaties waar elke deelnemer zijn beoordeling kon
geven met behulp van het vlaggensysteem.
Uit de beoordelingen van de deelnemers kon men besluiten dat gepast reageren op deze gevoelige ma-
terie niet zo gemakkelijk is. Door de verschillende meningen op een situatie werd er een discussie gevoerd
maar door de psychologe in goede banen geleid door te wijzen op de criteria die we moesten handhaven.
Na deze interessante vorming konden we terug naar huis waar in de auto nog werd nagepraat over het
onderwerp.
M.J.

KADERWEEKEND 2014
De herfstvakantie was reeds begonnen, maar voor sommige van onze
trainers stond er  nog een bijscholing op het programma.
Op zondag 26 oktober reden Christa, Rina en Tine richting Topsport-
hal in Gent voor hun jaarlijkse afspraak met het Kaderweekend.  Dit
is een opleidingsweekend georganiseerd door de Gymnastiek Fede-
ratie Vlaanderen.  Per dag worden er enorm veel cursussen aangebo-
den waaruit je zelf kan kiezen welke je wilt volgen.  Wil je 2 dagen
volgen of maar 2 sessies.  Alles is mogelijk.
Onze trainers hadden zich ingeschreven voor het volgen van 4 sessies,
een ganse dag.
Voor de eerste sessie moesten ze de barre opzoeken. Hier kregen ze
meer uitleg over de oefeningen van de recreawedstrijden. Hoe ze het
beste werden aangeleerd en uitgevoerd.  Welke hulpmiddelen het best
kon gebruikt worden om bepaalde oefeningen, bv kikker op de barre
aan te leren.   Voor de 2de sessie kwam Ina hen vervoegen. Bij deze
sessie werden de oefeningen voor de vloer van de recreawedstrijden
van begin tot einde uitgelegd.  Beide sessies werden gegeven door
een enthousiaste lesgeefsters en 2 jonge gymnasten. Spijtig genoeg
kenden zij de oefeningen al en had het toch leuker geweest als er een
jonge recrea gymnast aanwezig was.
Voor de sessies in de namiddag hadden ze zich ingeschreven voor de
categorie tumbling. Allebei gegeven door Luc Gooris, een zeer en-
thousiast lesgever die we reeds van de vorige jaren kenden.  En ook
dit jaar stond hij weer enthousiast les te geven.  Rondat flik en salto
voorwaarts met uitstap werden met hand en tand uitgelegd, uiteraard
met de nodige hulpmiddelen als valmatten, wesco blokken, enthou-
siaste gymnasten enz.  Om een goede basis te leggen, werd ons
nogmaals duidelijk gemaakt dat een goede radslag en handstand zeer
belangrijk zijn.  Voor de laatste sessie kregen ze te horen hoe ze een
temp moeten aanleren.  Conclusie: weer een dag Kaderweekend waar
onze trainers de nodige kennis hebben opgedaan.
En voor volgend jaar , 17 of 18 oktober 2015, staat het Kaderweekend
al reeds in hun agenda ingevuld!
RS

15 januari 2015
Einddatum voor het binnen bren-
gen 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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We zijn terug vertrokken !
Op vrijdag 5 september begonnen we terug met lijndansen. We waren
allemaal blij dat de lessen terug begonnen en nog blijer toen bleek
dat onze voetjes (ahum) de passen nog (min of meer) wisten!!
Zaterdag 6 september was het “Dansen op het dorpsplein” en daar
waren we ook bij. Alle dames- in een lange witte broek en een
kleurrijk T-shirt- waren op tijd aanwezig en een beetje zenuwachtig
voor ons optreden maar het viel heel goed mee! Er kwamen ook jonge
en oudere mensen een poging wagen en al snel wordt het dan duide-
lijk dat het toch niet zo eenvoudig is. Tja, je moet toch eventjes oe-
fenen eer je weet of je links of rechts moet draaien en een hele of een
halve draai moet doen en soms weten we zelfs niet goed of we nu
vooruit of achteruit moeten gaan. Maar we hebben wel plezier en dat
is het voornaamste.
Dinsdag 9 september was dan de eerste turnles. Amai, we waren net
een groep uitgelaten “meisjes”. Arme Iréne.... wat zie je soms toch
af met ons! Ook dit jaar mochten we weer een nieweling verwelkomen.
Hopelijk blijft ze komen want we zijn een leuke bende.
We zijn er dit jaar dus goed ingevlogen en hopen er weer een heel
fijn, sportief jaar van te maken!
Groetjes en blijven bewegen,hé!
Martine

