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2015  /  2016
September ligt al weer achter
ons en de donkere dagen zijn
reeds in aantocht.Tijd om onze
goede voornemens eens te
vernieuwen zodat we met fris-
se moed de winter doorspar-
telen. Nieuwe leden heten we
van harte welkom en hopen
voor iedereen op een gezond
en sportief jaareinde en een
schitterend begin van reeds
2016! Onze leiding en helpers
staan steeds parraat om u en
uw kinderen wekelijks een
gezonde portie beweging voor
te schotelen. Aan u om hiervan
zo veel mogelijk te profiteren.
De nodige cursussen en bij-
scholingen staan weer op het
programma zodat we steeds
het beste kunnen aanbieden.
Het nieuwe secretariaat draait
op volle toeren en u zal reeds
een nieuwe inschrijving gekre-
gen hebben om al uw gege-
vens een keertje na te kijken.
Breng deze formulieren zo
vlug mogelijk in orde dan kun-
nen wij ook aan de Gymfed uw
gegevens correct doorgeven.
We zijn ook nog altijd op zoek
naar nieuwtjes om in ons club-
blad te droppen. Alle roddels
zijn welkom.
Verder wens ik iederen nog
veel plezier in en rond de
turnzalen en hoop jullie te zien
op een of andere activiteit van
onze kring.
Irene
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PROGRAMMA 2015  /  2016
14/11/15   RECREA TOERNOOI HOOGSTRATEN
25/11/15   SINTERKLAASFEEST JONGEREN
12/12/15   GYM GALA ANTWERPEN
18-19/12/2015   SLEEP OVER TURNZAAL STREEPSTRAAT
30/01/16   WINTERQUIZ ILOKA  BRUGGESKE
12/03/16   STARS DAG ILOKA TURNZAAL STREEPSTRAAT
26-27/03/16   WEDSTRIJD TOESTELTURNEN NEERPELT
23/04/16   WEDSTRIJD MINITRAMP G.LAFORCE GENT
14/05/16   NON-GYM-DAY  ILOKA / DEN BIZ
29/05/16   DORPSDAG
26/06/16   PULPTUUR / KAPELLEN
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Sanitair PEETERS

Bergstraat 46 2950 Kapellen

03 665 16 97

Plaatsing C.V. ketels

alle herstellingswerken
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UITSTAP EFTELING
Uitstap bestuur en leiding 19/09/15 Efteling
Naar jaarlijkse gewoonte hielden bestuur en leiding Iloka een
gezamenlijke uitstap aan het begin van het nieuwe turnseizoen. 
Omdat het weer enige jaren geleden was dat we naar een pretpark
gingen, werd dit jaar gekozen voor de Efteling.
Met 23 stonden we paraat op het marktplein toen de bus ons daar
‘s morgens ophaalde. Hoofdleiding Inge kon er wegens hoofd/nek-
pijn spijtig genoeg niet bij zijn.
Na een uurtje rijden waren we al ter plaatse en kon het aanschui-
ven beginnen. Gelukkig hadden we al tickets en viel de wachttijd
aan de inkom al bij al nog wel mee. Eenmaal binnen ging iedereen
in kleine groepjes zijn eigen weg. 
De hulpleiding trok natuurlijk naar de meest spectaculaire attrac-
ties terwijl anderen rustig de ochtend startten met een tasje
koffie.
Het was overal erg lang aanschuiven zodat er keuzes moesten
gemaakt worden. Maar de VOGEL ROCK, MONSIEUR CANIBALE in
het REIZENRIJK en de DROOMVLUCHT in het MARENRIJK mochten
niet ontbreken.  De durvers moesten naar het RUIGRIJK waar de
PYTHON, VLIEGENDE HOLLANDER, JORIS EN DE DRAAK en zeker
de nieuwe attractie ‘BARON1898’ voor heel wat gegil zorgden.
Teveel attracties om hier op te noemen en op één dag te bezoeken. 
Op het einde toch nog even rustig rondwandelen in het sprookjes-
bos en luisteren naar een verhaaltje van de Sprookjessprokkelaar.
 Toen vonden we elkaar terug om als afsluitertje allemaal samen
nog iets te drinken en te vertellen wat we die dag beleefden. De
jeugd kreeg er nog niet genoeg van en ging nog snel wat carrou-
sels uittesten.
Vandaar trokken we terug naar onze bus, zodat we na een zonni-
ge, sprookjesachtige dag rond 19u terug veilig in Kapellen toe-
kwamen.  Erna.
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DE "EZVK"
DE EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART
Belangrijk bericht vooral voor onze grens overschrijdende wandelingen en / of fietstochtjes. Indien er
iets met je voorvalt en je moet opgenomen worden in een ziekenhuis in Nederland of Duitsland of

Frankrijk of … is dit zeker voor jou interessant. Je kan deze kaart aanvragen
via je ziekfonds online of in het kantoor.
Voor alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Austra-
lië en Macedonië
Neem steeds voor jezelf en je reisgenoten een  EUROPESE ZIEKTEVERZE-
KERINGSKAART (EZVK) mee. Je kunt ze aanvragen bij je ziekenfonds.
Op de EZVK staat ook het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas,

zodat je geen afzonderlijke World Assistance Card (Mutas-kaart) nodig hebt .De Europese ziekteverze-
keringskaart (EZVK) is enkel bruikbaar als je tijdelijk in het buitenland vertoeft. De reden van je verblijf
(vakantie, studies, werk, …) speelt geen rol.
De kaart bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Als je medisch noodzakelijke zorg geniet,
geeft ze recht op de terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds.

BODYMAP
Ontwikkelingslab van bodymap  /  LIER
Op 21 september volgden Nancy en ik (Inge) een cursus bodymap.
Het ontwikkelingslab van bodymap brengt de bewegingsontwikkeling
van kinderen in beeld. En dit mag je ook letterlijk nemen: elk ontwik-
kelingsniveau wordt voorgesteld door een flesje. Het begint bij de
geboorte en gaat zo verder tot het zesde leerjaar. De cursus die wij
volgden, ging voornamelijk over kinderen in  de leeftijd  van 0 tot 8
jaar.
Elke leeftijd wordt voorgesteld door een aantal flesjes. De flesjes
stellen vaardigheden voor, die het kind moet hebben, wil het zonder

problemen naar het volgende flesje gaan en uiteindelijk
“schoolrijp” worden.
Kan het kind 1 flesje niet gevuld krijgen, dan moeten
er extra oefeningen voorzien worden, zodat het kind
toch spelenderwijs dit flesje leert vullen, want anders
kan dit lege flesje op latere leeftijd voor problemen
zorgen.
Bv. wij leren in de turnles de kleuters “worstjes te

