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KOMENDE ACTIVITEITEN 2016
donderdag 03 maart vergadering
zaterdag 12 maart GYMSTARS DAY ILOKA / SLEEP OVER
zaterdag 18 maart toogdienst ILOKA voor Lentefeest S-Plus
donderdag 14 april lijndans Willebroek / Rugscholing Kapellen
woensdag 11 mei bzk." Zonnewende" Kleuters/ DanceStars
donderdag 12 mei vergadering
zaterdag 14 mei NON GYM / Alg.Ldn.Verg./Volleybal Sport+
zaterdag 21 mei etentje ILOKA
zondag 29 mei DORPSDAG

de 40ste SPROKKEL 
14 jaar geleden stond onze eerste "SPROKKEL" in de startblokken.  
14 jaar reeds kan je het reilen en zeilen volgen in ons ledenblad dat
er gekomen is onder impuls van onze zeer betreurde Willy Van Dorst,
toenmalig secretaris, die mij zo gek kreeg om er toch aan te beginnen.
Hij heeft het vroegtijdig opgegeven en onze tweemans redactie werd
aangevuld met de bereidwillige medewerking van M.J. en R. Zovele
jaren later zijn I.H. en M.J. overgebleven en hebben we dringend nood
aan verse verslagen en verhalen voor publicatie. Dus hier nog maar
eens een oproep: kruip eens in je “pen”. Een vakantieverhaal of zo
maar iets van alle dag, of een lekker eenvoudig  receptje, laat maar
komen!. Alvast bedankt voor je medewerking.
Het nieuwe jaar is reeds 2 maanden oud en bijna zijn de donkere
wintermaanden voorbij. De dagen zijn al zichtbaar een beetje langer
en af en toe voelen we reeds de zonnewarmte op onze oude of jonge
botten! Het gaat de goede kant uit. Een wijsheid van mijn grootmoe-
der: “we staan er goed voor, we staan voor 2 zomers en 1 winter”!
Het turnseizoen is ook reeds voor een groot deel achter de rug en in
onze turnzalen wordt er druk gewerkt aan conditie en allerhande
vaardigheden om rond diverse toestellen te draaien en te keren. Dit
noemt “toestelturnen”. Daar gaan we dan naar kijken op onze eerste
GYMSTARS DAY op 12 maart ek. Tussen al dat toestelturnen kan je
ook genieten van diverse dansnummers zodat het een zeer afwisse-
lende middag wordt. Iedereen welkom! Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Het volledige programma vind je verder in dit boekje.
Verder in ons programma komt er ook nog eens een DORPSDAG op
29 mei. Die dag staan we weer op onze vertrouwde plek op de Hoe-
vensebaan, naast Optiek Thyssen, schuin tegenover de Wereldwinkel.
Ook hier is iedereen van harte welkom voor een pintje en een babbel.
We hopen op mooi weer!
Voor diegene die reeds een vakantie plannen wens ik goede reis, voor
onze studenten, veel studiegenot, en voor iedereen:
BLIJF BEWEGEN! / I.H.

3



4



Sinterklaasfeest 25/11/2015
30 kinderen werden er ingeschreven en daarvoor bracht de Sint
dan ook de nodige geschenkjes mee.
Om 13u werd er verzamelen geblazen voor medewerkers voor het
aanbrengen van dranken, geschenkjes en voor het klaarmaken
van de zaal.
Om 14u15 kwamen onze eerste klanten reeds kijken of wij d’r
klaar voor waren en om half drie konden de proeven voor de
hulppieten van start gaan. Iedereen behaalde trouwens zijn diplo-
ma van” HULPPIET” proficiat !
Na het verorberen van koek en drankje was er poppenkast door
meester Nick en niet veel later kwamen Sint en Piet de zaal binnen
tot groot jolijt van onze kleinsten.
Dan allemaal vol verwachting naar Sinterklaas! Maar die Zwarte
Piet dat is toch maar een rare, die sprong zo maar van het podium!
Daar gaan we toch nog wel wat voor opzij.
Rond 16u30 konden Sint en Piet terug naar huis en konden de
opruimers weer aan de slag.
Bedankt aan alle ouders, grootouders en begeleiders voor de
belangstelling, tot een volgende keer. /Irène
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SLEEP-OVER 18-19/12/15
Op vrijdag 18 december was het dan weer zo ver.

Alle deelnemers kwamen gepakt en gezakt naar de zaal. Er werden
flink wat luchtmatrassen opgeblazen. Merci aan de ouders om dit te
doen, zo hadden wij die avond niet zo veel werk. De kinderen hadden
enkel maar hun bed te nemen en op te dekken. Zo verliep alles
vlotjes. De turnzaal werd omgetoverd tot een slaapzaal, dit wel pas
om 20u30. Eerst werd er nog flink geturnd. Je voelde aan, dat onze
gymnasten er veel zin in hadden. Ze waren niet zo moe als anders!
Ze zaten vol energie en misschien voor enkelen ook wel wat zenuwen
omdat het hun eerste keer was. Na het turnen ruimden we eerst de
zaal op en dan kwam de vraag al of ze hun bed al mochten maken.
Het was nog iets te vroeg en we hebben eerst  nog wat spelletjes
gespeeld. Nadien was het klaarleggen van de luchtmatrassen, matjes
en dikke matten zodat we na de film konden gaan slapen.

Michael en Tom kwamen de beamer installeren zodat we onze avond
konden afsluiten met een film die gepast was voor klein en groot “de
Minions”. Tijdens de film werden  er natuurlijk ook chips gesmuld en
water gedronken. Rond 22u30 was het dan zo ver: eerst tanden
poetsen en dan onder de wol. Joren kon niet blijven slapen en werd
dan ook opgehaald door zijn Mama.
 