Broertje voor
Mayy Hadid
Op maandag 3 november 2014 is
Mayy Hadid, gymnast bij Gym+,
LM en Tumbling de grote zus ge-
worden van broertje Lu’ay.  
Een dikke PROFICIAT!!!

NIEUW LEVEN
 Op 20 augustus 2014 om 02.55u werd Giule Verlinden geboren. Ze
is het zusje van Giane die bij Iloka een enthousiaste kleuterturnster
is. Giule is het vierde kleinkind van penningmeester Steven.
Papa & Mama
     Brett en Wenke Verlinden - Van de Walle
 3.300 kg  -  50,5 cm
 Een dikke proficiat voor Grote Zus, ouders en grootouders!
Wij hopen Giule binnen enkele jaartjes te mogen verwelkomen bij
onze Kleutergym.
 

Kleuterturnen met Mama,Papa, Oma ...
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RIBBENS Lela kleuters 24/10/2010
BOCKEN Felice kleuters 23/10/2008
VERBOCHT Fleur kleuters 17/10/2008
VERLINDEN Tibo jongens 30/10/2006
KIEL Fenna kidsdance 16/10/2006
KNIGHT Layla gym 17/10/2005
DE NAEYER Liana gym 22/10/2004
HUYBRECHTS Lien gym 14/10/2004
LATTEUR Hailey gym 13/10/2004
VAN HOOF Yasmijn gym3 24/10/2003
GOETSCHALCKX Jana hulp 24/10/1996
SEMPELS Ilona gym+ 8/10/1996
DE SWERT Karen volleybal 13/10/1987
VAN HEES Diana seniorobic 7/10/1948

 

VAN EIJMEREN Linus kleuters 3/11/2010
BLEUKENS Yinthe kleuters 6/11/2009
GORTS Hanna kleuters 25/11/2008
DE MOOR Evy gym 29/11/2004
COLPAERT Fleur gym+ 9/11/2001
BOEYE Aster retrogym 7/11/1993
MARTENS Kelly retrogym 3/11/1988
JOOSENS Cindy retrogym 6/11/1979
SCHUURMAN Brigitte conditiegym 2/11/1962
SMITS Lucie bestuur 4/11/1953
JOOSENS Walter bestuur 11/11/1950
FISSERS Guy bestuur 30/11/1938

 

HOTAG Siebe kleuters 6/12/2010
SIMONS Elien kleuters 14/12/2005
DE KEERSMAECKER Juna gym 6/12/2004
DE MEULENAERE Marieke gym+ 25/12/1999
VAN CRAEN Lien gym+ 17/12/1999
VAN HASSELT Tine gym+ 1/12/1999
SEMPELS Jolien gym+ 20/12/1997
DE REN Kelly retrogym 24/12/1982
ILSEN Christina seniorobic 27/12/1949
NEIMAN Gerda erelid 22/12/1949
WUYTS Anna conditiegym 2/12/1947

 

SHEHU Léon kleuters 23/09/2011
BOGAERTS Yenke kleuters 28/09/2009
VAN EIJMEREN Noam kleuters 19/09/2008
VERLINDEN Kato gym 8/09/2004
SEMPELS Sofie gym+ 5/09/1999
TAHON Hugo bestuur 1/09/1960
VAN STEENKISTE Marie-Jeanne conditiegym 27/09/1948

 
 