draaien”, dat wil zeggen, dat ze op de grond gaan liggen en rond hun
lengte-as moeten draaien. Wist u, dat dit hun oogmotoriek versterkt
en daardoor later helpt om hen beter te laten lezen?
Allerlei evenwichtsoefeningen, en dan denken we zeker niet alleen
aan de balk, maar gewoon bijvoorbeeld aan het feit, dat een kind op
1 been kan staan, gekruiste bewegingen kan uitvoeren met handen
en voeten, … Dit alles leidt tot betere visuele vaardigheden, die hij of
zij later beter maakt in wiskunde!!
Het gaat hier om een redelijk nieuwe theorie, die vanuit Amerika ons
land veroverde en al in vele scholen toegepast wordt.
Aangezien wij af en toe vragen krijgen, van ouders, wat bodymap nu
juist is, vonden wij het nuttig deze cursus te volgen.
Het was een zeer leerrijke dag en de aangeleerde zaken zullen zeker
in praktijk gebracht worden tijdens de turnlessen. We zijn er zeker
van, dat door het toepassen van de principes van bodymap, we elk
kind zijn eigenwaarde een beetje kunnen laten stijgen.
Bewegen en spelen is de basis voor hersenontwikkeling! En weet
vooral, als een kind iets graag doet, dan leert het 11 keer sneller...
En dit geldt niet enkel voor kinderen: iedereen kent het spreekwoord:
rust roest! En dat is zeker waar, hoe ouder je wordt, hoe minder
actief je bezig bent, hoe meer je vaardigheden roesten.
Dus: kom en beweeg bij ILOKA !
Groetjes Inge
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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
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AMALUNA
Als turner kijk je altijd uit naar een nieuwe show van Cirque du Soleil.   Ook in 2015 hebben ze België
niet vergeten te bezoeken.  Zij stelden hun tenten op nabij de Heizel-Expo om hier hun productie “AMA-
LUNA” te brengen. 
Aan het BrusselsExpo aangekomen, moesten we nog even wandelen voor we aan de grote tent aankwa-
men.  Pratend over de vorige shows en niet wetende wat deze show zou brengen, werden we met de

minuut curieuzer (leuk omdat we op voorhand niets gegoogeld hebben en
dus van niets op de hoogte waren).  Maar de foto’s verraadden al enige
tropical-sfeer.  Een eiland in de oceaan, met daarin hun tent opgesteld. 
Zouden we meegevoerd worden naar een verlaten eiland met witte stranden
en blauwe zee?  Het klinkt zeer aanlokkelijk, zeker met dat Belgische weer
en de gehaastheid der dingen.
Binnengekomen in de grote tent, stond op het podium een grote waterbol
op een prachtig voetstuk.  Waren we bij Harry Potter aangekomen?  In de
tent hingen mooie “lusters”, welke gemaakt was van grote groene bladeren
en stonden grote groene takken achter het podium opgesteld.  En om de
wachtende bezoekers te entertainen, liepen er mooie pauwen rond en een

vrouw met een kei mooi boeket.  En oh, daar was er ineens een soort reusachtige salamander?  Zitten
we in de jungle?  Neen, we zijn op een mysterieus eiland aangekomen welke geregeerd wordt door Go-
dinnen en geleid door de cycli van de maan.
Prospera, de moeder van Miranda, kondigde de ceremonie voor het volwassen worden van haar dochter
aan.  Een plechtigheid die vrouwelijkheid, vernieuwing en evenwicht eert.  Door een storm, landt er een
groep jonge knapen op het eiland.  Het sprookje kan beginnen.  Hangt er liefde in de lucht?  Miranda en
één moedige jonge knaap komen elkaar tegen.  De reuze salamander, een speelvriend van Miranda,
wordt jaloers.  Wordt hun liefde op de proef gesteld?  Miranda en Romeo moeten verschillende zware
beproevingen doorstaan.  Ontmoedigende tegenslagen krijgen ze te verwerken.  Miranda wordt meege-
nomen door haar dier-vriend en Romeo gaat erachter aan en wordt gevangen.  Maar door alles heen
vinden ze toch hun wederzijds vertrouwen en harmonie terug en kunnen ze samen verder gaan. 
Amaluna is een samenstelling van Ama en Luna, Moeder en Maan.  De maan is een symbool van vrou-
welijkheid dat zowel de moeder-dochter relatie oproept, als het begrip van godin en beschermster van
de aarde.  Het is tevens ook de naam van het eiland dat we mee mochten verkennen.
Het was een ongelooflijk, machtige, prachtige, fantastische knappe show.  Het theatrale was in zijn to-
taliteit aanwezig.  Een show met een mooi verhaal.  En de prachtige acrobatische- en dansoefeningen
blijven in onze herinneringen gegrift.  Alles was aanwezig, tumbling, barre, dans, evenwichtsoefeningen,
lenigheid…… te veel om op te noemen.
Een show, waar geen woorden voor te vinden zijn………
Rina

