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NIEUW SECRETARIAAT
Onlangs werd het secretariaat van ILOKA overgedragen aan een
nieuw team. Grégoire Bekaert en Nick Brackeva. Zij zullen op hun
beurt Hugo en Rina vervangen. Dit is geen makkelijke taak en we
danken hier dan ook Hugo en Rina voor hun enorme inzet gedu-
rende de voorbije jaren. Zeker na de moeilijke overname na het
overlijden van Willy. Het was niet evident dat alles vlotjes zou
verlopen maar door hun inzet kunnen we nu verder met een zeer
up to date en ook digitaal prachtig secretariaat. De nieuwe mannen
van het secretariaat stellen zich even voor:
  Grégoire Bekaert.
Sinds enkele jaren ben ik actief bij Iloka, eerst als vrijwillig me-
dewerker tijdens het jaarfeest waar ik een handje toestak om de
toestellen klaar te zetten voor de verschillende oefeningen en het
materiaal ter plaatse te krijgen. De meeste hebben mij een paar
jaar zien rondzwerven op het jaarfeest met mijn fototoestel om
vervolgens mijn vaste plaats te krijgen aan het licht en geluid.
Helaas ben ik geen professional en heb ik af een toe eens een
steekje laten vallen, zoals op het verkeerde moment het licht uit
te doen… Sorry daarvoor!
Beetje bij beetje ben ik meer en meer betrokken geraakt bij Iloka,
eerst door het volleybalteam te vervoegen en later lid te worden
van het bestuur waar ik nu samen met Nick Brackeva het secre-
tariaat op mij neem. Buiten fotografie heb ik ook nog als hobby
naar Japanse animatiereeksen te kijken, dit eerder in het genre
van One Piece of Naruto, dan dat van Pokémon die ik af en toe
wel eens schattig vind om naar te kijken.
Hopelijk hebben jullie mij hierdoor een beetje beter leren kennen.
 
 
 
 
 
 
 
  Hoi, ik ben Nick Brackeva: een 30-jarige onderwijzer van basis-
school Irishof Kapellen.
Ik ben getrouwd met Claudia en de komst van ons eerste kindje
is gepland voor eind September 2015.
Ik ga graag mountainbiken en lopen. Dit jaar heb ik mijn zinnen
gezet op het overleven van de Spartacus-runs.
Ik heb, eerlijk gezegd, geen enkel idee van hoe het er in de
turnwereld aan toe gaat maar ik hou zeker van de uitdaging om
me hierin te verdiepen.
Ik ben gevraagd om het secretariaat te ondersteunen  zodat Iloka
nog sneller kan reageren op uw vragen, bemerkingen, … 
Hiervoor ga ik me dan ook ten volle inzetten!
Met vriendelijke groeten, Nick
 
Wij wensen ons nieuw team veel succes bij ILOKA!

 
secretaris
Nick Brackeva
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Sanitair PEETERS

Bergstraat 46 2950 Kapellen

03 665 16 97

Plaatsing C.V. ketels

alle herstellingswerken
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 LANGE MAT EN AIRTRACK SCHELDEWINDEKE
Op zaterdag 31 januari 2015 was
het zover, onze eerste wedstrijd
voor dit turnseizoen vond plaats. 
Omdat we een uur moesten rij-
den, ging onze wekker reeds
vroeg af.  Met kleine oogjes ver-
trokken we om 7u25 naar plaats
van afspraak, het marktplein aan
den Biz.  Met Layla, Sinne, Sofie
S., Inge en Rina reden we richting
Gent en zo naar Scheldewindeke. 
Onze 2 jongste gymnasten, Sinne
en Layla hadden in de voormiddag
een afspraak met de lange mat. 
Sofie heeft hen zeer goed bege-
leid.  Haar eerste wedstrijd als
hulpleiding.  Inge en Rina
moesten om 9u de juryvergade-
ring bijwonen.  Afspraken werden
gemaakt en Inge ging naar haar
jurytafel bij de lange mat en Rina
had een date met de tumbling-
baan.  Het moet wel gezegd wor-
den dat we als jury in de watten

werden gelegd.  We werden voor-
zien van koffie, een koffiekoek en
gebak.  Een meevaller was zeker
de koffie tijdens het jureren, want
de zaal was de eerste uren nog
niet opgewarmd.  Spijtig genoeg
konden we onze gymnasten niet
zien turnen, maar Sofie heeft ons
wel kunnen brieven.  Ze hebben
het zeer goed gedaan en behaal-
den allebei een zilveren medaille.
Tegen 13u werden onze suppor-
ters en 3 andere gymnasten ver-
wacht.  Mooi op tijd aangekomen,
konden ook zij zich gaan voorbe-
reiden op hun wedstrijd.  Zij had-
den een afspraak met de airtrack,
maar deze is niet komen opda-
gen.  Hij heeft zijn vriend, de
airfloor gestuurd.  Voor Florence,
Evy, Sofie en Jolien was het geen
onbekende.  De andere gymnas-
ten zagen hem niet graag komen. 
Zij klaagden maar dat de airfloor

te hard stond en na overleg werd
hij zachter gezet, met als gevolg
dat de werking eigenlijk weg was. 
Het was iets geworden tussen
airtrack en airfloor.  Dus onze
date is in het water gevallen. 
Onze gymnasten zijn toch ten
aanval gegaan en hebben hem
overwonnen.  Evy en Florence
behaalden een bronzen medaille,
Jolien werd 8e in haar reeks en
Sofie eindigde 11e.
Om 17u30 zat onze dag te Schel-
dewinkeke erop en konden we
terug huiswaarts keren. 
Hierbij wil ik al onze supporters
en zeker onze gymnasten bedan-
ken voor hun deelname.  Het was
tof dat jullie er bij waren!:)
Een Dikke Proficiat voor Sinne,
Layla, Evy, Florence, Sofie en
Jolien!!!!  // RS
 
 