PROFICIAT JARIGEN VAN SEPT - OKT - NOV - DEC
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DE HEIDE
20/09/2014
Op een zonnige zaterdagmiddag
hadden wij afspraak aan de Heide
met bestuur en leiding van ILOKA.
Om het nieuwe seizoen samen
goed in te zetten, vertrokken we
voor een prachtige natuurwande-
ling door onze Purpere Heide.
Klein en groot genoot van een
stralend zonneke en na 3 uur
stappen hadden we natuurlijk
groten dorst. Den Turf smaakte
dan ook wonderwel. Ons eten was
besteld bij "Crepes & Stones"
waar ieder zijn eigen prakje kon
bakken op de steengrill. Na al dat
lekker eten en drinken was het
voor sommigen reeds voorbij
bedtijd! Bedankt voor de toffe
samenwerking en we hopen in de
toekomst dit zeker nog eens te
herhalen.
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info :

www.natuurvriendenkapellen.be

guy.fissers@scarlet.be

willy.roovers@pandora.be

FIETSEN
roland.robersscheuten@telenet.be

WANDELEN
guy.fissers@scarlet.be

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

PETANQUE / BOWLING
info@splusssportkapellen.be
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Vacantie in CA
 
Zoals jullie wel zullen weten gingen Oma en Opa weer eens een
keertje op bezoek bij Nadine, Tim en Freya in San Jose, California.
Het is toch steeds een hele onderneming om naar het andere einde
van de wereld te vertrekken. Al onze beestjes (de duiven van Ludo)
die we achterlaten moeten wel op tijd eten en drinken krijgen. Wegens
ziekte van onze gewone verzorger moest er een heel schema opgesteld
worden om alles naar wens te laten verlopen. De nodige goede
vrienden werden gevonden en na alles te hebben geregeld konden
we dan ook met een gerust gemoed vertrekken. Ik heb ondertussen
ook een prachtige vervangster gevonden om de turn- en danslessen
te laten doorgaan, dus wij weg en dit keer voor 3 weken ! !
De hernieuwde kennismaking met Freya viel reuze mee. Vanaf dag 1
vond ze het maar normaal dat er nu 2 speelkameraden steeds ter
beschikking waren en wij hadden weinig anders te doen. Voor ons
was het ook genieten van het mooie droge weer en de prachtige
zonneschijn. Alle dagen op wandel naar de ene of andere speeltuin,
met de blokken spelen, boekjes lezen, puzzels maken, kleuren,
knippen, we zijn weer volledig bijgeschoold in alle takken van het
kleutergebeuren.
Nadine en Tim, ja die moeten gaan werken, die zien maar weinig van
de mooie dagen waar wij van konden genieten. Tijdens de weekends
werden er dan wel uitstappen gemaakt en ook een dagje naar Montery
waar we het prachtige reuze aquarium bezochten. Halloween mochten
we ook weer meemaken, en op 11 november, is “Veterans Day”, was
er een echte stoet in San Jose met natuurlijk een hele hoop veteranen
van al hun verschillende oorlogen. Die hebben er heel wat meer dan
bij ons. Er waren ook gigantische fanfares met de nodige majorettes
van de verschillende scholen, ook een postkoets met paarden en een
bus die was omgebouwd en leek op een tram ! ! Ook was er een
vereniging van Oorlogsbruiden, die mensen liepen met grote trouw-
foto’s van hun voorouders die getrouwd waren met “vreemde”
vrouwen. Allerhande wagens met mensen op en iedereen maar
zwaaien met een vlaggetje. Freya keek haar ogen uit! Ik voelde me
direct weer in “onze” 11 november stoet met het trommelkorps van
ILOKA – ’t was ginder wel iets groter!
Na 3 weken moet er dan weer ingepakt worden en vliegen we terug
naar Kapellen. Afscheid nemen, we hebben het er steeds moeilijker
mee om iedereen ginder achter te laten. We weten wel dat het allemaal
goed gaat maar … Freya zo af en toe eens knuffelen, in plaats van 3
weken achtereen, het zou toch anders zijn. Dan na 20u reizen en een
overgeslagen dag proberen we ons hier weer aan te passen aan onze
goed gevulde agenda en ons “normale” leven.
Het was toch fijn er zo eens tussenuit te zijn. Daarbij onze dank aan
alle mensen die ons daarbij hielpen. Steeds tot wederdienst bereid.
Irène
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Nieuws uit Californië
We hebben het weeral gehad, het jaarlijkse bezoek van oma en opa
zit er weeral op. Gelukkig had oma dit jaar een foutje bij de boeking
gemaakt en hebben we ze toch wel 3 weken op bezoek gehad  .  En
ze hadden ook nog een beetje regen bij, iets waar wij hier in Califor-
nië heel blij mee zijn.  Dat het er op Halloween moest uitvallen, was
een beetje ongelukkig, maar de rest van de vakantie is gelukkig droog
gebleven, zodat ze onze actieve kleuter geregeld konden uitlaten... 
Spijtig genoeg was er dit jaar niet veel tijd voor vakantie (en de vo-
rige jaren waren ze echt wel verwend),maar we hebben samen toch
wat leuke uitstappen kunnen doen.  En ze komen natuurlijk ook niet
voor ons, maar voor onze kleine pruts  . Het is voorbij gevlogen en
nu zitten we hier met een verwende kleuter met ontwenningsver-
schijnselen....
Het droogte probleem is er hier de voorbije maanden niet op verbeterd,
maar de grote bosbranden zijn dit jaar wel uitgebleven.  Sommige
steden hebben vrijwillige besparingsmaatregelen opgelegd en op
sommige plaatsen mag je geen auto's meer wassen of de planten
slechts 2x per week sproeien, maar echt drastische maatregelen
hebben we nog niet gezien. Mijn persoonlijke bijdrage was de dage-
lijkse ice-bucket challenge in de douche door het koude water niet
zomaar te verspillen, maar ik moet toegeven dat sinds het winteruur
weinig challenges succesvol zijn. Of zoals Freya zegt: “we don’t spill
water in Californië”! Dus hopen we maar op regen, zo in dezelfde mate
dat de oostkust onder de sneeuw bedolven wordt met 2 metersneeuw
op een nacht - of net iets minder
Groetjes uit zonnig Californië,
Nadine en Co
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DE  MOPPENTROMMEL
Lisa ging voor het eerst naar het 1ste leerjaar op de lagere school. Daar leer je lezen en schrijven. Het
echte werk dus. Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt aan Lisa wat ze
al geleerd heeft. “Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven”. “En wat heb je dan geschreven?”, vraagt
papa. “Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen”.
Op school vraagt de juf aan Kobe : Wat is de verleden tijd van deze zin "Ik eet een kommetje komkom-
mersla."? Waarop Kobe antwoord : "Dat is gemakkelijk: Ik at een kwammetje kwamkwammersloeg!!
 