GEZOND ETEN
Onderdeel van een gezond eetpatroon: structuur
Een van de belangrijkste onderdelen van een gezond eetpatroon is structuur; regelmaat dus. Door op
vaste tijden te eten en te zorgen voor voldoende eetmomenten, zorg je dat je spijsvertering aan het
werk blijft en je geen hongergevoel krijgt.
Bloedsuikerspiegel in balans
Regelmatig eten helpt bij het in balans houden van je bloedsuikerspiegel. Als die goed in evenwicht
is, heb je minder behoefte om te gaan snacken en voorkom je dat je dingen eet waar je achteraf niet
zo blij mee bent. Het bijhouden van een eetdagboekje kan helpen als je wat meer inzicht wilt in
je eetgedrag. Misschien klinkt het opschrijven van wat je eet en drinkt een beetje overbodig, maar
het kan je helpen bewust te worden van wat je nou eigenlijk eet.
Maaltijd overslaan
In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is een maaltijd overslaan helemaal geen goed idee
als je bijvoorbeeld wat gewicht wilt verliezen. Ongemerkt zul je daarna meer honger krijgen en het
gemiste eten compenseren. Alle maaltijden zijn belangrijk, maar het ontbijt is nog nét iets belangrij-
ker. Door goed te eten ’s ochtends breng je jouw stofwisseling op gang na een nacht rust en voorkom
je onbedwingbare trek later op de dag. Het is een goed idee om drie hoofdmaaltijden te eten, in
combinatie met twee of drie verantwoorde tussendoortjes. Zo krijgt je lichaam geen tijd om écht
honger te krijgen, en went het aan de vaste eetmomenten. Natuurlijk komt het niet aan op een
paar minuten, maar hou voor jezelf steeds ongeveer dezelfde tijden aan.
Maaltijdplanning
Natuurlijk is het verleidelijk om een pizza in de oven te schuiven of een frietje te halen na een lange
dag hard werken, maar goed voor je lichaam is het niet persé. Geen probleem om dat af en toe te
doen, als de basis maar goed is. Planning is daarbij heel belangrijk. Bedenk van tevoren wat je de
komende week gaat eten en zorg voor een goed gevulde koelkast en voorraadkast. 
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BERICHTJES VAN MARTINE
Etentje seniorobic. 
Op donderdag 30 juli gingen de meisjes van seniorobic uit eten in het
Dennenhof in Brasschaat.
Het mooie weer was in elk geval niet van de partij. Ik werd thuis
opgepikt door Chris en tegen dat we bij het Dennenhof aankwamen
goot het!!! We stonden allemaal in auto’s mooi op een rijtje te
wachten tot het even zou overhouden zodat we naar binnen konden
gaan. We zagen er namelijk allemaal piekfijn uit en wilden dat graag
zo houdenJ
Het Dennenhof is een leuke locatie om te gaan eten. We kozen voor
de maandmenu en bij elke gang had je dan drie mogelijkheden.  Het
eten was heel lekker. Er was soms misschien wel een klein probleem-
pje... knabbelen en babbelen tegelijk is niet altijd gemakkelijk maar
ja, we zijn vrouwen voor iets, we zijn zeer goed in multitasken!
We hadden een lekkere en leuke namiddag en gingen allemaal tevre-
den naar huis!
Voor herhaling vatbaarJ
Feest op het plein. 
Zaterdag 5 september was het weer feest op het dorpsplein. De
lijndansers  waren ook van de partij en mochten om 16 u 30 optreden.
Een beetje zenuwachting zijn we allemaal alvorens we beginnen maar
als we eenmaal bezig zijn dan gaan we er voor! We waren met een
tiental en hebben een half uurtje gedanst... een kwartiertje droog en
een kwartiertje met regen. We hadden allemaal een schattig klein
parapluutje om ons droog te houden. Bij regenweer worden de houten
planken wel wat glibberig maar het is allemaal goed gelukt!
Eerste turnles van het nieuwe “schooljaar”. 
Na drie maanden fietsen zijn de seniorbics blij dat ze terug kunnen
beginnen turnen. We  beginnen het allemaal te voelen dat onze
spiertjes al wat stijver beginnen te worden en dat er actie ondernomen
moet worden!
Op dinsdag 8 september was de eerste les. Irène had haar huiswerk
gemaakt (dit zijn haar eigen woorden) en  nieuwe muziekjes gekozen
om op te bewegen. We hebben de eerste les toch allemaal goed
doorstaan en  ’s anderendaags hadden we geen spierpijn!
Roos was helaas nog steeds afwezig. Zij is onlangs gevallen met de
fiets en moest geopereerd worden en moet langere tijd revalideren.
We hopen dat alles vlot verloopt en dat ze dan binnenkort weer bij
ons is om te turnen en te lijndansen!
Dit waren de laatste nieuwtjes! Blijf allemaal goed bewegen ...en
knabbelen en babbelen!
Groetjes, Martine
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SPORTELDAG 50+
Op 1 okober 2015 was het Sporteldag in Stabroek/Hoevenen/Ka-
pellen. Het is sporten voor 50-plussers. En er kwamen er heel wat
opdagen.
Je kon je op voorhand voor allerlei verschillende sporten inschrij-
ven: turnen,fietsen, lijndansen, yoga...
Je werd die dag ook getest om te zien hoe fit en gezond je wel was!
Ik mocht de dag alvast beginnen met de tests.
De testen waren:
    Zittend reiken
    Statische kracht: handknijpkracht
    Coördinatie en snelheid van de bovenste ledematen:
                                      sneltikken met één hand
    Uithoudingsvermogen: fietstest
    Evenwichtstest
Uiteraard werden ook lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk ge-
meten.
Aan het einde van de dag werden de uitslagen overlopen en kregen
we enkele tips om toch steeds goed in beweging te blijven.
Na een pauze ging ik voor de eerste keer een les yoga volgen. Het
is wel leuk maar omdat ik problemen heb in mijn onderrug waren
de oefeningen voor mij niet gemakkelijk. Je leert op deze manier
wel bij en komt zo te weten welke sport je goed ligt.
Tijdens de lunch werden er lekkere broodjes gegeten en bijgepraat.
In de namiddag gingen we dan petanquen. Ja, dat had ik ook nog
nooit gedaan. We hadden heel veel geluk dat we dat gekozen
hadden want het was zo’n mooi weer en we waren de hele namid-
dag buiten. Per groepje nieuwelingen was er een “expert” en dat
zorgde voor de nodige lol.
Daarna kregen we nog een lekker vieruurtje en een mooi aanden-
ken en gingen we tevreden naar huis!
 
En volgend jaar staan de meeste van ons om half 10 ’s morgens
terug te trappelen om mee te doen, daar ben ik zeker van!!!
Groetjes, Martine

ROOS TEN VAL
In juni kwam Roos Jaspers zwaar te val met de fiets en brak haar
heup. Zij is nog vollop aan het revalideren en wij wensen haar
langs deze weg een zeer spoedig en volledig herstel toe.
 
Wie Roos kent zal zeker begrijpen dat dit voor haar de grootste
straf was die er maar kon zijn. Steeds in beweging en altijd ergens
onderweg, ook altijd zorgend voor anderen, is ze nu gedwongen
een grote periode rust te nemen. Toch werd ze reeds gespot in de
turnles van de Seniorobicers om een namiddag te ontsnappen aan
haar gedwongen thuiszit. Enkele uurtjes babbelen en bewegen op
haar eigen tempo is voor haar de beste therapie die er bestaat.
Roos doe zo voort je bent een kranige Madam!
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NOG MEER SPARTACUS!
Op 27 juni 2015 waagde secretaris Nick en ik (voorzitter Michael) zich aan de Battle of the Ardennes
in Durbuy. Dit was onze volgende uitdaging in de Spartacus series . Met vele ( 32 ) mooie natuurlijke
obstakels over een afstand van 23 km was dit de allerzwaarste tot nu toe . Enkele voorbeelden van
de obstakels waren: een beklimming van een helling van  21 %, door de modder kruipen, 150 trappen
oplopen, ... We finishte in een tijd van 4h07min. Maar veel belangrijker, konden we ons samen met
maar 480 andere mensen  tot overwinnaars van de Battle of the Ardennes uitroepen.
Toen de turnlessen net starte was er meteen al de volgende uitdaging in de vorm van de Battle of
Thor op de mijnsite in Genk op 06 september . De man met de hamer kwamen we al snel tegen in
deze uitdaging. Er moest veel gezwommen worden door proper en minder proper water. Het was koud
en nat maar ook nu overleefden we de 10 zware kilometers .
Nog geen maand later stond de race against nature in de bossen van Averbode op het programma.
Weer 16 opstakels op 10 km met een brede afwisseling water en bos. Dit was ook weer een volwaar-
dige Spartacus run . Dit is de 4de waar we finishten .
Nu is het uitkijken naar de laatste en ongetwijfeld de zwaarste run van allemaal: de Neptunus run op
15 november in Nieuwpoort.
Wens ons maar succes!
We zullen het kunnen gebruiken.