 GYMSTARS DENDERHOUTEM
De leiding van onze club heeft beslist om met het programma Gymstars, uitgewerkt door de Gymnastiek
Federatie, te werken.
Gymstars is een methodisch-didactisch programma welke door de GymnastiekFederatie werd uitgewerkt
met als doel het turnen aan te leren volgens en de eigen mogelijkheden van het kind.  Zo kan elk kind
schitteren als een ster op haar/zijn niveau.  Men wil hiermee een kwaliteitsvolle en éénvormige opleiding
bereiken voor kinderen die 1 à 2 uur turnen per week.   Ook kan het programma in scholen gebruikt
worden. Het GymStars-programma omvat:
5 bewegingsthema's
6 niveaus
66 uitdagende bewegingsvaardigheden
1200 leuke gymoefeningen
Het programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende moeilijkheidsgraad. Om naar
een hoger niveau over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Aan elk
niveau is een nummer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de ouders
als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind zich bevindt. De verschillende niveaus
vormen een samenhangend geheel. Het wordt hierdoor mogelijk om binnen een gedifferentieerde groep
met verschillende niveaus te werken.
Leiding, Inge, Nancy, Irène en Rina hebben op 22 februari 2015 een opleiding gevolgd om met het
Gymstars programma te leren werken.  De cursus werd grondig doorlopen.  Er werd ons uitgelegd hoe
we de verschillende steekkaarten dienen te gebruiken.  Na deze uitleg werden we in 3 groepen verdeeld. 
Elke groep moest een bepaald turnelement,  nl. handstand, radslag en rondat aan de aanwezige kinderen
aanleren aan de hand van 4 verschillende opstellingen/oefeningen.  Na het kleine lesje kregen we een
evaluatie en werd er nog wat extra uitleg gegeven en nagepraat over dit mooie programma.
Voor elk kind wordt er gewerkt met een “Gymboekje” waar je de evolutie van het kind kan volgen. In
onze turnlessen worden deze Gymstars vollop gebruikt. // rs
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10 oktober 15
Einddatum voor het binnen
brengen teksten volgende
editie is 10 OKTOBER
Redactie : Rina / Marie-Jeanne
Eindredactie: Irène
Artikels en suggesties zijn al-
tijd welkom. De redactie be-
houdt het beslissingsrecht te
publiceren en/of aanpassin-
gen aan te brengen.
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TURNFEEST TOF!
Ik ben dit jaar voor de eerste keer naar het turnfeest van Iloka gaan
kijken.
Waauw! Ik wist niet dat er zoveel verschillende ‘soorten turnen’ waren
voor zoveel verschillende mensen. Ik dacht dat turnen enkel voor de
superfitte en/of supersportieve jonge mensen was?!? Jong van li-
chaam of jong van hart, iedereen heeft op een prachtige manier laten
zien wat zijn of haar kunnen is!
En dat alleen is al zeker de moeite om volgend jaar terug te gaan kijken!
Nonkel Nick

HET TURNFEEST VAN VIC !
Spannend! Misschien wel spannender voor mij dan voor hem want hij
huppelt lustig rond. En papa die is superfier want Vic treedt in zijn
voetsporen.
Van de mama van een vriendje hoor ik dat haar zoontje al heel de
dag zenuwachtig rond loopt, maar van zenuwen is bij Vic niets te
merken.
Na het omkleden mag Vic nog even bij ons komen zitten. Hij heeft
energie te veel, want hij loopt de zaal rond en rond of zouden het toch
zenuwen zijn? Rustig Vic anders ben je te moe om nog te turnen! En
dan komt Nancy hem halen, het turnfeest gaat beginnen.
Licht uit, spot aan. Wanneer is het aan de kleuters?
Ah, eindelijk daar stormt hij samen met de andere kleuters uit de
tentjes. Plezier dat hij heeft! Even zie je hem zoeken naar ons en dan:
big smile, hij heeft ons gevonden. Hopla die glijbaan af en het is alweer
gedaan.
En dan nu misschien wel de moeilijkste oefening van de avond, stil-
zitten en stil zijn. Niet zijn sterkste kant. Het leidt al snel tot een
strubbeling met een ander kindje, maar dat is snel vergeten want daar
komt papa op de mat. Met grote ogen ziet hij hoe papa de lucht in
springt en je ziet hem denken: “Dat wil ik ook kunnen!”.
Na de pauze mogen de kleuters nog eens. Hij ligt onder zijn handdoek,
loopt rond en maakt een koprol. Er is nog tijd voor een tweede koprol
maar oei er is een ander kindje in de war. Dan maar verder lopen…
Hij heeft het super gedaan!
Nu is het wachten tot op het einde voor hij nog eens in actie komt
maar intussentijd doet papa nog wat kunst en vliegwerk. Wauw papa!
En dan is het tijd voor het dansje waar hij al zo lang over spreekt. Hij
kan het liedje meezingen, hij kan de pasjes (bijna allemaal). Maar
dan verschijnt er een intrigerend figuur ten tonele. Hier was hij niet
op voorbereid. Hij vergeet heel het dansje want Gimbo is veel inte-
ressanter, maar ik had niet anders verwacht van m’n dromertje.
Goed gedaan lieverd, we zijn trots op je!
En dan, veel te laat en helemaal uitgeteld, naar dromenland.
Mama
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Curieus
Kapellen is

een
socioculturele

vereniging
met een
boeiend

aanbod van
allerlei

activiteiten

Info

www.curieuskapellen.net
info@curieuskapellen.net

03 664 75 64
Lucy Smits

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

info :

www.natuurvriendenkapellen.be

guy.fissers@skynet.be

jos.joossens@skynet.be
03 665 30 59

info:
www.splusssportkapellen.be

guy.fissers@skynet.be

03 664 56 57

Walter Joosens

03 664 75 64

alle mogelijke

activiteiten voor

de actieve

50 plusser

leemans.greet@gmail.com

erna.plompen@telenet.be

www.zijkantkapellen.wordpress.com
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NON GYM DAY
Op 25/04/15 hielden we onze jaarlijkse Non-Gym day. Dit jaar
met meer dan 30 deelnemers.  Tegen half 2 was het verzamelen
blazen in Metropolis Antwerpen.  Iedereen was netjes op tijd.
Blijkbaar waren de sprookjes favoriet dit jaar want de meesten
gingen naar Assepoester kijken.  De jongsten onder leiding van
Nadine naar de Nederlandstalige versie en de gym+ers naar de
originele Engelse versie.  De film werd goed bevonden maar ze
hadden het blijkbaar iets griezeliger verwacht. 
Inge, Sara, Aster,.. kozen voor Suite Française, een romantische
oorlogsfilm met Mattias Schoenaerts in de hoofdrol. Fleur en Jolien
gingen naar Fast & Furious 7. Grégoire en Michael waanden zich
even zelf superhelden door naar The Avengers te gaan zien. 
Steven en ik kozen voor Stay Focus, een leuke, spannende, ro-
mantische film met Will Smith.
Nadat de respectievelijke films gedaan waren zorgden we met een
aantal chauffeurs dat iedereen veilig in den Biz geraakte.
Om 18u was het ‘Frietjestijd’.  Stipt op tijd zorgde Maxi Friet voor
onze Maxi bestelling.  Iedereen had honger maar de porties friet
waren toch wat groter dan gedacht, zodat er zondag nog heel wat
Kapelse kippen frietjes op het menu kregen.
Nadien was het tijd om de film van het voorbije jaarfeest te be-
kijken.  Altijd leuk om dat zo in groep te doen.  Eigen fouten
ontdekken, de dansjes opnieuw bekijken, commentaar geven,…
Ondertussen werden de eerste kinderen weer opgehaald en bleven
enkele ouders nog even zitten om mee naar de film te zien of iets
te drinken.
Bestuur en leiding hield het wat langer vol.  Er werden nog enke-
le oude DVD’s bovengehaald  van zo’n 10 jaar geleden.  Zo zie je
maar hoe snel de tijd vliegt en kleine kindjes ondertussen leiding
en hulpleiding geworden zijn.
Nog wat opruimen en weer een leuke Non-Gym Day zat er op.
Doen we volgend jaar hopelijk weer opnieuw.
Erna
 

