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Nieuwe Voorzitter ILOKA
Naam :                  Michael Swijnen
Geboren :              09/06/1984
Getrouwd met :      Kathleen
Papa van :             Vic 4 jaar & Nand bijna 2 jaar
Gsm :                    0474 38 59 18
Email :                  michaelswijnen@hotmail.com
Lid sinds :             1991
 Zoals mijn korte cv hier boven aantoont ben ik 24 jaar lid van
ILOKA. en zoals velen begon ik te  turnen bij de kleuters en na
verloop van tijd doorgegroeid naar de jongens- en tumblingafde-
ling. In 1996 had ik het geluk dat ik mee mocht naar Estland om
deel te nemen aan de Gymnacopia, een gymnastiek treffen van
vele Europese landen. Sinds 2003 maak ik deel uit van het bestuur
van onze vzw. Je kan me onder meer elk jaar terugvinden in de
werklpoelg op het jaarfeest. Als initiator gymnastiek gaf ik ook
enkele jaren les, dit diploma behaalde ik dankzij ILOKA. . Tegen-
woordig speel ik volleybal op dinsdag en turn ik mee met de re-
trogym op vrijdag. Een andere hobby van me is mee doen aan de
Spartacus series (een reeks van 5 survivalruns).  Mijn oudste zoon
Vic turnt sinds september ook bij de kleuters en onze jongste zal
volgend jaar volgen. Het maakt me super trots, dat ze in mijn
voetstappen treden.
Als voorzitter van de grote ILOKA familie zal ik altijd proberen klaar
te staan voor iedereen die dit nodig heeft en een luisterend oor te
zijn voor leden, ouders van leden, leiding en bestuurders. Samen
zijn we ILOKA ! .Mvg Michael
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Sanitair PEETERS

Bergstraat 46 2950 Kapellen

03 665 16 97

Plaatsing C.V. ketels

alle herstellingswerken

Atheneum Irishof Kapellen... hier groeit talent
klassieke & moderne humaniora

Unieke keuzemogelijkheden in alle graden

artistieke,  sportieve of wetenschappelijke optie 
in de moderne wetenschappen

Voor alle 11- en 12-jarigen
en hun ouders

INFOAVOND
‘Kiezen na de basisschool.’

Dinsdag 10 februari 2015
19 uur - schoolrestaurant

Kom kennismaken met onze
school en het team op de

OPENLESAVOND
Vrijdag 24 april 2015

van 16 tot 19 uur

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
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SINT EN PIET BIJ ILOKA
't is al weer even geleden maar Sint en Piet kwamen ook op bezoek bij de brave kindjes van ILOKA
Op woensdag 26 november kregen wij het bezoek van de brave man met zijn, nog steeds zwarte
knecht. De kinderen hadden zich reeds reuze geamuseerd in de turnzaal die werd omgebouwd tot een
pretpark maar dit kon niet op tegen het hoge bezoek dat werd verwacht. Eindelijk was de Sint dan
toch in aantocht en omdat er bij ons geen stoute kinderen zijn, werden de geschenkjes dan ook vlot
uitgedeeld. Na de nodige traantjes en kloppende hartjes kwam alles weer goed.
Alle foto's kan je terugvinden op www.iloka.be
Bedankt Sint en Piet en tot een volgende keer!

WIJZE RAAD
Praat niet recht wat krom is.
Noten mag je kraken, mensen nooit.
Een gelukkig mens is er twee waard.
Bloemen van geluk moet je zelf planten.
Maak tijd voor vriendschap.
De zon gaat niemand voorbij,
maar als je zelf door de schaduw kruipt kan ze jou niet vinden.
Het leven is veel te kort en onze wereld te klein om er een slagveld van te maken.
Het verleden is het enige deel van je leven dat je niet kan veranderen.
Oud worden is geen kunst, er leren mee omgaan wel….
Het aardigste van plezierige dingen is de herinnering.
Opvliegende mensen hebben vooral een slechte landing.
Mensen kun je vergelijken met muzieknoten. Als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd vormen ze een
prachtig orkest!!