GSM
Er zijn enkele handelingen die je met je Gsm kan doen in noodgevallen.

1. Het wereldwijde alarmnummer voor Gsm's is 112.
Zelfs als je je buiten het signaalgebied van jouw operator bevindt,
bel 112, je Gsm zal automatisch een bestaand netwerk opzoeken en je verbinden met een lokaal
alarmnummer.
Je kan 112 vormen zelfs als je toetsenbord geblokkeerd is.
 
2. Je autosleutels zitten nog in de wagen of in de koffer? Je hebt afstandsbediening? De reservesleutels
liggen thuis?
Bel met je Gsm naar huis en hou jou Gsm op +- 30cm van de autodeur.
Laat de persoon aan de andere kant van de lijn de afstandsbediening tegen de Gsm houden en op de
unlock-knop drukken.
Voilà, Sesam open u!
Afstand is geen obstakel, al sta je met gesloten deuren in Spanje.
 
3. Verborgen batterijreserve (enkel bij Nokia).
Je batterij staat heel laag en je hebt geen batterijlader bij de hand.
Vorm het nummer *3370# en je Gsm zal herstarten met een extra vermogen van 50%.
Deze reserve wordt opnieuw bijgeladen als je je Gsm oplaadt.
Uiteraard kan de oplaadtijd wat langer duren.
 
4. Bij diefstal je Gsm onbruikbaar maken.
Vorm het nummer *#06# en je serienummer (15 cijfers) wordt zichtbaar.
Schrijf dit ergens op en bij diefstal verwittig je je provider (Proximus, Mobistar, etc.).
Deze laatste zal je Gsm blokkeren en deze wordt totaal onbruikbaar, zelfs met een andere SIM-kaart.
Jij bent je Gsm kwijt maar ook de dief kan met je toestel niks meer aanvangen!
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KADERWEEKEND 2015
8,15u bij Michael...
Amai, zo vroeg op een zaterdagmorgen!
Iedereen op tijd? ja. Iedereen wakker? Nee.
Tegen 9,30u hadden Michael en Grégoire ons veilig ter plaatse gebracht.
We hadden bijna allemaal voor verschillende cursussen ingeschreven, dus we namen vlug afscheid en
spraken af om 's middags samen broodjes te eten.
Na een vijftiental minuten door het labyrint van de sportschool gedwaald te hebben, vonden we eindelijk
de fantastisch ingerichte gymnastiekhal.
Elk jaar opnieuw worden onze dromen aangewakkerd door deze werkelijk all-in gymnastiekhal. Het is
geen zaal hé, maar een heuse hal!
Tot onze grote verbijstering waren de lessen over salto voorwaarts en rugwaarts in de trampoline, in het
Frans. En dat op een nuchtere maag op zaterdagmorgen?!
Enfin, we sloegen ons er zo goed mogelijk doorheen en deden toch wat ideeën op voor de volgende
lessen dubbele minitramp.
Cindy kreeg ondertussen een hele duidelijke uitleg over “wat mag je wel en wat mag je niet doen bij een
ongeval in de turnzaal”.
Daarna werd onze kennis van het gebruik van ijs en taping bij sportblessures nog eens opgefrist.
Ondertussen zaten Michael en Grégoire aandachtig te luisteren naar een uiteenzetting met als titel.: The
winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub. De problemen die daar besproken, werden, in
verband met de relatie tussen trainers-bestuur-kinderen en ouders, kwamen hen heel bekend voor. Dat
wij bijna dagelijks met technische en ook psychologische problemen te kampen hebben en nog steeds
een fantastisch team hebben, waarin zowel bestuur, trainers, hulptrainers en ouders meehelpen om alles
in goede banen te leiden, is iets waaraan we met z'n allen moeten blijven werken.
Na de lekkere, gratis broodjes, gingen we weer op pad.
Michael en Grégoire kregen een zware sessie te verwerken: Q 4gym. We halen al een aantal jaren als
club dit label, maar hiervoor moet hard gewerkt worden door iedereen, maar vooral door de mensen van
het secretariaat.
Rina, Christa, Cindy, Ilona en Sofie gingen 2 sessies volgen over de opbouw van moeilijke elementen op
de grond. Deze sessies waren opnieuw in het Frans en eisten dus al hun aandacht op. Om 16u waren ze
dan ook blij, dat ze toch veel bijgeleerd hadden, maar ook, dat de dag erop zat.
Ikzelf volgde de lessen over deelherkenning bij het toestelturnen. Amai, wat een dikke boterham!!
Op 3 uur tijd werden alle recrea elementen aan alle toestellen besproken.
Ik dacht, dat ik na zoveel jaar al cursussen gevolgd te hebben en les te geven, alle delen nu onderhand
toch wel kende...
Maar aangezien de juryreglementen voortdurend aangepast worden, is een rol voorwaarts tegenwoordig
niet meer gewoon “ een bolleke voorwaarts”. Zelfs bij zo'n simpel element moet je reeds op 4 dingen
tegelijk letten, je kan je al voorstellen, op hoeveel dingen je dan moet letten bij een “simpele flik”!
Dus... ik maar pennen; het meeste wist ik gelukkig al wel, maar ik heb toch maar alles genoteerd, om
het zeker nooit meer te vergeten, tenminste... tot de volgende keer de elementen nog eens aangepast
worden.
Al bij al een zeer vruchtbare, maar ook heel vermoeiende dag!
Aan iedereen die mee is geweest: hartelijk bedankt en laten we vooral een “Iloka familie” blijven.
 