Wiebe komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik
ook "dank je wel" zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot nu toe kon je dat
nog niet eens in het Nederlands."
 
Een Hollander is zijn dakgoot aan het verven. Ladder tegen de dakrand, verf op de grond. Doopt z'n
kwast, loopt naar boven, gaat verven. Loopt weer naar beneden, doopt de kwast. Gaat weer naar boven,
en gaat weer verven. Een Belg loopt voorbij en kijkt dat een tijdje aan. En besluit toch even een advies
te geven. Hij zegt tegen de Hollander: "Kan je niet beter de pot verf boven aan de trap hangen?
" Waarop de Hollander antwoordt: "Ah nee hé, dat zou wel handig zijn, maar hebt ge niet gezien wat er
op die pot staat: 'Grondverf!' "
 
's Morgens vroeg komen twee werkmannen van Belgacom de straat ingereden en beginnen te graven.
Nadien wordt de gegraven sleuf weer dichtgegooid. 
Dit gaat zo de hele dag door.
Vooraleer ze 's avonds vertrekken komt een buurtbewoner bij die mannen en vraagt hen wat ze nu ei-
genlijk de hele dag gedaan hebben. 
Wel zeggen die mannen : 'Wij hebben draadloos internet gelegd.'
 
Man tegen vrouw : “ als ik 25 jaar met u gehuwd ben gaan wij naar Amerika!”
Antwoord van de vrouw: “Joepie!!! Wat doen we dan als we vijftig jaar getrouwd zijn?”
Man: “Dan kom ik u terug halen.”
 