SPARTACUS RUN
De Spartacus Series is een verzameling van de meest spectacu-
laire loopevenementen van ons land. Tijdens deze survivalruns
moeten verschillende (natuurlijke) hindernissen overwonnen
worden. Wie finisht, is Spartacus! 
Op 1 mei 2015 namen Christa, Ilona, Yana, Michael en Nick deel
aan de Spartacus run in Boom. Alle 5 gingen ze door de modder,
over de hindernissen, door het water, haalden de finish en kregen
een mooie medaille .
De moraal achter dit verhaal proberen we in de zaal ook altijd over
te brengen
Een Spartacus/Gymnast:
*  Heeft respect voor alle andere deelnemers
*  Helpt zijn tegenstanders waar nodig
*  Bedwingt elke hindernis
*  Kan in een veilige omgeving genieten van de meest spectacu-
laire parcoursen
*  Geeft nooit op
Nog proficiat aan alle deelnemers!
Michael
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MIJN DIEET !
Hallo allemaal!
Irène vroeg me om een artikel te schrijven over mijn dieet!
Ja, daar gaan we weer, zul je denken! Weer iemand die wil afvallen.
Bij mij ligt het een beetje anders. Ik heb al langer dan 20 jaar een leverziekte(primaire biliaire cirro-
se)en mijn lever houdt niet van verzadigde vetten. Dus schrap het vet maar uit je voeding. Gemak-
kelijk gezegd ... maar toch maar proberen want ik was toch altijd zo moe. Ik lette dus al heel lang op
mijn voeding maar blijkbaar deed ik toch een aantal dingen verkeerd want ik bleef moe(niet gewoon
moe maar vaak heel erg moe) en slank was ik ook al niet.
Uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar een diëtiste en kwam bij Eline Huybrechts in Stabroek terecht.
Zij maakte voor mij een voedingsplan aangepast aan mijn ziekte . Ik was blijkbaar al goed bezig maar
ik kreeg nog een aantal tips en een plan en we waren vertrokken. Het is een heel gepuzzel want ik
kan in de winkel niet zo maar iets uit de rek nemen maar moet steeds kijken wat er allemaal zo mooi
in hele kleine lettertjes op staat. Maar al doende leert men. In het begin voelde ik geen verandering
maar na 6 weken, bingo, mijn energie begon eindelijk terug te komen. Het is moeilijk om aan een
gezond iemand uit te leggen wat een gevoel het is om eindelijk een dag door te komen en pas ’s
avonds moe te zijn en niet al om 12 u ’s middags het gevoel te hebben dat je  een marathon achter
de rug hebt terwijl je niks gedaan hebt.
Eén van de nevenwerkingen van het dieet is dat ik afval en dat valt anderen natuurlijk wel op. Soms
vragen mensen:”Wanneer ga je stoppen met je dieet? Ben je nog niet slank genoeg?” Als ik dan
antwoord dat ik dat dieet moet volgen voor de rest van mijn leven zijn ze verbaasd. Maar om me goed
te blijven voelen kan ik niet anders.(het afvallen zal uiteindelijk vanzelf wel stoppen... weet alleen
niet wanneer...)
Is het leuk??? Nee, niet altijd. Ga maar eens uit eten of op vakantie. Of sta maar eens voor een volle
kleerkast met allemaal kleren die te groot zijnJ  Maar met een beetje gepuzzel en een rondje shoppen
zijn die problemen ook weer van de baan.
Dit was mijn verhaal over een dieet waarbij wat je niet ziet(de teruggewonnen energie) zeker zo
belangrijk  is dan wat je ziet(de kilootjes vet die verdwenen zijn) Het enige “voordeel” aan mijn
ziekte is dat ik als de dood ben om te “zondigen” uit schrik om me weer terug heel moe te gaan
voelen. 
Blijf allemaal in beweging en zorg goed voor jezelf!
Groetjes, Martine
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OPLOSSINGEN 

 
Kruiswoordpuzzel 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   O   P   G   S   L     G   

2 A M B E T A N T   A B E E L 

3   L   N E L   E P P E   Z E 

4 D O G   K A D E R Z Z W A K 

5   O U S O   A L I C E   G   

6 S P A   R O L   K A M P   C 

7     N O T O I R   K   A M A 

8 P I O T   F   A M E T R I E 

9   R   T A T A M I   E T E N 

10 W R E E F   A P E R T   R   

11   E E R D E R   R   R E S T 

12 M E N   A L D I   B A T   I 

13   E   S K I   D A R   U R N 

14 E L B A   T R A G E D I E   

15     A L L E E   E E R   S T 

16 L A R I E   T O N   E V E R 

17   R O E I E R   D R U I D E 

18 G A K   S K O D A   N A A D 

 

 
Sudoku 

  