REDACTIE / 10 mei 2015
Einddatum voor het binnen brengen teksten volgende editie!
Redactie Sprokkel: Rina Steynen - M.J. Vansteenkiste
Eindredactie Irène Huygen
Artikels en suggesties zijn altijd welkom. De redactie behoudt het
beslissingsrecht te publiceren en/of aanpassingen aan te brengen.
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Brevettendag – Kringkampioenschap 29.11.2014
Op zaterdag 29 november 2014 konden al onze kleinste gymnasten in verschillende categorieën een
brevet turnen voor een jury.  Onze grootste waagden zich aan de kringwedstrijd.  Om de zenuwen van
onze turners niet te zeer op proef te stellen, werd er op voorhand niet verteld dat we een kringkampioen
gingen huldigen.  Een verrassing tot op het laatste moment.
 De technische leiding was vanaf 10u30 paraat om de zaal om te toveren naar een brevettenparcours. 
De toog, tafels en stoelen voor het publiek werden opgesteld. 
Aanwezigen: Rina, Hugo, Irène, Ludo, Lucy, Walter, Marie-Jeanne, Inge, Erna, Nancy (later) en de
meeste van de hulpleiding.
Brevetjes waren op voorhand uitgeprint. Wedstrijdbladen werden voorbereid en de ploegjes werden
opgemaakt.   Alles moest rond 12u klaar zijn want dan was de soepmaaltijd van Walter en Lucy  klaar. 
En zoals elk jaar was ze weer zalig.
 Om 12u45 kwamen de eerste deelnemers met hun ouders, grootouders, tantes en nonkels aan.  Zij
namen al plaats in onze cafetaria.
Om 13u begonnen onze kleuters en onze jongste turners met het afleggen van de oefeningen voor hun
brevet.  Er kwamen dit jaar 25 deelnemers aan de start.  Op het trommelgeroffel van Inge werden de
kinderen van de ene proef naar de andere gebracht.  Zo verliep alles rustig en vlot en was er een goed
overzicht van de groepen welke klaar waren met het afleggen van hun proeven.  Sommige waren sneller
klaar met hun oefening en konden dan nog op het toestel verder turnen. De hulpleiding begeleidden de
kinderen tijdens hun oefeningen en onze juryleden beoordeelden hun oefeningen.  Omdat dit jaar de
kleuters weer van de partij waren, werden 9 brevetjes1 uitgedeeld.  6 kleuters en jongste turners be-
haalden brevet2, 5 leden mochten met brevet3 naar huis en 5 leden gingen er met brevet4 van door.
Om 15u werden de brevetjes uitgereikt en kregen ze allen een mooie medaille als aandenken mee naar huis.
Na het uitdelen van de brevetjes moesten de toestellen voor de kringwedstrijd opgesteld worden.  Deze
wedstrijd begon om 15u30.  Dit jaar werd er gekozen voor een wedstrijd lange mat en barre.  Er werd
opgewarmd en ingesprongen en de wedstrijd kon beginnen.  Spijtig genoeg waren er dit jaar minder
gymnasten aanwezig.  Dit omdat het examen niet ver af lag.  Onder het toeziend oog van Ina werden de
oefeningen geturnd.  Eerst werd de barre veroverd, nadien de lange mat.  Onder toeziend oog van de
gebrevetteerde juryleden Inge, Christa en Rina werd de wedstrijd geturnd. 
Bij sommige leden kon je zien wat adrenaline met je lichaam doet.  Onze juryleden waren soms verbaasd
om tijdens deze wedstrijd afgewerkte oefeningen te zien.  Raar maar waar: tijdens deze kringkampioen-
schap zagen we betere afwerking dan tijdens de les.   De sfeer was ook dit jaar zeer goed.  Zo zie je
maar, onze Iloka leden vormen een ware vriendengroep.
 De punten werden tijdens de wedstrijd naar onze rekenkamer gebracht, waar onze secretaris Hugo ze
verwerkte.   Zo was de uitslag na de laatste deelnemer snel klaar.
Ook deze leden kregen een herinneringsmedaille en volgende leden een bronzen, zilveren of gouden
medaille:
                             Goud                                  Zilver                                     Brons
Gym 3          Helen Symons                  Layla Knight                    Finn Schouwaerts
Gym 4          Florence De Smet             Liv Schouwaerts               Juna De Keersmaeker
Gym+          Chelsea Ansoms               Eline Paenen                    -
En dan was er trommelgeroffel.  Wie zou dit jaar de nieuwe kringkampioen worden?
En het werd ...................................... Florence De Smet!!!
 Naar jaarlijkse gewoonte werd deze dag afgesloten met een pizzamaaltijd voor bestuur en leiding.  Ie-
dereen was dit jaar van de partij. 
Weeral een geslaagde dag om in onze memories op te nemen.  //   Rina
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De Voorzorg  Socialistische Mutualiteit
Ziekenfonds
Dorpsplein 9

2950 Kapellen
Provincie Antwerpen

Telefoon 03/664.26.09
Fax 03/317.09.97

O P E N I N G S U R E N

Sluitingsdagen Zaterdag, zondag, feestdag

Maandag 9:00  12:30 14:00  16:30

Dinsdag 9:00  12:30 Gesloten

Woensdag 9:00  12:30 14:00  16:30

Donderdag 9:00  12:30 14:00  16:30

Vrijdag 9:00  12:30 Gesloten

Zaterdag Gesloten

leemans.greet@gmail.com

erna.plompen@telenet.be

www.zijkantkapellen.wordpress.com

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE  10 mei 2015
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SLEEP-OVER DECEMBER 2014
De derde editie van onze Sleep-over vond plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 december 2014.
Omdat onze sleep-over steeds valt op de startavond van de Kerstvakantie, wilden we dit jaar onze zaal
in een Christmas-sfeer omtoveren. De sneeuwman, kerstman en enkele kerstversieringen mochten dit
jaar ons nachtje in de turnzaal bijwonen.
De sleepover was een groot succes! 32 turners wilden een nachtje doorbrengen in de turnzaal.   Er werd
eerst geturnd en veel plezier gemaakt. Om half negen werd iedereen moe. De turnstellen werden aan de

kant geschoven en een dansvloer kwam tevoorschijn. De nieuwe Gymbodans
werd ons aangeleerd op de mu-
ziek ‘I like to move it’. Na het
dansfestijn werd de zaal omge-
toverd in een ware filmzaal met
ligzetels (lees matten). Op het
filmprogramma stond een toffe
kerstfilm, nl. FROZEN. Het was
een spannende, mooie, romanti-
sche en hilarische film. Zeer ge-
zellig.