Nog een kort woordje over de gevolgde sessies op zaterdag, door onze zeer enthousiaste secretaris en
voorzitter:
Bij The Winning Team viel het ons op dat de accenten vooral op het welbevinden van de leden gaat, d.
w.z. dat de leden zich goed moeten voelen in de vereniging. Dit geldt zowel voor het bestuur en de leiding
als de leden. Met enkele voorbeelden, denkmomenten en inleefmomenten werd aangetoond hoe men dit
kan verwezenlijken. Er werd ook aandacht besteed aan het positief in de media brengen van de vereniging
en uitleg gegeven over hoe je lessen interessanter kan maken,
Bij Skill Up your physicals hebben we een zeer interessant softwarepakket ontdekt die er voor dient om
de werklast op de trainers te verlichten maar ook voor de sporter een groot aantal voordelen biedt. Het
is een on-line database om trainingen voor te bereiden die gebruikt maakt van professioneel gemaakt
beeldmateriaal die onze turners thuis ook kunnen gebruiken (indien gewenst door de trainer) om de
verschillende oefeningen te kunnen bekijken.

Deze twee supergemotiveerde mensen, zijn zelfs op zondag ook nog een paar extra sessies gaan volgen.
“Ledenbeheer” samen met Marie-Jeanne en Irène.

Aan allen een zeer dikke “mercie” voor de geleverde arbeid / verslag Inge
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WEDSTRIJD HOOGSTRATEN
Zaterdag 14/11: wedstrijd lange mat, airtrack,
tumbling en minitrampoline
 
Nee, is dat echt waar, 7.20 u?
En deze keer kwam de opmerking niet van een gymnast, maar van
een vader die zich vrijwillig opgegeven had om met zijn 2 dochters
mee te gaan en nog een andere gymnast mee te nemen.
Dit was de eerste keer, dat we echt aan alle disciplines deelnamen.
Spanning alom.
's Morgens waren eerst de jongeren aan de beurt: Fenna deed erg
haar best als enige van onze club op de lange mat. Ze deed het zo
goed, dat ze een zilveren medaille haalde.
Ongeveer tegelijkertijd gingen de gymnasten voor de eerste keer in
wedstrijd op de airtrack: de meesten waren super nerveus. Evy, Sinne,
Tayma en Talia haalden allemaal een bronzen medaille.
Dan waren de jongeren aan de beurt op de minitrampoline: Jutta
sprong haar sprongen echt heel mooi afgewerkt en behaalde een
zilveren medaille! Pieter, die voor de eerste keer deelnam aan een
wedstrijd, vond het allemaal heel spannend, maar vergat af en toe
zijn tenen te strekken. Maar omdat hij zo mooi hoog sprong, haalde
hij toch nog een zilveren medaille.
Joren en Kenny waren de volgende. Onze twee “wiebelspruiten” deden
enorm hard hun best. Kenny haalde een zilveren medaille en verte-
derde de jury met zijn manier van groeten en Joren deed ons allemaal
versteld staan met super hoog te springen en haalde een gouden
medaille.
Dan was het tijd om te …..
Eten: alle leiding en hulpleiding hadden nog niet veel tijd gehad, om
ook maar iets te eten, dus er werd duchtig gesmuld.
De ouders van de jongere gymnasten, konden zeer tevreden huis-
waarts keren: iedereen had een glimmende medaille om zijn nek
hangen. Dikke proficiat voor onze jongsten!!!
Maar,... het was nog niet gedaan. Sommige ouders en kinderen
moesten nog blijven, om een tweede wedstrijd te springen in de
namiddag. Druppelsgewijs kwamen ook de iets oudere gymnasten
binnenvallen. Helemaal opgewonden, want het was zo een file geweest
onderweg, dat ze gevreesd hadden, te laat te komen, maar gelukkig
waren ze allemaal net op tijd klaar om te starten.
Bij Tumbling , een discipline waar we als Iloka voor de eerste keer
aan deelnemen, behaalden Jolien een 7de en Lien een 8ste plaats. De
zenuwen hadden hen toch wel wat parten gespeeld, maar deze twee
meiden geven niet op: volgende keer gaan ze er zeker opnieuw voor.
Florence behaalde een 17 de plaats toen ze voor de eerste keer op
wedstrijd airtrack haar flik sprong. Nu zal je misschien denken: 17de...
maar het was wel een groep van 25, dus: goed gedaan Florence.
Sofie werd nummer 15 van de 20 op airtrack. Aangezien Sofie ook
nog niet zo erg lang op zondag traint, proficiat!
Dan als laatste wedstrijd was de minitrampoline nog eens aan de beurt.
Sinne en Lore mochten elk voor een andere groep op het podium staan
pronken met maar liefst een gouden medaille! Knap!
Layla haalde een mooie zilveren medaille en Evy en Tayma een
bronzen.
Als allerlaatste groep waren de 15+ meisjes aan de beurt.
In de groep van deze meisjes traden 4 meisjes aan, die normaal op
C-niveau minitrampoline turnen, dat wil zeggen, dat die minstens 4
uur per week trainen. Maar aangezien het C-niveau sinds vorig jaar
afgeschaft is en er enkel nog een recrea- niveau bestaat ( waarin wij
deelnemen) en een A-niveau ( waar je minstens een dubbele salto
moet springen), nemen deze dus nu deel aan de recrea- wedstrijden,
wat niet echt helemaal eerlijk is, aangezien wij maar maximum 1 uur
per week  minitrampoline trainen en zij 4 uur.
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Die meisjes gingen dan ook lopen met de eerste 4 plaatsen.
Jolien werd mooi 5de ( maar was anders zeker eerst geweest). De
jury merkte nog op, dat dat meisje eigenlijk wel heel hoog en heel
mooi sprong, om maar zo weinig te trainen.
Onze andere deelneemsters: Tine, Chelsea, Mayy, Sofie en Marieke
haalden respectievelijk een 9de,10de,11de,12de en 13 de plaats. Maar
ze hebben allemaal enorm hun best gedaan!
Het was een fijne dag, met heel mooie resultaten.
Aan alle deelnemers nog een dikke proficiat en op naar de volgende
wedstrijd!
 