2 8 7 5 9 1 4 6 3  3 9 4 8 2 1 7 6 5 

6 4 5 2 3 7 9 1 8  7 5 1 6 3 4 8 9 2 

3 9 1 4 6 8 2 5 7  2 6 8 5 9 7 4 3 1 

1 5 9 3 2 6 7 8 4  1 2 6 4 5 8 3 7 9 

7 2 4 1 8 5 6 3 9  8 3 7 1 6 9 2 5 4 

8 3 6 7 4 9 1 2 5  5 4 9 3 7 2 1 8 6 

4 7 2 6 5 3 8 9 1  4 7 2 9 8 6 5 1 3 

9 1 3 8 7 2 5 4 6  9 8 5 2 1 3 6 4 7 

5 6 8 9 1 4 3 7 2  6 1 3 7 4 5 9 2 8 

 
Taalspelletjes 
  Welk woord past voor alle woorden ? Welk woord is juist gespeld ? 
 1. schoon – 2. meubel – 3. mond  1. a) docent  - 2. a) industrieterrein  -  3. c) professioneel    
  Welke zin betekent hetzelfde ?  Wat betekent deze uitdrukking ? 
 1. c  -  2. b    1. b  - 2. a  -  3. a 
  Welke sport– dit is het opslaan van een bal bij tennis 
 2. b) schaken – betekent gelijk spel bij schaken en ook bij dammen   
  3. a) paardensport – term ui de paardensport die aangeeft dat de ruiter    
          mag overgaan naar de volgende rondes 
 Woorden raden : 1.handstand   -   2. wielrennen    -  3. winnaar  -  4. brug  
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INGES SPAANS AVONTUUR 
Eergisteren weer wat meege-
maakt...  Met de auto tot Vandel-
los gereden.  Volgens ons was het
te gevaarlijk om met de fiets tot
daar te rijden gezien we dan over
een C-weg moesten.  Daar rijden
ze vlotjes 100 Km/uur en daar
zagen wij ons met de fiets niet
rijden...  In Vandellos was het de
bedoeling om een wandeling door
vier dorpjes te maken – wandeling
van 3,3 Km. (dus goed te
doen...).  Door de voortdurende 
felle regen waren er echter ver-
schillende wegen overstroomd;
daar kan je te voet dus niet door
(tenzij je je schoenen en kousen
uittrekt...  Maar ‘t was maar zo’n
13°; te koud om op je blote voe-
ten door een buiten haar oevers
getreden riviertje te bagge-
ren...).  Tja, dan maar een GR--
weg gevolgd.  De GR 192-1 gaat
dwars door de ‘heuvels’.  Eerst
zo’n veertig minuten klimmen tot
we zo’n 700 meter hoog zaten. 
 Daar kwamen we door de wolken
in een vrij dichte mist terecht. 
Vanop  de fraaie uitzichtspunten
waren dus enkel ...  te zien.  Het
weer viel mee in die zin dat het
maar af en toe regende.  En de
zon kregen we twee volle minuten
te zien...  Dat de zon hier 300
dagen per jaar schijnt willen we
gerust geloven maar tussen vrij-
dagmiddag en dinsdagavond heb-
ben we daar niet veel van ge-
merkt. 
Helemaal boven dienden we de
GR 192 te volgen tot er plots totaal
geen wegwijzers meer waren. 
Uiteindelijk drie wegwijzers die
allemaal in richtingen wezen die
niet op onze kaart stonden .  Eén
richting stond wel op de kaart:
Gavada – maar daar moesten we
ZEKER niet naar toe gezien hele-
maal uit de richting van ons ver-
trekpunt...  Na bijna twee uur
stappen stelde ik voor om maar
terug te keren.  Het was immers
al  1600 uur.  Twee uur terug
wandelen zou ons omstreeks
1800 uur terug bij ons vertrek-
punt brengen.  Het zou dan ook –
mede door de zware bewolking - 
bijna donker zijn...  Volgens onze
kaart zouden we iets verder (15
à 20 minuten stappen) een weg
terug kunnen nemen.  Gezien het

klimwerk op de heenweg ons een
beetje afschrok om via diezelfde
weg af te dalen besloten we toch
iets verder te gaan.  Maar na 40
minuten stappen waren we geen
enkele wegwijzer, of wat dan ook
dat ons de juiste richting kon
aanduiden, tegengekomen.  Een
rekensommetje leerde ons dat via
de afgelegde weg terugkeren ons
hopeloos in de duisternis terecht
zou laten komen voor we aan de
niet-ongevaarlijke afdaling zou-
den kunnen beginnen.  Je kan dus
stellen dat we met een probleem
zaten...  Nadat we flink wat berg-
geiten tegengekomen waren lie-
pen we plots iemand tegen het lijf
die van bij zijn woonst met de
moto vertrok.  Deze brave ziel
bleek de geitenboer te zijn.  Wij
dachten dat we terug in de be-
woonde wereld waren aanbeland
maar al vlug maakte de man ons
aan de hand van onze kaart dui-
delijk dat de bewoonde wereld
zich op acht (8!) kilometer be-
vond; volgens hem zo’n vier uur
stappen gezien we terug helemaal
naar boven en rond de berg
moesten...
 We waren dus TOCH op weg naar
Gavada, waar we dus helemaal
niet naar toe moesten... In zijn
beste Spaans probeerde de man
ons de kortste weg uit te leggen. 
We begrepen van hem dat onze
kaart ‘waardeloos’ was (dat had-
den we ondertussen zelf ook
door...) en dat we niet voor mid-
dernacht thuis zouden zijn   -  Hij
vroeg ons toen of we naar zijn ‘-
coche’ wilden komen; wij dachten
dat hij zijn huis bedoelde.  Marc
zei tegen mij,  dat we beter zo
snel mogelijk op pad vertrokken. 
Probleem was: Waar was ‘het
pad’.  We konden eigenlijk alleen
maar proberen om de weg terug
te nemen.  Daar waren we al met
veel problemen over een buiten
z’n oevers getreden bergriviertje
geraakt en ik  was ook stilaan
moe.  Toen de man ‘coche – car’
zei en op zijn auto wees was ik
niet te houden: Ja, we accepteer-
den graag zijn voorstel om ons
een lift te geven...  De man reed
met zijn moto terug naar zijn huis;
dwars door een overstroomde
weg.  Daarbij sloeg zijn moto naar

alle kanten...  Hopelijk reed hij
met zijn ‘coche’ wat voorzichti-
ger...
Even later kwam de man met een
zware terreinwagen aanrijden. 
Hij zei nog dat hij de eigenaar van
de geiten was die wij tijdens onze
wandeling waren tegengeko-
men.  Voorts dat hij alleen met
zijn broer in het huis woonde en
dat er verder niemand in de ‘mon-
tana’ woonde.  Ook dat wisten we
reeds.  We waren acht lange kilo-
meters niemand tegen gekomen
behalve de geiten dus en iemand
die in een auto lag te slapen.  Dat
was dus de broer van onze red-
dende engel.  Eens ingestapt
begon voor ons een echte ‘off-
road’ ervaring.  Onze gids reed
weliswaar aan een lage snelheid
(ca. 20 Km/uur) maar naar onze
mening toch wel erg vlotjes over
de ‘montana’.  We moesten dus
terug de berg op en over om in
Vandellos te geraken.  Met zijn
Jeep reed hij met de rechterwielen
tot tegen de afgrond aan wat bij
ik herhaaldelijke ‘Ahs’ zei.  Hierop
vroeg onze gids langs zijn neus
weg of er in ‘Belgica’ ‘ninguno’ ‘-
montanas’ waren.  Neen dus –
geen bergen in België...  Toch
zeker in Vlaanderen niet.  En geen
afgronden van zo’n 700 meter
diep vlak naast de weg.  Onze gids
deelde ons terloops nog even mee
dat de bergwegen erg slecht
waren en dat mist een serieus
probleem is om er min of meer
veilig te rijden.  ‘t Was het juiste
moment om zoiets te zeggen;
vlak voordat we...  de mist inre-
den...  De man had het steeds
maar over ‘Aqui esta’ gevolgd
door vanalles dat we niet verston-
den.  Hij gaf ook even zijn verre-
kijker die in de weg lag naar ach-
ter aan mij; zeggende dat hij
daarmee naar de ‘animal’ keek. 
Er onmiddellijk aan toevoegend
dat door het ‘mal tiempo’ niet
mogelijk zou zijn om nu iets te
zien.  Hij gaf ook nog een woord-
je uitleg over het weer: Erg slecht;
uitzonderlijk slecht zelfs voor de
tijd van het jaar.  Ook dinsdag zou
het nog slecht blijven en op
woensdag mochten we ‘poco sol’
verwachten..
Na een rit van 40 minuten door
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de bergen; rit die ons te voet dus
minstens drie à vier uur gekost
zou hebben; mochten we uitstap-
pen.  Hij kon niet voort met de
auto omdat de weg te gevaarlijk
werd en hij verderop niet kon
keren.  Volgens zijn uitleg
moesten we nog zo’n tien à vijf-
tien minuten afdalen.  We
moesten op de weg blijven; zeker
niet links of rechts afdraaien. 
Toen we de brave man 20 Euro
wilden geven weigerde hij geld
aan te nemen.  Hij werd zelfs vrij
boos en gebaarde dat hij niets
wilde.  Uiteindelijk legden we de
twintig Euro op de bestuurdersze-
tel en bedankten we hem uitge-
breid.  Hij wenste ons nog een
goede reis en een behouden