Na de film gingen de jongsten slapen op de zelfgemaakte
bedden van turnmatjes en valmatten. De leiding en oudere
gymnasten hebben, nadat de kleintjes allemaal lekker aan het
slapen waren, het leuke gezelschapspelletje “Weerwolven”
gespeeld.  De volgende ochtend waren de kindjes al vroeg wakker en hebben ze de slaapkoppen (genaamd
(hulp)leiding) wakker gemaakt.  Na een ‘Happy Birthday’ song voor Jolien werden de kinderen aan de
ontbijttafel verwacht. Witte en bruine boterhammetjes, met choco, confituur, kaas of salami werden door
onze turnkroost verorberd en daarna was het tijd om allerlei spelletjes te spelen,  zoals reis rond de
wereld en koningsbal. Ook werden de dansjes voor het turnfeest nog even ingeoefend. Om 12 uur
keerde  iedereen huiswaarts en kregen ze nog een lekkere chocolade kerstbal en een kerstsuikerstokje
als geschenkje mee.  Jens
 

ACTIE DELHAIZE / BEDANKT 
ILOKA bedankt iedereen die heeft meegedaan aan de Delhaize
actie ter ondersteuning van onze turnvereniging.
De opbrengst bedraagt 233,27 Euro in Delhaize bons.
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GYMGALA IN DE LOTTO ARENA
OP 13.12.2014
We hebben er lang op moeten wachten, want de jaarlijkse traditie
werd vorig jaar doorbroken door het WK Gymnastiek te Antwerpen
dat de plaats innam van het Gymgala.  Maar na 2 jaar werd er terug
plaats en ruimte vrijgemaakt om de 16de editie te vieren.  En het
werd wel degelijk een mooi feest voor de liefhebbers van de turnsport.
 Wel werd er aangeraden om vroeg te vertrekken.  De Clouseau fans
moesten nog langer wachten om hun idool te zien in het Sportpaleis
(4 jaar) maar het toeval wou dat dit gebeurde op hetzelfde tijdstip en
zo werden we wel genoodzaakt om wat vroeger de auto te nemen om
alsnog een parkeerplaats in de buurt te vinden.
 En we hadden al snel door dat we er goed aan deden om alles te
vervroegen want een vol Sportpaleis en een uitverkochte Lotto Arena
bracht heel wat chaos mee.  Gelukkig was iedereen mooi op tijd.
 De show werd gepresenteerd door MNM baas en presentator Peter
Van De Veire.  Hij bracht op zijn gekende manier heel wat enthousi-
asme over en praatte de overgangen mooi aan mekaar.  Sommige
optredens waren erg kort en dan is het van belang dat je alles goed
aan mekaar kunt praten.  En dan is Peter toch de geknipte persoon
om dat te doen.
 Er waren zoveel optredens dat een bespreking van elke opvoering
gaat leiden tot een te uitgebreid verslag.  Maar een aantal performan-
ces waren zo indrukwekkend dat je ze niet zo snel zult vergeten.
 Zo waren er de Japanse tijgers die niet alleen oefeningen uitvoerde
van een hoge moeilijkheidsgraad maar die ook alles zo mooi synchroon
deden dat het een streling voor het oog was.  Puur genieten.
 Waar ik persoonlijk naar uitkeek, was het optreden van vice-wereld-
kampioene en vice Europees kampioene Larissa Iordache.  Deze
Roemeense toonde een sterk staaltje topgymnastiek op vloer en balk
en zij lijkt klaar te zijn om Mustafina op te volgen als nieuw Europees
kampioene. Volgende afspraak volgend jaar in april in het Franse
Montpellier waar het Europees Kampioenschap zal plaatsvinden. 
Vooral de balkoefening was heel mooi met voorafgaand en tijdens de
oefening een fantastische vertolking van Juliette Van Damme (bekend
van de Voice Kids).
 Maar ook de jarige Rus Alexander Miranov deed meer wat van hem
gevraagd werd.  En ook indrukwekkend was de vertolking van een
groep uit Ethiopië (vergeef me, maar de naam van de groep ben ik
vergeten).
 En voor onze zondagploeg was het uiteraard uitkijken naar de tum-
bling oefeningen.  En zij werden verwend want de wereldtop deed hier
aan mee.  Toch echt wel spectaculair.  Perfectie aan een hoge snelheid
van uitvoering ! 
 Ook onze Belgische toppers waren van de partij.  Zo kregen we een
mooi optreden van Laura Waem en Lisa Verschueren (die Julie Croket
verving).  Minder verging het onze Belgische rekstokspringer Kristof
Schroé.  Van iemand die toch 5de is geëindigd in de Europese toe-
stelfinale rekstok in Sofia hadden we toch wat meer verwacht.  Hij
viel een aantal keren op de vloer en het niveau verschil met flying
Dutchman Zonderland was overduidelijk.  Maar goed, turnen is nog
steeds presteren op een korte tijdspanne en dan kan het wel eens
fout gaan. Volgende keer beter Kristof.
 Op het einde werden we nog verwend met een geweldige prestatie
van het Topsportteam Acro met een revival van Michael Jackson en
voor onze Ilokezen was het ook nog eens inoefenen geblazen voor de
Gymbo dans met het optreden van Gymbo himself, samen met de
wereldbekende toppers uit de Gymnastiek.
 Tevreden gingen we naar huis en wij kijken alvast uit naar de 17de
editie eind volgend jaar !
Hugo Tahon
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DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
Op 22.11.2014 nam onze turnkring voor de tweede maal deel aan de Dag van de Sportclubbestuurder,
georganiseerd door het Dynamo Project.
Dit jaar hebben 4 personen onze turnkring afgevaardigd, nl. Hugo, Irène, Marie-Jeanne en Rina.
Samen vertrokken ze naar het Huis van de Sport te Berchem.  Daar werden we verwelkomt met een
koffie en een koek om uitgeslapen om 9u aan de eerste sessie te beginnen.
Hugo, Irène en Marie-Jeanne hadden als eerste opleiding de sessie ‘Een vrijwilligersvriendelijke
sportclub - Over rekruteren en motiveren van vrijwilligers’ gekozen en ik, vermits ik een zwak heb
voor BTW, de sessie ‘Wegwijs in de BTW en de sportclub’.  Omdat controle van de VZW vanaf 2015
bij de FOD Financiën een hot-item wordt, een niet te missen sessie.  Maar wij zijn er klaar voor.  En
vergeet de vrijwilligers niet, want zonder hen is een sportclub niets.  Hoe kan je ze motiveren, aan-
trekken en zorgen dat ze blijven.  Zeer interessante sessie.
Na een welverdiende koffiepauze, want je neemt toch veel te verwerken informatie op, was onze
adrenaline terug gestegen en konden we aan onze tweede sessie beginnen.
We werden terug in 2 kampen verdeeld:
Irène en Marie-Jeanne begaven zich naar de sessie ‘Van start gaan met een vrijwilligersbeleid. Hoe
behoud je vrijwilligers?’  Een degelijk vrijwilligersbeleid is meer dan noodzakelijk.  Bewust nadenken
hoe je het best kan werken met vrijwilligers.  Ze leerden hier gebruik maken van een 6-veldenmodel
dat ze achteraf onmiddellijk kunnen toepassen in de club.  
Bij de voorbereiding van ons nieuw Q4Gym-kwaliteitslabel, beseften we dat ons beleidsplan aan
vernieuwing toe was.  Hier en daar dienden we het aan te passen en dan komt een sessie ‘Een be-
leidsplan voor je sportclub.  Voorkom een stuurloos schip!’ zeker van pas.  Hugo en ik hebben dit met
zeer veel interesse gevolgd.  Het was een sessie die interactief was, zodat we op het einde al een
beter beeld hebben op ons nieuw beleidsplan.  Een must voor de goede werking van een club.
Om 13u werden de sessies afgesloten en konden onze hongerige magen van een broodjeslunch ge-
nieten.  De gevolgde sessies werden onder elkaar besproken en na een glaasje wijn keerden we weer
naar Kapellen.     Hugo en Rina