Van alle leiding en hulpleiding

     28 JANUARI 2016  DEADLINE VOLGENDE EDITIE
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CURSUS TUMBLING CAT.4
Zaterdag 24/10/15 - Zou ik het doen? Nee, ja, toch maar....
Eindelijk toch de knoop doorgehakt: ik ga het doen.
Het begon allemaal heel gemoedelijk met een tasje koffie of thee. Maar stipt om 9 uur begon de les en
wat voor een les !!!
De lesgever is één van de enige 5 juryleden in België die op de olympische spelen gymnastiek mogen
jureren voor tumbling. De cursussen die die man moet gevolgd hebben “amai mijne frak”.
Je hebt bij elke tak van de gymnastiek vier niveaus: het I-niveau ( = instapniveau), het C-niveau, B-ni-
veau en natuurlijk dan het A-niveau.
Het A-niveau moeten wij als beginnende juryleden nog niet leren: gelukkig maar, want ik word al duize-
lig als ik al die schroeven moet tellen, laat staan, dat ik ze fatsoenlijk kan beoordelen.
We begonnen met het C en B niveau. Eerst natuurlijk wat theorie: 2 uur maar liefst! Dan een korte break
en dan bekeken we oefeningen en bespraken, wat er allemaal fout gegaan was in die oefeningen en wat
je voor elke fout moet aftrekken.
 
Ik zal 1 voorbeeld geven, dan kan je je een idee vormen, van wat mijn hersenen te verwerken kregen:
een gewone salto voorwaarts, waar moet je op letten:
    -positie en houding van de armen en handen in de vluchtfase en in de rotatiefase
    -positie en houding van de benen en voeten in de vluchtfase en in de rotatiefase
    -lichaamspositie
    -positie van het hoofd
    -strekt de gymnast op tijd uit, en houdt hij/zij de gehurkte positie lang genoeg aan,
      deze moet namelijk tussen de 135° voor en na de salto hetzelfde blijven
    -opent de gymnast op tijd zijn/haar salto
    -doet de gymnast 1 of meerdere passen bij de landing
    -landt de gymnast juist in het midden van de tumblingbaan
    -is het lichaam volledig gestrekt bij de landing
Toen dacht ik dus: HELP!!
Toen we dit een beetje onder de knie hadden, kregen we reeksen te zien: het kon dus nog erger...
Natuurlijk turnen de gymnasten niet telkens 1 deeltje, maar meestal doen ze 7 delen achter elkaar.
Je kijkt dan naar zo'n reeks en probeert te zien, of alle 7 delen erin zitten en of er geen kleine stop geweest
is tussen de delen, want dan telt de rest van de reeks niet meer. En dan vragen ze...
Je raadt het al:” Wat was er fout in elk van deze 7 delen?”
Amai, ik voelde mijn hersenen gewoon kraken (ja, ik ben ook niet meer van de jongsten hé!)
Toen was het middagpauze. We dachten, dat we het ergste nu wel gehad hadden en dat we nog veel
oefeningen gingen zien, om de fouten er te leren uithalen, maar niets was minder waar...

We waren vergeten, dat we het
I-niveau nog niet besproken had-
den. De lesgever gaf toe, dat dit
het moeilijkste was, omdat B en
C niveau op elkaar lijken, maar
het I-niveau legt hele andere
klemtonen. Er ging een hele diepe
zucht door de klas...
Maar tegen 16u hadden we de
theorie gezien en na nog een uur
oefenen, werden we naar huis
gestuurd met de volledige cursus
en de raad thuis zoveel mogelijk
te oefenen. Ja, precies of ik heb
thuis iemand die een tumbling
reeks categorie B kan springen!
Er zijn ook filmpjes die je kan
bekijken, dat ga ik nu dus ijverig
doen en op 28/11 zou ik willen
vragen of jullie allemaal voor mij
willen duimen, want ik hoop, dat
ik het allemaal in mijn hoofd ge-
stampt krijg, maar zou het kun-
nen dat daar veel minder plaats
is? Inge

Voor het nieuwe jaar !
Beste wensen voor een gezond en sportief 2016 !
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VAN EIJMEREN Noam kleuters 19/09/2008 

VERLINDEN Kato Dance stars 8/09/2004 

SEMPELS Sofie gym+ 5/09/1999 

VAN STEENKISTE Marie-Jeanne conditiegym 27/09/1948 

 

 

VAN DEN BERGH Quin kleuters 17/10/2011 

VERLINDEN Tibo jongens 30/10/2006 

KIEL Fenna Dance stars 16/10/2006 

LATTEUR Hailey gym 13/10/2004 

GOETSCHALCKX Jana hulpldg. 24/10/1996 

SEMPELS Ilona gym+ 8/10/1996 

DE SWERT Karen volleybal 13/10/1987 

VAN HEES Diana seniorobic 7/10/1948 

 

 

HENKENS Thijs kleuters 14/11/2012 

VAN EIJMEREN Linus kleuters 3/11/2010 

BLEUKENS Yinthe meisjes 6/11/2009 

GORTS Hanna meisjes 25/11/2008 

DE MOOR Evy meisjes 29/11/2004 

HENDRICKX Nayah meisjes 14/11/2003 

HERMANS Kiara meisjes 10/11/2003 

COLPAERT Fleur gym+ 9/11/2001 

BOEYE Aster retrogym 7/11/1993 

KENIS Evy volleybal 17/11/1990 

MARTENS Kelly retrogym 3/11/1988 

JOOSENS Cindy retrogym 6/11/1979 

SCHUURMAN Brigitte conditiegym 2/11/1962 

VOLLEMAERE Nadine conditiegym 1/11/1960 

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 meisjes 14/12/2005 

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 

ILSEN Christina seniorobic 27/12/1949 

NEIMAN Gerda erelid 22/12/1949 

 

17



ETEN EN
DRINKEN
VOOR ILOKA
POINT FINAL is de cafetaria
van de Sporthal in Kapellen.
Wanneer je daar iets gaat eten
of drinken dan kan dit ten
goede komen voor je club. Het
volgende moet dan wel gebeu-
ren:
Bij je bestelling zeg je tegen
de dienster dat je voor ILOKA
drinkt en dit zal ook bovenaan
je rekening verschijnen. Dit
kasticket moet je dan in de
emmer steken – die staat op
de toog. Simpel toch en onze
club krijgt na afrekening een
nog nader te bepalen % van
de opbrengst. Wij vinden dit
alvast een prachtig initiatief
van de organisatie.
Dus aarzel niet om daar een
pintje te pakken en zo onze
club te steunen. Je hoeft zelf
geen lid te zijn van ILOKA en
je vrienden en kennissen
mogen dit ook zo doen.
 
 
 
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!!

NIEUW LEVEN
Op 18/06 2015 werd
ORIN DU TOIT geboren, zoon-
tje van Lynn en Jean-Paul en
kleinkind van Marie-Jeanne
Vansteenkiste.
Orin is het derde kleinkind van
de trotse Oma M.J.
 