thuiskomst.  Echt; als je in ‘the
middle of nowhere’ zo iemand
tegenkomt die je dan zondermeer
voorthelpt en dan nog weigert om
iets aan te nemen na een tocht
van 40 minuten, dan ben je toch
blij dat er zo’n mensen bestaan. 
 Zonder hem hadden we de weg
waarschijnlijk nooit terug gevon-
den.  Met de auto draaide en
keerde hij op de bergen; wij
waren na vijf minuten al elk ge-
voel voor richting kwijt...  Boven-
dien vernamen we ‘s avonds in het
restaurant waar we gingen eten
dat het dorp Gavada (waar we dus
zonder het te willen naar op weg
waren) een spookdorp is waar
niemand meer woont.  Fijn als we
daar tegen valavond aangekomen

waren; zo’n 12 kilometer van onze
vertrekplaats .  Enfin; we hadden
dus het geluk dat we iemand
tegen het lijf liepen die ons totaal
belangeloos wou voorthelpen.  Hij
gaf ons nog mee dat in de zomer
wel meer toeristen ‘volledig uitge-
droogd’ bij hem aankomen.  En-
gelsen, Fransen enz...  maar Bel-
gen was hij dus blijkbaar nog niet
tegengekomen (wij waren trou-
wens ook nog nooit een Spaanse
geitenboer tegengekomen .  Maar
we waren maar wat blij dat dit
dinsdag gebeurde.
Dus juist voor valavond zijn wij bij
onze auto geraakt.  De woensdag
moest Marc  niet vragen om een
wandelingetje te gaan maken! 
Inges reisavontuur!

BEZOEK UIT
CALIFORNIA
Nadine, Tim en Freya kwamen op
bezoek bij de Oma's en de Opa's
in het frisse België. Het was zowat
de koudste week van mei, maar
tussen de buien door werden er
toch mooie uitstapjes gedaan.
Voor Freya was een fikse bui dan
ook reeds een attractie! Zo'n
donderbui en een regenboog, wat
kan je nog beter wensen als je het
ganse jaar zit te puffen van de
hitte. Wij hebben er intens van
genoten om nog eens een keertje
te kunnen babbelen en tafelen
met onze familie, het was natuur-
lijk weeral veel te vlug voorbij. Als
je dit leest zijn ze reeds terug naar
het warme Californië, en hopelijk
krijgen ze ginder ook af en tot zo'n
"Belgische Bui" daar zitten ze echt
op te wachten! Nu weer uitkijken
naar onze volgende trip naar het
warme zuiden. OMA Irène
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CEULEMANS 
 

Lucas kleuters 10/04/2011 

VAN MARREWIJK 
 

Isolde kleuters 7/04/2011 

GORTS 
 

Jonas kleuters 21/04/2010 

VERLINDEN 
 

Giane kleuters 19/04/2010 

KIEL 
 

Talia meisjes 28/04/2004 

MERTENS    
 

Lien meisjes 5/04/2004 

LIORIS 
 

Brenda conditiegym 9/04/1982 

VAN REETH 
 

Leen retrogym 4/04/1955 

 

WYMEERSCH Mattice kleuters 17/05/2011 

WYMEERSCH Dymas kleuters 17/05/2011 

CEUPENS Ferre kleuters 11/05/2011 

SCHOUWAERTS Finn meisjes 1/05/2009 

FIRQUET Jutta meisjes 21/05/2007 

DE BEULE Mayli meisjes 18/05/2007 

VAN EIJMEREN Zeno jongens 23/05/2006 

AERTSSEN Silke meisjes 12/05/2006 

SYMONS Aline meisjes 19/05/2002 

HUYGEN Irène leiding 29/05/1948 

 

VAN AERT Flore  kleuters 13/06/2012 

DE SMET Axelle kleuters 18/06/2008 

COUNE Pieter jongens 18/06/2007 

SCHOUWAERTS Liv meisjes 16/06/2006 

VAN DE SANDE Eline meisjes 6/06/2004 

LATTEUR Alyssa meisjes 26/06/2003 

LAUREYSSENS Sarah meisjes 25/06/2003 

HADID Mayy gym+ 16/06/2001 

ANSOMS Chelsea gym+ 29/06/2000 

SWIJNEN Michael leiding 9/06/1984 

COUCK Viki retrogym 28/06/1982 

DE LOGHT Agnes conditiegym 9/06/1964 

VAN LEUGENHAEGHE Annita conditiegym 1/06/1955 

DE MAEYER Adrienne seniorobic 7/06/1951 

VERLINDEN Steven bestuur 20/06/1944 

 

BACKX Gregory kleuters 4/07/2011 

VAN LOOY Yuris kleuters 27/07/2010 

SWIJNEN Vic kleuters 26/07/2010 

PEETERS Lyssa kleuters 19/07/2010 

SYMONS Evi meisjes 19/07/2008 

HADID Tayma  meisjes 8/07/2005 

IBISHI Kenny jongens 31/07/2004 

VAN HASSELT Emily hlpldg 12/07/1995 

BEKAERT Gregoire volleybal 19/07/1978 

DECKERS Maria seniorobic 10/07/1943 

 

 

BLEUKENS Dante meisjes 13/08/2007 

VANDERBIESEN Elena kleuters 9/08/2009 

PAENEN Eline gym+ 25/08/2001 

MILBAU Emma MT 7/08/2001 

MILBAU Louise MT 7/08/2001 

GOETSCHALCKX Jordy hulp 30/08/1999 

TAHON Jens jongens 14/08/1997 

CALLUY Cindy retrogym 7/08/1985 

DEZUTTERE Thomas volleybal 14/08/1980 

ILSEN Magda seniorobic 1/08/1951 
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TAALSPELLETJES
Welk woord past voor alle woorden ?
         1. ….maker, ….familie, ….rijder
                   a) fijn           b) onder       c) schoon
         2 ….fabrikant, ….handelaar, ……stoffeerder
                   a) boek         b) meubel     c) melk
         3 …schilder, ….harmonica, ….heelkunde
                   a)hals           b) kaak         c)mond
 
Welk woord is juist gespeld ?
         1. a) docent    b) docend   c) dosent
         2. a) industrieterrein   b)industrieterein   c) industryterrein
         3. a) proffesioneel   b) profesioneel   c) professioneel
 
Welke zin betekent hetzelfde ?
         1. Hij kapt met het werk
                  a) hij is houthakker
                   b) hij gaat keihard aan het werk
                   c) hij stopt met zijn werk
         2. Wat een doemdenker ben jij
                   a) jij bent een domkop
                   b) je bent een pessimist
                   c) je bent heel wijs
 
Welke sport past bij het gegeven woord ?
         1. serveren
                   a) biljarten              b) zeilen                 c) tennis
         2. remise
                   a) zwemmen           b) schaken              c) turnen
         3. barrage
                   a) paardensport       b) wielrennen          c) golf
 
Wat betekent deze uitdrukking ?
         1. Wanneer heb je het meeste plezier
                 a) als iets naar je zin is    b) als je intens geniet    c) als het ermee door kan
         2. Wat is het ergst
                   a) een catastrofe              b) een ongeval        c) een tegenvaller
         3. Hij is het kind van de rekening
                   a) hij draait er voor op       b) zijn ouders hebben geen geld   c) hij geeft veel rondjes in
de kroeg
Woorden raden.
         1. Omgekeerd blijven staan : h . . . . . . . .
         2. Sprinten met de fiets : w . . . . . . . . .
         3. Deze persoon heeft gewonnen : w . . . . . .
         4. Hij ligt over het water, maar staat ook in de gymzaal : b . . . 