VRIJWILLIGERS IN ACTIE !

VRIJWILLIGER ZIJN
 is vrijwillig  - maar niet vrijblijvend -  is verbonden maar niet gebonden
 is onbetaalbaar maar niet te koop  -  is positief denken, is positief doen
 met als enig doel, voor jezelf en de anderen - EEN GOED GEVOEL...
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VALENTIJN
 Op 14 februari geven geliefden elkaar extra aandacht door een kaartje
te sturen, een cadeautje te geven of romantisch te dineren. Het is
namelijk Valentijnsdag. Waarom heet die dag eigenlijk zo?                
Legendes met betrekking tot Valentijnsdag
Er zijn verschillende legendes over het ontstaan van Valentijnsdag.
De bekendste legende is die van een priester genaamd Valentinus.
Deze priester leefde in Rome in de derde eeuw na Christus. Hij stond
bekend om de goede dingen die hij deed voor de zieken, ouderen en
armen. Het verhaal gaat dat hij de dochter van de stadhouder van
Rome, Asterius, genas. Deze stadhouder was hiermee zo blij dat hij
zich tot het Christendom bekeerde en daarna alle christelijke gevan-
genen vrij liet. Priester Valentinus zegende ook huwelijken in en dat
was destijds door de keizer verboden. Toen keizer Claudius II dit
hoorde liet hij priester Valentinus op 14 februari 270 onthoofden. De
priester liet nog een briefje na aan de dochter van de stadhouder van
Rome ondertekend met de woorden “van je Valentijn”. Door de kerk
werd priester Valentinus later heilig verklaard en werd 14 februari
uitgeroepen tot een feestdag.
Andere verklaring voor Valentijnsdag.
Als je verder de geschiedenisboeken induikt, kom je nog een aantal
verklaringen tegen die te maken hebben met het ontstaan van Va-
lentijnsdag. Hieronder volgen nog een aantal verklaringen.
Eén van die verklaringen gaat over de godin Juno. Juno was de godin
van het feest en was beschermheilige van alle vrouwen en het huwe-
lijk. Om haar te eren werden in Rome jongens en meisjes via een
soort loting bij elkaar gebracht en dat gebeurde, je raadt het al, op
14 februari.
Een andere verklaring is dat op 14 februari een feest werd gevierd in
de grotten waar de stichters van Rome, Romulus en Remus waren
opgevoed. Dit was een feest ter ere van de liefde en de vruchtbaarheid.
Weer een andere verklaring is dat in de vijftiende eeuw een Franse
graaf gevangen werd gezet in de Tower of Londen. Daar schreef hij
gedichten en brieven naar zijn vrouw die hij “Valentines” noemde en
zo is de naam Valentijn ontstaan.
Van oudsher is Valentijnsdag vooral in Engeland gevierd.
Zoals je hierboven kunt lezen zijn er verschillende verklaringen over
het ontstaan van Valentijnsdag. Vroeger werd deze dag met name
gevierd in Engeland. De mensen in Engeland waren heel erg voorzich-
tig met het tonen van hun gevoelens en wat is dan mooier (en ook
eenvoudiger) dan dit anoniem te doen. 
 