 
Op 18/09/2015 werd
TIJN BRACKEVA geboren,
zoontje van Nick en Claudia.
Nick is secretaris voor ILOKA 
Claudia en Nick wij wensen
jullie veel succes met jullie
eerste spruit
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KLEDIJ ILOKA
Wij zijn op zoek naar nog 
bruikbare ILOKA kledij. Wie
heeft er nog een maillot, swea-
ter of T-shirt te klein of niet
meer in gebruik? Die mag je
bezorgen bij de leiding in de
zaal of bij Irene Huygen in de
Iependreef 31.
Indien je hiervoor nog iets wil
vragen dan moet je wel een
prijs opgave doen en zeker je
naam en een rekeningnum-
mer doorgeven zodat wij dit
eventueel kunnen doorgeven
aan de koper.
KIJK EENS IN JE KAST JE
MAILLOT, SWEATER OF T--
SHIRT KRIJGT MISSCHIEN
NOG EEN TWEEDE LEVEN.
WIJ ZIJN TEGEN DE WEG-
WERPCULTUUR !

WINTERQUIZ  ZATERDAG 31 JANUARI 2016

Algemene quiz voor jong en oud !
Voor de allereerste keer richt ILOKA een quiz in. Allen daarheen!
 

€ 18 per ploeg / 6 personen
ZAAL 'T BRUGGESKE / Kapellen 
 

Inschrijven via info@iloka .be en €18,- over-
schrijven op rekeningnr. BE25-9790-7752-0482
met als mededeling "Quiz + ploegnaam"

RODE NEUZEN DAG
Wat is Rode Neuzen Dag?
1 op 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dik-
wijls met zware gevolgen. De organisatoren willen via het inzame-
len van geld een betere opvang van jongeren met psychische
problemen realiseren. Tienduizenden jongeren vinden of krijgen
immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar
samen verandering in te brengen.
Hoe?
Door te lachen en samen gek te doen. Rode Neuzen Dag wil het
taboe doorbreken en via humor de problematiek bespreekbaar
maken.
Onze Iloka dansers lieten zich sponseren om te dansen. U kon
vanaf 1€ per dans geven en dit kwam dan ten goede aan de actie
Rode Neuzen.
Op woensdag 18/11 was het dus RODE NEUZEN DAG en kon ie-
deren dit dansfestijn komen meemaken. Onze dansertjes gingen
van start om 16u en niet veel later stond iedereen te dansen en
te springen voor het goede doel!
Veel dank aan alle sponsors en belangstellenden wij vonden het
fijn om te doen!.
Ook dank aan onze DANCE STARS we kunnen 400€ storten voor
deze actie. PROFICIAT !
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Kruiswoordraadsel 

 

   

 

 

Horizontaal 

1.heldendicht,niet klaar, Schandinaviër; 2.vanwege,manier van lopen,woestijnbron, 

woordgebruik; 3.windrichting,bewerkte dierenhuid,het wezenlijke; 4.eerste bijbelboek, 

getemd,fier; 5.roem,stijl,dikke pap; 6.een zekere,in de richting van,geluidsweerkaatsing, 

nieuw; 7.groef,Amerikaanse staat,hoge piet; 8. boekformaat,onhoudbare opslag, 

overeenkomst; 9.land in Afrika,vreemd persoon,wilde beest; 10.dezelfde,stof voor hoeden, 

zanggodin,daar; 11.Griekse kaas,koude lekkernij,schrijfvloeistof;  

Vertikaal 

1.steelse blik,Vaststaand gegeven; 2.grote loopvogel,windrichting; 3.plak,aardig; 

4.visetend zoogdier,cadans; 5.senior(afk.),de oudste; 6.priester,reeds,vrouw van Adam; 

7. plaats in Oekraïne,streling; 8.handigheid,windvrije kant; 9.slagader,toonafstand; 

10.muzieknoot,begrensd gebied; 11.zoon van Noach,bekoorlijkheid; 12.verlaagde toon, 

lingerie,biljartstok; 13.dunne reep,zijn inziens(afk.); 14.feestmaaltje,toestemming hebben; 

15.Miljardste deel,edelgas; 16.handeling,schoorsteenzwart; 17.witte vlek op voorhoofd van 

paard,bestelling: 

 

 