LIDGELDEN 
Er werd beslist om de lidgelden te
behouden voor diegene die vòòr
1 september betalen en met €5 te
verhogen voor diegene die na
1september betalen. Ons lidgeld
voor de Gymfed werd ook met €2
verhoogd vanaf volgende sei-
zoen. In de tabel kan je de juiste
lidgelden vinden voor seizoen
2015/2016

LIDGELD 2015 / 2016
Betaling 1st lid 2de lid DanceStars/

Volleybal

vòòr 31 aug. € 60 € 55 € 40
vanaf 1 sept / 31 dec. € 65 € 60 € 45
vanaf 1 jan. / 30 juni € 45 € 40 € 30

start nieuw turnseizoen  vanaf 4 september 2015
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WEDSTRIJD MINI-TRAMP / GENT
Ik BARST van trots !!!!
Twee bekers, een gouden medaille en 3 bronzen medailles kaapten we weg! Zijn wij SUPER!
Vandaag deed me denken aan ongeveer 20 jaar geleden ( ja, zolang doe ik dit al!!) toen deden we
voor de eerste keer mee en wonnen alle 4 onze ploegen een medaille.
Nu, zoveel jaren later hebben we nogmaals bewezen, dat ILOKA moeilijk te kloppen is.
Andere junioren zaten vol bewondering naar de sprongen van onze ILOKA Jumpers te kijken.
De jury stond versteld van de hoogte van Joliens sprongen. Een ander jurylid feliciteerde me met de
goede sfeer in de groep en vooral naar de jonge leiding toe: ze waren zo begaan met de kinderen.
Het meisje met de twee staartjes, straalde zo tijdens het springen, dat de harten van de juryleden
volledig ontdooiden. Ik denk dat jullie wel kunnen raden wie het is.... maar voor degenen die niet mee
waren en haar gezichtje niet hebben gezien: het was Jutta.
In de auto, op weg naar huis, werden er al volop foto's doorgezonden en besloten we zeker volgend
jaar weer mee te doen: het weekend van 23 april 2016 schrijven we nu al op. Hopelijk kunnen we
tegen dan met nog meer leden gaan en nog meer medailles wegkapen, maar we gaan ook gewoon
omdat turnen leuk is!!!
Ik wil hierbij de twee mama's die meegereden hebben, gsm's bijgehouden hebben, de kinderen
aangemoedigd hebben en zeer enthousiast waren over wat hun meiden gepresteerd hadden, ook van
harte bedanken, jullie waren een warme steun in de rug.
En voor de twee hulpleidingen: Fleur en Ilona: een dikke proficiat!
Ik moest namelijk jureren en zij hebben alles in goede banen geleid en ik kan u vertellen, dat het niet
altijd zo eenvoudig is, om iedereen kalm te houden, maar het is ze goed gelukt.
En nu op naar volgend jaar...  Inge

START NIEUW TURNSEIZOEN

MAANDAG GYM+ 19u tot 20.30
 CONDITIEGYM 19.30 tot 20.30
DINSDAG SENIOROBIC 14u tot 15.30 / sporthal
 VOLLEBAL 20.30
WOENSDAG KLEUTERs 14.30 tot 16u
 DANCE STARS 16u tot 17.30u
VRIJDAG KINDERGYM 18u tot 19.30
 LM / MT 19.30 tot 20.45
 RETROGYM 20.45 tot 22u
 LIJNDANSEN 13.30 tot 15.30 / sporthal
ZONDAG FLOOR 10u tot 12u

 
Vrijdag 4 september  MEISJES EN JONGENS GYM / LANGE MAT-MINITRAMP / LIJNDANSEN
Zondag 6 september FLOOR ploeg
Maandag 7 september GYM+ / CONDITIEGYM
Dinsdag 8 september SENIOROBIC / VOLLEYBAL
Woensdag 9 september KLEUTERS
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VOLLEYBAL SPORT+ / ILOKA
Uit het oogpunt van een supporter.
Zaterdag 9 mei 2015 iets voor tienen s ochtends: sms'je van de coach van het volleybalteam van
Iloka dat het toernooi van sport+ doorgaat in de sporthal en niet op hun terreinen. Aan de bomen in
de tuinen te zien met gegronde reden want er stond een stevige wind. De mogelijke regen erbij ge-
rekend is reden genoeg om spelers en supporters te verzoeken zich te melden in de sporthal.
Zoals jaarlijks het geval is kan het team van Iloka rekenen op een trouwe schare aan supporters om
hen aan te moedigen. De eerste matchen werden gespeeld met wisselend succes. Enkele ploegen
maakten het ons team in dit vriendschappelijk toernooi niet echt makkelijk. Twee keer was het een
zeer nipt verlies dat we ondanks het verdienstelijke en gemotiveerde spel te verduren kregen. Maar
de team sfeer zat goed en er werd enthousiast gespeeld. De dames en heren van het team lieten zich
van hun beste en sportiefste kant zien. Na vijf matchen, waarvan er twee glansrijk gewonnen werden
door Iloka, was het toernooi gespeeld. Een mooie sportieve plaats werd behaald.
Er werd nog verbroederd met de andere teams tussen pot en pint en deze jaarlijkse sportieve
hoogdag kon weer mooi afgesloten worden. Op naar volgend jaar!
Brenda
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GESCHIEDENIS VAN HET TURNEN
 
Al meer dan 3000 jaar geleden werd er in het oude Egypte, en later ook bij de Grieken en de Romeinen,
een soort gymnastiek beoefend.De Grieken waren de eersten die wedstrijden gingen organiseren. Ze
moesten dus ook regels gaan opstellen. Uit die tijd stamt ook het paard als turntoestel.Ze gebruikten een
houten paard om soldaten te leren op- en afstappen, maar al gauw kwamen ze erachter dat het ook leuk
was om er overheen te springen en andere oefeningen op te doen die ervoor zorgden dat je lenig en fit
bleef. Toen het Romeinse Rijk verdween, verdween ook de gymnastiek. Daarna werd het alleen nog maar
door acrobaten beoefend.
De vernieuwde belangstelling voor het turnen dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en danken
we vooral aan de Duitse pedagogen als basedow(1723-1790), Salzmann en J.C Gutsmuths(1759-1839).
Dat deden ze door nieuwe manieren om gymnastiek uit te voeren. Deze oefeningen zijn de basis van het
‘moderne’ turnen.