DANCE STARS !
Woensdagnamiddag is het Dance Stars Time  !
Van 16.30u tot 17u dansen in de turnzaal Streepstraat
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Hou je hersenen en je brein scherp!
Psychologe
Robin Timmer
 
Zouden onze hersenen ook verouderen? Zou daarmee hetzelfde gebeuren als met onze huid? Aan de
buitenkant zien we wel degelijk het verouderingsproces. Daarnaast gaan onze ogen en gehoor achteruit.
Hoe houden we ons brein fit?
Ging alles vroeger echt gemakkelijker?
Stress is slecht voor het geheugen. Het is algemeen bekend wat er met je lichaam gebeurt als je ouder
wordt. Je wilt het soms niet onder ogen zien, maar de spiegel liegt niet; veroudering is aan onze huid te
zien. Maar wat gebeurt er nu in de loop der jaren met ons brein? Je krijgt steeds meer kennis en ervaring,
maar toch leken sommige dingen vroeger gemakkelijker te gaan dan nu.
Heb je je wel eens afgevraagd waarom kinderen de werking van de nieuwste gadgets zo snel oppikken,
terwijl jij er zelf toch écht een tijdje voor moet gaan zitten? Werken de hersenen steeds trager? Hoe dat
allemaal precies zit is één zaak. De hamvraag luidt natuurlijk: ‘Hoe houd
Je hersenen veranderen
Onze hersenen bestaan uit ongeveer 100 miljard zenuwcellen die met elkaar communiceren door middel
van elektrische signalen. Elke keer dat je iets nieuws leert, denkt of doet, worden er nieuwe verbindingen
gemaakt. Hoe vaker je die verbindingen gebruikt, hoe sneller de communicatie verloopt en hoe eenvou-
diger de taak of gedachte voor je wordt.
‘Use it or lose it’
Wanneer je iets nieuws leert, worden er in onze hersenen nieuwe verbindingen gemaakt. Verbindingen
maken in je hersenen kan je vergelijken met het trekken door de jungle. De eerste keer moet je moeizaam
een weg banen door het oerwoud en met een kapmes de takken en bladeren weghakken. Na een aantal
keer kan je gewoon je pad bewandelen. Als je de route heel veel gebruikt, zou je uiteindelijk zelfs met
de auto over de weg kunnen rijden en kan je dus heel snel heen en weer.
Maar het tegenovergestelde is ook waar; wanneer een verbinding niet wordt gebruikt verzwakt ze. Dat
noemen we ook wel het 'Use it or lose it'-principe’. Het is de reden dat het opnieuw beoefenen van een
vroegere hobby soms moeilijk blijkt te zijn of dat een oude herinnering die je niet vaak hebt opgehaald,
zo ver weg lijkt te zitten of dat je iemand wel herkent, maar niet meer precies weet waarvan.
Beweging is het toverwoord voor fitte hersenen!
Je zorgt voor beweging in je hersenen door veel nieuwe dingen te doen. Het toverwoord voor fitte her-
senen lijkt beweging te zijn. In de eerste plaats zorg je voor beweging in je hersenen door veel nieuwe
dingen te ondernemen. Dit kan gaan van het starten met een nieuwe hobby tot puzzelen, van onbeken-
de steden bezoeken tot nieuwe mensen ontmoeten … Een frisse start zorgt er immers voor dat er nieuwe
verbindingen in je brein gemaakt worden.
TIP: Probeer af en toe 'out-of-the-box' te denken om je hersenen fit te houden. Doe daarnaast elke dag
minstens één nieuw ding. Neem bijvoorbeeld eens een andere route naar je werk of naar de supermarkt,
kijk een film in een andere taal of kook een nieuw gerecht.
Ook lichamelijke beweging is goed voor het brein
Beweeg elke dag een half uur! Lichamelijke beweging vermindert geheugen- en concentratie problemen.
Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke beweging een andere goede manier is om je hersenen fit te houden.
Je hersenen gebruiken ongeveer 15% van al je bloed, 20% van al je zuurstof en 25% van je energie.
Dat alles terwijl ze maar twee procent van je lichaamsgewicht uitmaken.
Door lichamelijke beweging ontstaan er kleine bloedvaten in je hersenen, waardoor je brein meer zuurstof
en energie krijgt en aldus beter gaat functioneren. Interessanter nog is dat lichamelijke inspanning maakt
dat er nieuwe zenuwcellen ontstaan in de hippocampus, een belangrijk geheugengebied dat een centra-
le rol speelt bij het leren. Lichamelijke beweging vermindert om die reden ook geheugen- en concentra-
tieproblemen.
De hersenstichting raadt daarom iedereen aan minimaal een half uur per dag matig intensief
te bewegen. 
Drie tips om dagelijks een halfuur te bewegen:
Beweeg buiten en in daglicht.
Dit helpt voor de aanmaak van vitamine D. Die speelt een belangrijke rol voor de gezondheid van je
botten en spieren.Beweeg samen. 
Wanneer je samen beweegt, kan je elkaar helpen en stimuleren. Je geniet daarbij tevens van het posi-
tieve effect van sociale interacties.Combineer lichamelijke inspanning met geestelijke inspanning.
Bijvoorbeeld bij musiceren. Hoe actiever je bent, hoe meer nieuwe verbindingen je in je hersenen aan-
maakt.Kan beweging dementie vertragen?
Lichamelijke beweging blijkt zo effectief voor het brein, dat het zelfs een remmende invloed kan hebben
op dementie. Volgens de Nederlandse hersenstichting lijkt lichamelijke beweging op dit moment het enige
dat het proces van beginnende dementie kan vertragen.