Sudoku 

Beginners                              Gevorderden           Experts                                              

  3     9       2  9   2     4   1                      

2     4 6   7        7 6 2 3 9 4 5          3       6 2 

9     3 2 8        3   5                        9       

1   4   7     6 5      4 7   3 8   6  5       8         

5 6         9 3    6 9   8       7 4    9     7 5 8   6 

  9   6     1                  3      8     6   2     5 

8 2 7                5 8           7      4 8 1         

    1 7     4   6  7                      3   6 7 5     

                     6       1        6 8         1     

                                                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   
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VAKANTIE IN SAN JOSE 
Voor Oma en Opa was er weer een reisje gepland naar het verre en
droge California, woonplaats van Nadine, Tim en Freya. Op dinsdag
24/11 stonden onze valiezen dan ook klaar om te vertrekken voor een
nieuw avontuur, want het is wel een hele bedoening vooraleer we
ginder over de stoep stappen.
7u30 thuis vertrokken voor trein Kapellen – Antwerpen overstap
Antwerpen – Zaventem
Vliegen van Brussel naar Londen en dan van Londen naar San Francisco
Auto van San Francisco naar San Jose – aankomst bij Nadine rond 20u
Prettig weerzien met onze kleindochter Freya – het is toch altijd even
wennen, want wij stappen daar dan ook zomaar binnen in de leefwe-
reld van een 4 jarige. Toch klikt het wonderwel zowel met Oma als
met Opa. Het is voor ons geen alledaagse ervaring om een ganse dag
voor z’n ukkepuk te zorgen. Ze hebben dan ook ’s avonds weinig last
van ons. Ook voor Freya waren de dagen toch wel vermoeiend want
ze is geen enkele keer terug uit haar bedje geweest en dat is wel eens
anders.
We waren weer net op tijd voor de Halloween gekte. Die begon al op
vrijdag met een feestje in de Day-Care (verkleed naar school en
pompoen rapen) en dan zaterdagavond Trick or Treet! Dit gaat door
in de Japan-wijk waar Nadine zowat tegenaan woont. Eerst gaan
kijken en luisteren naar de Japan-Drummers, allemaal zeer enthou-
siaste jonge mensen, met van alles om op te slaan. Freya haar favo-
riet nummer! Daarna langs de mensen van de “community” die daar
staan met hun auto’s volgeladen met van alles en die delen dan van
die verschrikkelijke snoepjes. En dan verder met vriendjes langs de
winkels en de restaurantjes van de wijk! Zeer vermoeiend maar voor
de kinderen toch wel een unieke ervaring. Je ziet daar dan ook de
gekste outfits en niet alleen voor de kinderen. Als we na ongeveer 2u
trick of treet terug in de zetel ploffen wordt de zak dan ook grondig
geinspecteerd. Het kaf wordt van het koren gescheiden en uit de
overblijvend buit kan af en toe eens gesnoept worden. Denk dat er
nog tot nieuwjaar genoeg “dessertjes” in de zak zitten. Zondag was
het  zeer warm zodat we een dagje naar Zee planden. Toch was er
aan de kust in Santa Cruz nog veel mist toen wij daar aankwamen.
Eerst een bezoekje aan het Maritiem Museum dat ook zeer toegan-
kelijk is voor kinderen om van alles te ontdekken over het zeeleven.
Na de middag kwam de zon op volle sterkte en was het een prachtig
zicht aan het haventje Na een late lunch toch nog even naar het water
en het zand voordat we weer huiswaarts gingen.
Zondagnacht kregen we ginder de langverwachte regen en die
duurde toch wel tot maandagmiddag. Daarna opnieuw mooi zonnig
weer maar wel minder warm dan voorheen. Toch nog wel steeds rond
de 20°. Ondertussen waren wij ook reeds een beetje aangepast aan
de toch wel 9 uren tijdsverschil en konden we volop genieten van alle
speeltuinen in de buurt. Knippen, plakken, kleuren, spoor bouwen,
woordjes spellen, lezen, abc in Nederlands en Engels, er was van alles
te doen en we zijn dan ook weer helemaal bijgewerkt.
Vrijdag en zaterdag trokken we d’r op uit naar het N van SF, naar de
wijnstreek Nappa. Eerst nog een stop bij Discovery Center een ont-
dekkingspark voor kinderen tot 7 jaar. Daar zaten we dan, onder de
brug van SF met de mooiste blauwe hemel ooit. In de late namiddag
reden we dan verder naar Calistoga voor overnachting en nog een
late duik in het zwembad van het hotel. De volgende morgen op weg
door de prachtig gekleurde wijngaarden naar onze eerste “tasting”
van die dag. Rond de middag gingen we met de kabelbaan naar een
volgende proeverij, boven op een berg. Machtig om te zien en met
een glaasje in de hand ziet er alles nog beter uit! Na de lunch (een
hamburger, wat dacht je, maar het was een zeer lekkere, met veel
groentjes erbij) ging het nog even verder naar een wijngoed voor een
laatste proeverij maar die sloeg wat tegen. De wijn viel niet in onze
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smaak en was ook nog eens zeer duur. Dan maar terug naar huis
want ondertussen moesten we wel 3u. terug. Na deze mooie uitstap
was slapen dan ook alweer geen probleem. Zondag was een mindere
dag want er werd regen verwacht en die kwam er dan ook met een
gigantisch onweer in de nm. Dus werd het een shopping dag voor
vrouwen en film nm voor mannen en kind. Toch nog even buiten voor
een wandeling door de plassen – is niet altijd mogelijk. Regen tot
maandag middag en vanaf dan terug zonneschijn! Nadine nam nog
een dagje vrij zodat we nog een uitstap deden naar de Zoo in Oakland.
Toen was het reeds 11 november en dat is in Amerika “Veterans Day”.
Zoals bij ons wordt dan wapenstilstand herdacht maar daar is dat
gekoppeld aan al hun oorlogen en de daaraan verbonden veteranen.
Een grote optocht in San Jose met allerhande groepen militairen zowel
als burgers die hun gesneuvelden herdenken en ook de nodig fanfares
met majorettes, Amerikaanse stijl – groot dus. Nog even langs de
speeltuin en dan was Freya ook weel uitgeteld. Taak volbracht.
Donderdag was het zover, onze vakantie liep ten einde! Valiezen
maken en dan voor een laatste wandeling met Freya naar school. Daar
werd afscheid genomen en na nog een laatste bye bye moesten we
haar daar weer achterlaten. Ze trok welgezind naar haar klasje en
ging vrolijk terug bij haar vriendjes staan. Het was pas ’s avonds dat
ze verbaasd vroeg waar Opa en Oma nu wel waren en WAAROM die
niet konden blijven. Kinderen stellen soms moeilijke vragen !
12u donderdag met de auto naar San Francisco en vertrek om 16u
naar Londen.
Terug in Kapellen met de trein om 18u vrijdag in de gietende regen –
het heimwee is groot!

Hoog bezoek in CA
Na een jaar geduld waren ze eindelijk nog eens hier: oma & opa. 
Eind oktober is hun vaste datum, en er stond er eentje te springen. 
In het begin is het altijd een beetje aftasten:  oma & opa, gaat dat
lukken, zo'n hele dag kleutersitten?  Euh ja, waar is dat kleuterschool-
tje ook al weer,voor het geval het niet lukt. En Freya, ga je bij oma
& opa blijven en goed luisteren? Nee, ik wil naar school.  Echt, toch
nie proberen met oma & opa en dan misschien straks naar school? 
Ja, ja, en dan waren ze vertrokken voor 2.5 week verwennerij.
We hebben geen idee wat ze de hele dag uitspoken, maar Freya was
iedere dag uitgeput en vroeg soms zelf om te gaan slapen...
En wij hebben er ook van genoten hoor, van de simpele dingen zoals
gaan lunchen, gezellig avond eten met meer volk rond de tafel, samen
een filmpje zien, een wandeling gevolgd door picnic tot en met een
mini road trip in wine country, kindvriendelijk deze keer.
En dan vliegt de tijd, en nu zijn oma & opa alweer weg.  En ook al
komen ze niet voor ons, het pikt dat we weer zo weinig vrijaf konden
nemen. Het afscheid nemen wordt alsmaar moeilijker, en nog meer
omdat je hummeltje dan 100 keer vraagt 'waar zijn oma & opa?'.
We missen jullie! 
Tot gauw, Freya, Tim & Nadine
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www.auping.be

Auping bezorgt je 
een frisse morgen
met AVS® in de nieuwe 
Original Boxspring

Wie kiest voor de Original boxspring kiest voor Auping perfectie. De boxspring met een spiraalbodem als basis. Dankzij het unieke 
Actieve Ventilatie en Support systeem (AVS®) zorgen de verschillende ventilerende materialen van de boxspring en matras voor 
een optimaal samenspel. Hierdoor slaap je comfortabel en wordt je fris en uitgerust wakker. Elke dag opnieuw. 
Meer weten? Kijk dan op auping.be/originalboxspring

Auping_adv_Turnkring_Original_A4.indd   1 26/02/15   15:09
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