Twee tachtigers Franske en Maurice zitten op een bank in het park.
Zegt Franske opeens: K’hem zin en een cremmeke!
Maurice: " K'zal ze gaan halen, wat wilde van smaak?"
-"2 Bollen chocolat en gij?"
- "Voor mij twee vanille"
Antwoordt Franske: “Ge zou het beter opschrijven,
want ge gaat dat zeker vergeten!" 
-"Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons"!
-"Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!"
-"Nee, nee ik ga just niks vergeten!"
Maurice staat grommelend recht "Twee chocolat, twee vanille... twee ch…" 
Na een lang kwartier komt Maurice terug met  twee braadworsten en twee pakjes friet  !!!!!!!!!!
Zegt Franske "En waar is de mosterd ? "
“Gedoeme,vergeten!”
“Zie de wel dat ge dat moest opschrijven!”
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HALLOWEEN
Halloween is een overblijfsel van een oud Keltische feest dat Samhain heette. Tegelijk met Halloween
begon de donkerste tijd van het jaar, vooral vroeger ook de moeilijkste periode, omdat er dan weinig
voedsel was. Doordat deze periode aanbrak, kreeg Halloween eigenlijk een soort van "slechte naam". Er
werd gezegd dat er geesten, heksen, kabouters, feeën en duivel rond waarden en dode zielen terug
zouden keren naar hun oude huizen. De mensen van toen geloofden dit en probeerden hen te verdrijven
en uit de buurt te houden met zingende kinderen die lampions hadden. Ze namen hier kinderen voor,
omdat ze geloofden dat kinderen nog niks fout hadden gedaan en onschuldig waren. Hierdoor waren ze
heilig. En als er iets was wat kwaad tegen kon houden, dan was het iets wat heilig was.

Halloween (Amerikaans) wordt ook wel All Hallow's Eve genoemd (Engels). Vroeger heette Halloween
Samhain. Tegenwoordig wordt gezegd dat Samhain vroeger ook een soort geest had: Samhuin. Samhuin
zou de pompoenenkoning zijn van Halloween. Vroeger geloofden de mensen heel sterk in Samhuin,
waardoor hij veel kracht zou hebben. 1 keer per jaar, natuurlijk met Halloween, probeerde hij in 1 nacht,
de nacht van 31 oktober, al het goede uit te roeien. Mensen kwamen niet in de buurt van akkers en
kerkhoven, en zeker niet in de buurt van akkers met pompoenen! Nu geloven weinig tot geen mensen
meer in Samhuin, de pompoenenkoning van Halloween en daardoor is zijn kracht sterk afgenomen.
Samhain zelf is afgeleid van Sam Fuin, een Middeleeuws woord uit de 14e eeuw en betekent letterlijk:
het einde van de zomer. Vanaf de Middeleeuwen verdwenen in Engeland de namen All Hallow's Eve en
Samhain, en werd het Halloween genoemd, wat in Amerika, Canada, Ierland, Schotland en Wales zo
overgenomen werd.

Halloween is verbonden met 1 van de grote heilige dagen, namelijk de vooravond van Allerheiligen. Al-
lerheiligen wordt gevierd op 1 november, de dag na Halloween.
Hallow betekent heiligen of heilig maken en is oud Engels. Halloween heeft in de loop van de tijd nog vele
andere namen gekregen, onder andere: All Souls Day, All Saints Day, November Eve, Hallowmas, Hal-
lowtide, All Hallow's Night, Eve of All Hallows, Festival of the Dead, Third Festival of Harvest, Old Hallow-
mas. In Amerika heeft Halloween ook nog andere namen gekregen, die heel normaal gebaseerd waren
op de gewoontes: Nuterack Night (de nacht van het notenkraken), Bob Apple Night of Duck Apple Night
(de nacht om te bijten naar appels die op het water drijven), Crab Apple Night ( de nacht van de wilde
appel), Thump-the-door-Night (de nacht van het bonken op deuren (wat door de kinderen wordt gedaan))
en Apple and Candle Night (de nacht van de appel en de kaars).