14



Werkt braintraining?
Probeer af en toe 'outside the box' te denken en liefst elke dag ten minste één nieuw ding. De laatste
jaren wordt er steeds meer gesproken over ‘braintraining’. Dit gaat om het fit houden van je brein met
behulp van bijvoorbeeld spelletjes of oefeningen. Maar werken deze oefeningen en spellen wel echt? Of
zijn ze vooral een marketing truc?
Het gaat meestal om reken-, taal- of cijferspellen, die vaak met de computer worden gespeeld. In ver-
schillende onderzoeken werd een vergelijking gemaakt tussen mensen met en zonder braintraining.
Daaruit bleek dat er in de braintraining groep wel degelijk een verbetering werd opgetekend tegenover
de groep zonder braintraining. De mensen uit de braintraining groep waren alleen beter geworden in de
specifieke taak die zij voordien hadden geoefend. Proefpersonen die dus hoofdrekenen als braintraining
hadden geoefend, waren beter in hoofdrekenen dan de deelnemers die dit niet hadden geoefend. Dat is
natuurlijk allemaal nogal logisch.
Uit onderzoek is evenwel nog niet gebleken dat braintraining ook de algemene hersenfuncties, zoals de
globale werking van het geheugen, verbetert.
Voorlopig blijkt het dus waardevoller om je brein te fit te houden door buiten in het daglicht
te wandelen, dan op de bank te zitten met een spelcomputer in de hand. 
Lichamelijke- en geestelijke beweging vormt zo de sleutel tot het fit houden van je brein. Doe
wel voornamelijk dingen die je leuk vindt, want stress is slecht voor de hersenen!

LINEDANCE
Van voor naar achter, van links naar rechts...
Wie kent dit liedje nog??? Vroeger zongen we dat als kind en nu
is het op vrijdagnamiddag bij het line dansen vaak de vraag...
waar gaan we naar toe???
De muziek begint te draaien en wij beginnen te denken:”Hoe ging
het ook al weer? Moet ik naar links of naar rechts?” En ja, soms
gaan we al eens de verkeerde kant uit maar dat geeft allemaal
niks want we doen het graag en oefenen, oefenen tot het luktJ
Je vraagt je misschien af:”Hoe komt dat toch dat de “meisjes” dat
niet meer weten?” Maar hoe meer dansjes we leren hoe moeilijker
het precies is om ze uit elkaar te houden... en we zijn per slot van
rekening allemaal al een dagje ouder,hé.
En daarom de volgende raad:
Aan allen een gezond, gelukkig, sportief en creatief 2015!
Tot een volgende keer, Martine

OPLOSSINGEN 
 
Kruiswoordpuzzel           Sudoku 
 

     
       Droedels 
 
       voorspellen  kromming  kanarie  nachtblind 

       
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   D A S   F L A R D   

2 B A L T S   S N A A R 

3 E R K E N D   T A A I 

4 I T A L A   L I B R E 

5   S L E U R   E   B L 

6 A   I   W E R K B IJ   

7 C N   A   P IJ   A   L 

8 H E N N E P   D R I E 

9 A G E N   E T I K E T 

10 B U T A A N   M A R S 

11   S E M I   M E S S   

8 6 1 9 7 3 4 2 5 

4 5 3 8 2 1 9 6 7 

7 2 9 5 4 6 8 3 1 

5 9 2 3 6 8 7 1 4 

3 8 7 1 5 4 2 9 6 

1 4 6 2 9 7 5 8 3 

9 7 5 6 1 2 3 4 8 

6 3 4 7 8 9 1 5 2 

2 1 8 4 3 5 6 7 9 

4 5 6 7 2 9 3 1 8 

3 1 9 4 8 5 6 2 7 

7 8 2 3 6 1 4 5 9 

5 2 8 1 9 4 7 3 6 

6 4 3 8 5 7 1 9 2 

9 7 1 2 3 6 5 8 4 

1 9 5 6 7 8 2 4 3 

8 3 7 5 4 2 9 6 1 

2 6 4 9 1 3 8 7 5 
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SCHRIKKELJAREN? HOE ZIT DAT NU?

 uitgangspunt is het jaar van 365 dagen (dat levert 0 schrikkeljaren per 400 jaar op);

 uitzondering daarop: ieder jaar waarvan het jaartal deelbaar is door vier is een schrikkeljaar (dat
levert 100 schrikkeljaren per 400 jaar op);

 uitzondering daarop: eeuwjaren zijn geen schrikkeljaren (dat levert 96 schrikkeljaren per 400
jaar op);

 uitzondering daarop: eeuwjaren waarvan het jaartal deelbaar is door 400 zijn toch schrikkeljaren
(dat levert de gewenste 97 schrikkeljaren per 400 jaar op).

KORT SAMENGEVAT
Tussen 1901 en 2099 is ieder jaar waarvan het jaartal deelbaar is door vier (inclusief 2000) een schrik-
keljaar, waarvan de maand februari een dag (29 februari) extra heeft. Het jaar 2012 is dus een schrik-
keljaar en de eerstvolgende schrikkeljaren zijn 2016, 2020, etc.
 