 Het Duitse turnen onderging vooral de invloed van Friedrich Ludwig Jahn(1778-1852) die
in het begin van de 19de eeuw nieuwe impulsen gaf aan de Duitse turnbeweging. Er
werden grote turnoefenplaatsen aangelegd waar de jeugd een strakke fysische opvoeding
kreeg met tal van nieuwe oefeningen en turntoestellen. Friedrich Ludwig Jahn stond aan
de basis van de oefeningen aan de brug, de rekstok, het paard en de bok.
De eerste “Belgische” contacten met het duitse turnen werden gelegd door onze landgenoot
Joseph Segers(1787-1869). Segers zijn eerste contacten met het turnen kwamen van Jahn.
Ondanks het Duitse turnverbod realiseerde Segers in 1819 een eigen zwemrichting aan de

oevers van de rijn waar hij ook turntoestellen onderwees. Hij publiceerde ook verscheidene werken over
turnen, waaronder zijn “handleiding tot de meest nuttige lichaamsoefeningen” die in 1839 werd gedrukt
in Breda.
Tijdens een bezoek aan Antwerpen maakte Segers kennis met de familie Isenbeart, waarvan hij de zoon
Joseph Isenbeart meenam naar Bonn en hij zich liet verleiden door de lessen lichamelijke opvoeding van
zijn landgenoot. Isenbeart bekwaamde zich op korte tijd in de gymnastiek, het zwemmen en het schermen.
Bij zijn terugkeer naar Antwerpen schreef hij zich in aan de Antwerpse acedemie. In zijn vrije tijd ging al
zijn aandacht naar het turnen hiervoor werden in de tuin van zijn vader de nodige toestellen geplaatst
en ging hij met vrienden aan de slag.
Op 1 mei 1839 richtten zij de “Socëité de Gymnastique et d’armes” deze vereniging telde 14 leden en
spitste zich vooral toe op de duitse turnmethode. Zo werd Antwerpen de bakermat van het turnen in
België.
In 1846 werd er een eerste turnzaal ingericht en kwamen steeds meer particulieren zijn cursussen volgen.
In 1846 kon hij voor het eerst beschikken over een turnzaal, waarin hij zowel las gaf aan mannen en
vrouwen. in 1853 liet hij op De Meir zelf een turnzaal (23 x 11 meter) bouwen.
In 1865 liet hij de Sociëté de Gymnastique over aan Jacob Happel(1833-1917). Happel bleef meer dan
50 jaar verbonden met de Sociëté de Gymnastique et d’armes en opende in 1873 een eigen turninrichting
op de Kunstlei in Antwerpen. Hier werd er meer toegespitst op de zweedse gymnastiek.
Ongeveer gelijktijdig met Antwerpen werden er ook in Brussel initiatieven ontwikkeld voor de turnsport.
De fransman Triat(1813-1881) starte er met een eigen gymnastiek lokaal. Later werd de Antwerpse
turntraditie voortgezet door Nicolaas Cupérus(1842-1928).

In de tweede helft van de 19de eeuw zagen meer turnverenigen het daglicht en ontwikkelde de turnsport
zich tot een massabeweging. In 1865 gingen deze verenigingen hun krachten bundelen in het Belgisch
Turnverbond. De koninklijkbe belgische turnbond splitste in twee landelijke federaties nl. De Vlaamse
Turnliga (VTL) en de Association des Sociëté Franccophonesde Gymnastieke. De Vlaamse Turnliga telde
in 1983 180.000 leden die 105 clubs vertegenwoordigden.
Rond 1860 ontstond in België een soort methodestrijd tussen de aanhangers van het ‘Duitse turnen’ en
deze van de ‘Zweedse gymnastiek’. Uiteindelijk werd die strijd in 1908 gewonnen door de ‘Zwedisten’.
De strakke houdingsoefeningen van de Zweedse gymnastiek kregen in het vak lichamelijke opvoeding
op school de voorkeur op het Duitse toestelturnen dat in turnverenigingen tot bloei kwam.
Een portret van de twee methodes die de gymnastiek door de jaren heen beheersten en ontegenspreke-
lijk de basis hebben gelegd voor het latere toestelturnen of artistieke gymnastiek.

Scholen kiezen voor Zweedse gymnastiek
Door sommigen geliefd, door anderen gehaat, maar niet meer weg te denken uit het schoolprogramma:
de les lichamelijke opvoeding of turnles. In Zweden propageerde de schermmeester Pehr Hendrik Ling
( 1776-1839) een gymnastiekmethode die de nadruk legde op simpele houdingsoefeningen zonder gevaar
en met eenvoudige of zelfs zonder toestellen. Voor Ling en zijn volgelingen, moesten gymnastiekoefe-
ningen in de eerste plaats de gezondheid bevorderen. De oefeningen werden ‘op tel’ door de leerlingen
samen en synchroon uitgevoerd. In 1850 en 1879 werd de gymnastiek respectievelijk een verplicht vak
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in het middelbare en lager onderwijs. Er werd gekozen voor de Zweedse methode omdat deze gericht
was op de goede gezondheid en de goede houding. De onderwijzers konden zelf de oefeningen geven in
een eenvoudig gymnastieklokaal of gewoon in de klas, de gang, de refter,... Die argumentatie haalde
het. Vanaf 1908 werd de Zweedse gymnastiek algemeen geïnstitutionaliseerd in het onderwijs. Pas in
1968 moest ze veld ruimen voor een nieuw bewegingssysteem waarin o.a. ook zwemmen en balsporten
aan bod kwamen.

Het ‘Duitse turnen’ maakt furore in de gymclubs.
Kon het Duitse turnen zich niet doorzetten in het onderwijs, in het verenigingsleven kende het een grote
bloei. Vaderlandslievende jongelui kwamen er hun spieren en karakter aansterken. Clubnamen als ‘Rust
Roest’, ‘Eendracht maakt macht’,... verraden dat turnen niet alleen een middel tot zelfontplooiing, zelf-
verheffing en fierheid was, maar ook en patriottisch doel diende. Dat verklaart waarom er in de eerste
turnclubs ook aan driloefeningen en aan wapenbeheersing werd gedaan.
Het turnen bleef lange tijd een mannenzaak. In katholieke kringen, waar de kerkelijke overheid zich sterk
verzette tegen het damesturnen, moesten de vrouwen zelfs wachten tot na de Eerste Wereldoorlog. Toen
in 1923 de eerste turnclub werd opgericht legde kardinaal Van Roey strenge regels op wat betreft kledij,
mannelijke leiding en ‘gemengde’ activiteiten. Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde het turnen van
een ideologisch geladen training voor mannen tot een artistieke sprotdiscipline voor meisjes. M.J.