Halloween kondigde meerdere dingen aan, niet alleen de donkerste periode van het jaar, maar ook nog:
het begin van het winterseizoen, het einde van de oogst, de jacht, de aanvang van het nieuwe jaar, het
vieren van de dood en het voorspellen van de toekomst.

De meningen over wanneer Halloween is ontstaan, zijn erg verschillend. Sommigen zeggen dat het 2000
jaar geleden is ontstaan. Anderen denken 1000 voor Christus, maar weer anderen denken dat Halloween
is ontstaan tussen 1000 en 100 voor Christus. Over het algemeen wordt aangehouden dat Halloween nu
zo'n 2000 jaar oud is.

Welke rol speelt Halloween in de Amerikaanse samenleving?

Halloween is bij toeval in Amerika beland. Als dit niet was gebeurd, was Halloween waarschijnlijk nooit
zo wereldwijd gevierd en gekend. Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, bracht hij Halloween in
Amerika. Het werd toen nooit echt gevierd, maar toen in de jaren 1840 een grote aardappelschaarste in
Ierland was, kregen de Ieren het moeilijk. De keuze was: of sterven, of emigreren naar Amerika. Doordat
in Ierland Halloween wel heel bekend was, werd het toen echt overgebracht naar Amerika, en begonnen
ze dit in Amerika ook te vieren.

Tegenwoordig speelt Halloween een vrij grote rol in de Amerikaanse samenleving. Het is eigenlijk een
feest voor de hele bevolking, van jong tot oud. Kinderen gaan langs de deuren met 'trick or treat', jon-
geren gaan verkleed als bijvoorbeeld: heksen, vampieren, demonen, piraten enzovoort uit en de volwas-
sen komen vaak gezellig bij elkaar met allerlei 'feesteten' in Halloweenstijl.

Halloween is tegenwoordig 1 van de meest gevierde feesten op de Amerikaanse kalender. Toch is het
geen officiële feestdag. Dit komt omdat er geen vrije dag aan vooraf wordt gegeven. Doordat het toch
veel gevierd wordt, heeft Halloween zich ontwikkeld tot een officieuze, nationale viering.

De rol van Halloween in de Amerikaanse samenleving is tegenwoordig erg anders dan vroeger. Voor de
jongere kinderen (tot ongeveer 12 jaar) betekent het lol en snoep, zij gaan langs de deur met "trick or
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treat". Voor de oudere jeugd betekent het uitgaan, want zij gaan vaak met een groepje naar een disco
in de buurt. En voor de volwassenen betekent het: blut worden … dit is natuurlijk wel figuurlijk bedoeld,
maar sommige volwassenen besteden echt veel geld aan de uitgave van het snoep voor de jongere
kinderen.

Hoe werd Halloween vroeger gevierd?

Vroeger werd Halloween dus gevierd met zingende kinderen die over straat gingen met de uitgekeerde
pompoenen (een gezichtje) met een lichtje erin, om het kwaad op afstand te houden. Er werd veel aan
waarzeggerij gedaan, vooral aan het voorspellen van huwelijken en huwelijkspartners, en er werd zoveel
mogelijk gedaan tegen het buiten houden van het kwaad, denk hierbij aan zilveren kruisen, kaarsen en
de kinderen.

Hoe wordt Halloween tegenwoordig gevierd?

Ook tegenwoordig gaan er nog steeds kinderen over straat met de Jack-o-lantern. Hierbij zingen ze vaak
niet meer, maar zijn ze verkleed. In Amerika en Canada zijn de Jack-o-lanterns ook nog niet zo lang
bekend, dit kwam pas in Amerika en Canada in de 19e eeuw, namelijk vanaf 1930.