Achtergrond
De tijd die de aarde nodig heeft om één keer om de zon te draaien (en dus één keer alle seizoenen te
doorlopen) noemen we een jaar. De tijd die de aarde nodig heeft om één keer om haar eigen as te
draaien (en dus één cyclus van licht en donker te doorlopen) noemen we een dag.
Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er in dat een jaar (momenteel en gemiddeld) 365 dagen,
5 uur, 48 minuten en 45,19 … seconden duurt en er dus 365,24219 … dagen in een jaar zitten. Uiteraard
is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar te hebben en daarom is het concept van
het "schrikkeljaar" met één extra dag al lang in zwang. Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te
voeren op het Middelnederlandse woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen
lopen".
In het jaar 46 vóór Christus voerde Julius Caesar de "Julische" kalender in, met iedere vier jaar een
schrikkeljaar. Gemiddeld gesproken heeft een jaar dan 365,25 dagen. Dat is dus bij benadering 365,25 -
365,24219 … = 0,00781 … dag (ongeveer 11 minuten en 15 seconden) per jaar te veel. Rond 730 ná
Christus was men zo ver dat men die fout kon bepalen, maar daar werd nog lange tijd niets mee gedaan.
In 1582 bepaalde Paus Gregorius XIII echter dat donderdag 4 oktober 1582 direct gevolgd zou worden
door vrijdag 15 oktober 1582 om de inmiddels opgelopen fout in één keer goed te maken en dat er
voortaan slechts 97 schrikkeljaren in iedere periode van 400 jaar zouden zijn. Een jaar heeft dan gemid-
deld 365 + 97/400 = 365,2425 dagen, een benadering van de werkelijkheid die voorlopig voldoende
nauwkeurig is. Uiteraard koos de toenmalige paus voor de correctie een moment waarop er geen
Christelijke feestdagen in het gedrang kwamen. Toch stuitte zijn ingreep op groot verzet: veel mensen
meenden dat zij door het overslaan van 5 tot en met 14 oktober 1582 tien dagen korter zouden leven.
Deze "Gregoriaanse" kalender werd onmiddellijk geaccepteerd door katholieke landen zoals Italië,
Spanje, Portugal en Polen, korte tijd later gevolgd door Frankrijk, Luxemburg, België en de toenmalige
zuidelijke gewesten van Nederland. De noordelijke gewesten verlieten de Julische kalender pas rond 1700,
Groot-Brittannië volgde nog later in 1752 en de Sovjet-Unie pas in 1918. Zo is bijvoorbeeld de grote
Britse wis- en natuurkundige Sir Isaac Newton volgens de toenmalige Britse kalender geboren op Eerste
Kerstdag 1642, maar was het in veel andere landen op dat moment al 4 januari 1643. En ook wordt de
Russische Oktoberrevolutie (van 25 oktober 1917) ieder jaar herdacht op 7 november, omdat het verschil
tussen de Julische en Gregoriaanse kalenders inmiddels was opgelopen van tien dagen in 1582 tot twaalf
dagen in 1918. *)
Volgens de Gregoriaanse kalender zijn de 97 schrikkeljaren als volgt verdeeld over een periode van 400
jaar:

 

 

 

 
De schrikkeldag werd toebedeeld aan februari, omdat die maand tot het jaar 456 de laatste maand van
het jaar was en de minste dagen telde. Dat kwam ook omdat de Romeinse keizer Augustus een dag van
februari had afgehaald en had toegevoegd aan de naar hem genoemde maand augustus, om deze even
veel dagen te laten tellen als de maand juli, vernoemd naar Julius Caesar. Tot het jaar 456 begon het
jaar dus met de maand maart (om het jaar met de lente te laten beginnen), hetgeen direct de namen
september, oktober, november en december verklaart als de zevende, achtste, negende en tiende maand
van het jaar.
 
Conclusie
De jaren 1700, 1800 en 1900 waren geen schrikkeljaren, 2000 was dat wel, 2100, 2200 en 2300 zullen
het niet zijn, etc. Iedereen die ná 1900 geboren is en vóór 2100 zal overlijden, zal nooit een andere si-
tuatie meemaken dan dat er iedere vier jaar een schrikkeljaar is.  -  MJ.
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Januari
LESNEUCK Jules kleuters 20/01/2011
VERBIEST Pieter kleuters 7/01/2010
VERBIEST Amelie kleuters 7/01/2010
POPPE Trish retro-gym 31/01/2003
VAN LAER Joris volleybal 21/01/1989
VAN LAER Bart volleybal 5/01/1987
HAMAEKERS Nancy leiding 17/01/1973
DE LEEUW Tom volleybal 31/01/1972
VAN HASSELT Rudi bestuur 9/01/1965
VOLLEMAERE Nadine conditiegym11/01/1960
PLOMPEN Erna bestuur 23/01/1959
LE ROY Lia conditiegym25/01/1956
GEYSKENS Ludwina erelid 12/01/1933

Februari
BACKX Alicia kleuters 5/02/2008
FIRQUET Sinne meisjes 28/02/2005
SAELENS Katya meisjes 24/02/2004
HASAB Nadine meisjes 20/02/2003
DE SMET Florence meisjes 4/02/2003
TAHON Christa leiding 5/02/1995
GENYN Anja volleybal 17/02/1981
HENDERICKX Ann retrogym 2/02/1977
DE LEEUW Nadine leiding 16/02/1974
DE BREUCK Ronny bestuur 23/02/1968
STEYNEN Rina leiding 13/02/1966
VAN DEN BERGH Maria retro-gym 4/02/1948
JANSSENS Lieve seniorobic 4/02/1944
JASPERS Roos seniorobic 4/02/1943
GEYSKENS Antoon bestuur 20/02/1931

Maart
SYMONS Helena meisjes 29/03/2006
STEINS Yana gym+ 21/03/1996
DOMS Sarah retrogym 21/03/1977
VAN SOETENDAEL Ina hulpldg. 13/03/1972
STOOP Inge leiding 19/03/1966
DONDERS Martine seniorobic 4/03/1962
DE LEEUW Ludo bestuur 18/03/1941
MERTENS   Jeannine seniorobic 12/03/1941

 PROFICIAT AAN ALLE JARIGEN !!
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HELPERS TURNFEEST 7/03/2015
6/3 Vrijdagavond vanaf 19u.ophalen van matten stoelen en turntoestellen in de zaal van Hoevenen
en in de Streepstraat – ook het elektromateriaal moet opgehaald worden in de Streepstraat en in de
Iependreef 7
Na transport naar de Sporthal KTA daar alles uitladen en opstellen
Decor – stoelen – toestellen – licht en geluid - doek en beamer
 
7/3 Zaterdagmorgen vanaf 9u. opmaak van de cafetaria. Broodjes smeren – glazen wassen –
togen inladen enz.
 