10  FABELTJES OVER SLAPEN
Er bestaan nogal wat mythen en fabeltjes over slapen. We zetten ze eens allemaal op een rijtje.
Je valt sneller in slaap door schaapjes te tellen.
Uit onderzoek is gebleken dat dit juist het tegenovergestelde werkt. Mensen die schaapjes tellen zouden
er 20 minuten langer over doen om in slaap te komen.
Middagdutjes zijn onzin.
Middagdutjes maken je juist productiever en creatiever.
Maak nooit een slaapwandelaar wakker.
Dat je slaapwandelaars niet wakker mag maken, is een verzinsel. Het kan geen kwaad, de slaapwande-
laar kan hooguit verward wakker worden.
Oudere mensen hebben minder slaap nodig.
Oudere mensen hebben evenveel slaap nodig als jongere mensen. Het probleem is dat ze minder goed
in slaap kunnen komen en daardoor denken minder slaap nodig te hebben.
Geeuwen is een teken dat je moe bent.
Geeuwen en gapen wordt vaak gezien als een teken dat je moe bent. In werkelijkheid is de oorzaak van
gapen nog steeds een mysterie, zelfs na vele wetenschappelijke onderzoeken.
Je hebt een betere nachtrust wanneer je alcohol drinkt voordat je gaat slapen.
Alcohol zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt, maar zorgt niet voor een betere nachtrust. Tijdens de
slaap wordt alcohol afgebroken waardoor je lichter slaapt en dus meer kans hebt om wakker te worden.
Van slapen word je dik.
Een goede nachtrust onderdrukt juist de genen die ervoor zorgen dat je snel aankomt.
Iedereen heeft 8 uur slaap per nacht nodig.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de slaapbehoefte verschilt van persoon tot persoon en verandert tijdens
de leeftijd.
Je valt sneller in slaap wanneer je warme melk drinkt voor het slapen gaan. 
In warme melk zit tryptofaan, wat voor een prettig en slaperig gevoel zorgt. Maar dit gevoel krijg je
echter alleen in combinatie met koolhydraatrijk voedsel, anders wordt het tryptofaan niet compleet op-
genomen.
In het weekend kun je bijslapen.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een lange nacht slapen (na een hevige werkweek) er maar even
voor zorgt dat je optimaal functioneert. Na 6 uur wakker zijn functioneer je 10 keer slomer dan eerder
op de dag.
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Kruiswoordpuzzel 
 

 

Horizontaal 
2.vervelend,boom;  

3.troefkaart,selder, pers. vnw; 
4.hond,omlijsting,teer;  
5.Griekse drank, sprookjesfiguur; 

6.bronwater,cilinder,scoutsvakantie; 
7.bekend,parelduikster; 

8.soldaat,wanverhouding; 
9.judomat, voedsel;  
10.deel voet, overduidelijk; 

11.vroeger,overschot;  
12.de mensen, supermarkt, slaghout; 

13.sneeuwschaats,mannetjesbij, stembus; 
14.Italiaans eiland, drama;  
15.weg met bomen, voordat, heilige; 

16.onzin,vat,wild zwijn;  
17.watersporter, Keltische priester; 

18.ganzenroep,automerk,voeg. 
 

Vertikaal 
2.circuit,onwerkelijk,papegaai;  
3.meststof van vogels, lidwoord, bouwstijl;  

4.vogelveer  tuinkruid; 
5.negatief saldo, overkapping, smalle riem; 

 
6.chic feest, fruit, kleur, Europees kampioenschap;  
7.Spaanse schilder, karakter, modetrent; 

8.handvat;groot ongeluk, berg op Kreta; 
9.lichte steek, insect, aantekenboek;  

10.stuk stof, gebak, plaats in Limburg;  
11.veger,oplosmiddel,harde klap;  
12.deel,pennenzak,voorzetsel;  

13.autoriteit,onaangenaam zoet,grijsachtig groen;  
14.waterdoorlatend,plaats in Frankrijk, metaal, manier van lopen. 

 
 

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. 

 
  

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                             

2                             

3                             

4                            

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

                3                    

          7            1 6 3   8     

        6 8 2 5    2   8     7       

        2 6   8 4          5         

7   4     5 6 3      3 7 1       5   

            1          9 3   2       

  7       3     1  4 7           1   

9 1       2 5 4      8   2   3 6     

    8   1 4 3 7        3 7   5 9 2   
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Prettig Verlof ! 
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OP BEZOEK IN RVT ZONNEWENDE
Op woensdag 1 april (geen grap) was er een “special” voor onze
kleuters en dansers want ze gingen die dag op bezoek bij de rusthuis-
bewoners in RVT Zonnewende in Kapellen.
Reeds vanaf 14u begonnen de bewoners zich te verzamelen in de
grote zaal van het RVT. Ook vele rolstoelpatiënten werden aangevoerd
vanuit de verschillende afdelingen.
Nancy en haar team maakten zich op om alle kleuters op te vangen
want die wisten ook niet wat ze zagen! Allemaal, ja we mogen toch
wel zeggen oude oma’s en opa’s – 80 – 90 – en wel 100 jaar dat kan
al wel eens een verschil maken met de oma en opa van alle dag!
Maar niet getreurd ze vlogen er gelijk in met de GYMBO dans en na
het eerste applaus was het ijs rap  gebroken. De kleuters gingen
vlotjes met de bal naar de mensen toe om samen te spelen. Daarna
met lintjes en ieder kreeg zijn beurt. Het was aandoenlijk om te zien
hoe sommige van die kleine mensjes reeds aanvoelen hoe ze moeten
omgaan met ouderen en dit zonder bijscholing, puur natuur! Toen
kwam de parachute uit de zak en was het dolle pret voor de kleuters
om te kruipen, te lopen, ballen gooien enz. Onze kijkers vonden het
super dat zo’n parachute ook kan dienen om te sporten. Na het op-
ruimen gingen onze kleintjes nog enkele dansjes demonstreren en ze
werden volop aangemoedigd door onze oudjes. En toen kwamen de
mama’s en papa’s al aan de deur want het uurtje “turnen met …” was
reeds voorbij. Er werden nog vele handjes geschud en zelfs hier en
daar een kusje en daaaaag tot een volgende keer!
Voor Nancy was het nog niet gedaan want daar stonden de DANCE
STARS al te trappelen om hun demo te geven. Dit werd een uurtje
dansen in een vlot tempo en het zweet vloog in het rond. Sommige
dansjes werden toch nog herkend door de rusthuis bewoners en ook
hier werd vlotjes meegeklapt. Misschien voor een volgende keer eens
een dansje samen proberen aan te leren, succes verzekerd. In het
RVT zitten ook nog vele mensen die vroeger graag dansten, misschien
lang geleden, maar zien dansen doet dansen en ook met een rolstoel
kan je draaien!
Dit was ook zeker voor herhaling vatbaar, jong en oud het KLIKT!
Kleuterteam en Dance Stars // Nancy – Jana – Jordy – Chelsea -

SPORTEN  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
            16 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 "Natuurvrienden" vind je telkens de juiste info over alle wandelingen.
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