Trick or treat is eigenlijk ontstaan bij volwassene. Nu gaan de kinderen verkleed van huis naar huis, om
snoep en andere lekkere dingen in te zamelen. Trick or treat betekent dat als de kinderen geen traktatie
krijgen (treat), ze vervelende geintjes zullen gaan uithalen (trick).Toch stond trick or treat eerder niet
bekend als iets goeds en leuks in de U.S.A. Vroeger werd het gebruikt om geen stroom te geven aan
mensen die al heel arm waren en de stroom niet konden betalen. Als andere mensen hoorden dat er
mensen in de buurt woonden die dit niet konden betalen, begonnen ze geintjes uit te halen. Het begon
met bijvoorbeeld het inzepen van ramen, maar later werden het wredere dingen, en vandalisme. Later
waren er organisaties die activiteiten begonnen te organiseren om de trick or treat "goed" te maken. Ze
begonnen de kinderen aan te moedigen om langs huizen en winkels te gaan en om treats te vragen en
de criminele acties te laten vergeten. Dit werd heel populair en werd weer geaccepteerd als iets wat bij
Halloween hoorde.

Ook worden er tegenwoordig vaak vuren (bonfires) gehouden, dit kun je vergelijken met de paasvuren
bij ons. Het verschil is alleen dat het vuur bij Halloween gebruikt wordt om het kwaad op afstand te
houden! Doordat niet iedereen gelooft dat de bonfires het kwaad op afstand houden, is het een stuk
minder populair dan de trick or treat en de jack-o-lanterns.
 

Halloween in
San Jose
Een week voor Halloween worden
er pompoenen geraapt in de
“Day-Care”.
Met Halloween gaan de kinderen
verkleed “Trick or Treaten” in
winkels. Ook bij mensen, die
aangeven door een lichtje of een
pompoen voor de deur dat je
welkom bent. Met een emmer vol
snoep komen ze dan naar huis
waar direkt de rommel van het
eetbare wordt gescheiden. Dan
zet Nadine de emmer op de bo-
venste kast en af en toe mag er
dan iets uitgehaald worden. Er
was zelfs een aanbod in de buurt
van een tandarts die per pond
snoep, 1 dollar gaf.
Ook vele volwassenen lopen een
ganse avond verkleed rond om de
kinderen te begeleiden. Je komt
wat tegen ! Zelfs “Choufkes” !

19



20



21



Zomerfeest 50+
Reeds lang op voorhand werd een
datum afgesproken om eens ge-
zellig samen te kletsen met een
hapje en een drankje. Bijna ieder-
een was van de partij en we had-
den er een stralende zomerdag
uitgekozen om bij M.J. in den hof
ons te goed te doen aan van alle
lekkers. Ik veronderstel dat ook
dit voor herhaling vatbaar is ! !
 
Bestuur en Leiding gingen tafelen
in 't Schuurken op 23/05 - steeds
lekker en gezellig.
 

EINDE SEIZOEN
Het zomerfietsen was weerom een succesvol gebeuren. Enkele keren
hebben we onze fiets op stal gelaten wegens te veel regen, maar we
hadden ook prachtige fietsdagen. Het lijndansen ging nog door tot
einde juni maar dan hadden we daar ook onze zomerstop tot begin
september.
Wanneer deze Sprokkel verschijnt is het oude jaar bijna voorbij en
snellen we naar 2015.
Wij willlen langs deze weg iedereen een gezond, sportief en
succesvol 2015 wensen. 
Voor de nieuwe generatie die er aankomt veel geluk en liefde !
Voor de iets oudere een goede gezondheid en veel vriend-
schap !Laten we vooral klinken op een vreugdevol nieuwe jaar !

TURNFEEST 7 MAART 2015
Voor ons turnfeest op 7 maart zijn wij weer op zoek naar vele
helpende handen om alles rond te krijgen.
Verhuis materiaal is vrijdagavond 6 maart rond 20u. - aansluitend
opbouw in de sporthal KTA.
Zaterdag inrichten van de cafetaria en verder aankleden van de
sporthal.
Zaterdagavond afbraak en verhuis van alle materiaal en toestellen
naar de verschillende locaties.
Zondag laatste opruim van cafetaria en sporthal.
Indien u zich voor een van deze dagen enkele uurtjes ter beschik-
king wil stellen van onze club, dan willen we dit graag weten. Geef
maar een seintje aan iemand van onze leiding of bestuuursleden.
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