13u. herhaling voor alle groepen - iedereen terug om 18.30u aanvang feest om 19u.
 
Na de voorstelling moet natuurlijk alles terug weg en daar hebben we ook nog wel liefhebbers voor nodig.
 
8/3 zondagvoormiddag Laatste opruim van sportzaal en cafetaria en alles terug naar de verschil-
lende standplaatsen!
 
Indien u zich enkele uren kan vrijmaken en ons voor het een of ander kan komen helpen, dan horen
we dat graag en zijn wij u daarvoor zeer dankbaar. We weten het wel, zonder al deze vrijwillige
medewerkers kunnen wij geen turnfeest geven. Tot gauw!
 
HELPERS MELDEN BIJ MICHAEL SWIJNEN
TEL 0474 38 59 18 of michaelswijnen@hotmail.com

TURNFEEST "ILOKA's WORLD" 7/03/2015
Alle afdelingen zijn volop in de weer om zich klaar te stomen voor het 58ste turnfeest op zaterdag
7 maart as. Ook de technische ploegen zijn zich reeds aan het voorbereiden om deze avond vlot te
laten verlopen. Alle info voor de deelnemers krijg je via de leiding in de zaal 
Vrijdagavond zal alles worden overgebracht en opgesteld zodat er op zaterdag namiddag een herha-
ling kan plaatsvinden en dit om 13u. Verwacht wordt dat dit rond 16u zal eindigen zodat iedereen
optijd terug kan zijn om 18u30. Zij die willen blijven en ons een handje toesteken met broodjes
smeren zijn hartelijk welkom. De start van het Turnfeest is stipt om 19u. Ook nog even vermelden
dat de KLEUTERS geen herhaling nodig hebben maar wel verwacht worden op 18u30.

INKOMKAARTEN TURNFEEST 7/03/2015
Kaarten in voorverkoop voor ons turnfeest zijn te verkrijgen
vanaf 2/2 tot en met 27/2/15
via overschrijving - bij leiding of bestuur -  via    info@iloka.be
Let op: laatste week worden er geen kaarten meer verkocht in V V !!!!! 
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Kruiswoordpuzzel 

 

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

1                        1.Roofdier, afgescheurde lap; 2.paringsdans, 

2                        veerkrachtige draad; 3.onbetwist, moeilijk  

3                        breekbaar; 4.bijbelvertaling, biljartterm:  

4                        5.gewoonte, welwillende lezer; 6.insect;  

5                        7.cum notis(afk), habijt; 8.cannabis, cijfer; 

6                        9.plaats in Frankrijk, plakbriefje; 10.bepaald  

7                        gas, planeet; 11.half, verblijf voor militairen. 

8                        Verticaal 

9                        1.Turkse eretitel, Bijbelse figuur; 2.werpspel, 

10                        warme wijn met suiker en specerijen; 3.loog- 

11                        zout, rivier in Antwerpen; 4.grafzuil, land- 

             streek in Vietnam; 5.bitse terechtwijzing, 

             tandeloos zoogdier; 6.spreken; 7.briefaanhef, 

             file; 8.oud, vreemde munt; 9.rivier in Oosten- 

             rijk, sloep; 10.bovendien, vreemde taal;  

             11.slank, Europese taal. 

 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droedels 

 

 

                 RIEK   

      6   5   1        3 5 9         

  9         6   8  6 2 8   3         

    5 1     2      7           3   1 

8   6     4 9   2  2 1   6       9   

  2   5         3          5 4 6 3   

9       8     4 1            7 1     

    4   6          5             4 7 

    7     3     5        2   9   6   

  3   7     4 8        7   4       8 
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Om in te kleuren 
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Nieuws uit Californië
Freya op een zonnige namiddag "rain, rain go away, come again
an other day!".
Ja het wordt er van het begin ingepompt om te klagen over het
weer. Ik vraag me af of ze wel begrijpt wat regen is...
En wij hebben echt reden tot klagen, want buiten die ene storm
van de eeuw is er deze winter nog niet veel regen gevallen. 
Hoewel het volgens de weerman de natste december in 60 jaar
was, dankzij die ene fantastische storm die de halve Bay Area
onderwater heeft gezet, bomen ontworteld en verschillende
stroomonderbrekingen veroorzaakte.  Gelukkig allemaal maar
heel tijdelijke ongemakken.  Nog zo een zestal stormen en dan
zou de watervoorraad weer terug op peil geraken,  maar het is
ook weeral 6 weken geleden. Het gaat niet de goede kant uit.
We hebben ook een turnmatje gekocht, in de hoop om de interes-
se wat op te wekken, maar buiten springen en "Frozen" imiteren
wordt er nog niet veel gedaan op de mat, maar ik doe mijn best!
Zonnige groetjes van op het strand,
Nadine en co
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