Na een rustige nacht, werd het eerste gefluister toch reeds rond 7u
waargenomen. Met zachte muziek om 7u30 werd dan iedereen ge-
wekt. Vic was ook paraat (één van onze kleuters die meekwam met
de ontbijtploeg) hij mocht dan ook de gymnasten die niet echt wakker
waren, wekken.
In de keuken werd er al volop gewerkt aan het ontbijt. Michael, Nick
en Erna waren al in de weer om de tafel te dekken en brood , vlees
en natuurlijk choco op de tafels te zetten. Thee, melk en chocomelk
was voorzien om de buikjes te vullen. Het was zeer rustig aan de
ontbijttafel. Na dit lekker ontbijt, samen opruimen, tanden poetsen
en terug naar de "slaapzaal". Daar moest ook nog wel wat opgeruimd
worden en dan was er tijd om spelletjes te spelen; balspelen, tikspel-
letjes, verstoppertje, tik tak boem...en nog veel meer. Moe maar
voldaan gingen onze gymnasten om 12u  huiswaarts.

Ik wil zeker het bestuur bedanken om ons zo een toffe ochtend te
bezorgen en het opdienen van drank, brood en het helpen smeren,
als dit nog nodig was. Dit was een ontspannende morgen met zo'n
bediening. 1000 maal dank. Verslag Nancy
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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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YOGA VOOR KLEUTERS 
20/01/2016 - In navolging van de cursus bodymap die Nancy en ik
een tijdje geleden volgden, gingen we nu naar een cursus yoga voor
kleuters.
Waarom yoga met kleuters ?
Ik heb het ondertussen al 1 keer uitgeprobeerd met de retrogym. Het
was zeer ontspannend.
We gaan het zeker ook toepassen in de andere groepen, want het zijn
oefeningen, die in alle groepen aangeleerd kunnen worden.
 
Maar waarom zijn we deze cursus eigenlijk gaan volgen, want yoga
met kleuters lijkt misschien een beetje raar.
 
Kinderen vandaag hebben het net als wij erg druk. School, huiswerk,
meestal een paar hobby's en als ze thuis komen is er nog tv en
computer. Wanneer is er tijd om nog echt te spelen, laat staan even
tot rust te komen. Er wordt erg veel van kinderen verwacht en vaak
verwachten ze ook ontzettend veel van zichzelf.
“De aan-knop doet het, maar waar zit de pauzeknop?”
Faalangst, concentratieproblemen en hyperactiviteit komen steeds
vaker voor en het hoeft zelfs niet zo ernstig te zijn... hoeveel kinderen
kunnen er nog zonder probleem even stilzitten of stilstaan als je dat
vraagt?
Kijk maar eens even naar jezelf: wanneer druk jij nog eens op de
pauzeknop?
Een belangrijk effect van yoga is, dat het kinderen doet ontspannen.
Dat brengt hen mogelijk beter in contact met hun lichaam. Yoga is
niet prestatiegericht en dat is voor veel kinderen ook erg belangrijk
denk ik. Iedereen doet wat hij kan, zo goed mogelijk.
Yoga ontwikkelt flexibiliteit, kracht, uithoudingsvermogen, evenwicht
en coördinatie. Het bevordert ook de luistervaardigheden, sociale
vaardigheden en zelfvertrouwen.
En heel belangrijk: het geeft plezier!
Yoga is niet alleen een leuke manier om meer te bewegen met kin-
deren, het heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van het
kind, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel.
Wij gaan natuurlijk geen lessen yoga voor kleuters geven. Wat we
wel gaan doen, is deze oefeningen integreren in onze lessen, want
alle kinderen kunnen baat hebben bij deze korte, rustige oefeningen.
Ons belangrijkste werkpunt is: het kind leert vrede te hebben met
zichzelf en de anderen: het kind leert wat zijn eigen mogelijkheden
zijn en het leert aanvaarden, dat een ander kind iets beter kan, maar
dat hij/zij dan weer iets anders beter kan.
Het was een heel leerrijke morgen. Nancy en ik waren heel enthou-
siast over het concept en zullen het met veel plezier met onze groepen
uitproberen.
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Vakantie in Valentia
Van maandag 30/11 tot zondag 06/12 waren mijn man en ik op
vakantie in Valentia.
We vertrokken vanuit Zaventem. Het vliegtuig was maar half vol
en we zaten met zijn tweetjes op een rijtje van drie. Zo had mijn
man dan ook plaatsje voor zijn lange benenJ
Valentia is een mooie stad. Je hebt er een oud gedeelte en een
nieuw gedeelte.In vergelijking met Barcelona lijkt het veel minder
toeristisch. Maar dat kan ook maar een indruk zijn.
Het eerst wat me opviel was dat er nog nagenoeg niks te zien was
van Kerstmis(terwijl ze er in België al in oktober mee beginnen)
en dat er heel weinig toeristen waren.
Het was er ook lekker warm. Tegen de middag was het er rond de
20°C dus heerlijk wandelweer. Dat hebben we dan ook vooral
gedaan... gewandeld. Het was te mooi weer om veel binnen te
zitten.
Tegen ’s donderdags begonnen de toeristen dan toch te komen en
verschenen ook de eerste kerstbomen met lichtjes tussen de
clementijnenbomen.
Jammer genoeg spreken ze er geen Engels dus moesten we ons
een beetje zien te behelpen. Soms is dat dan wel grappig. Zelfs
een koffie vragen is dan niet simpel want ze hebben dat in vele
soorten. Ook zo van die piepkleine tasjes waar ze dan van die
superstraffe koffie in doen. Brrrrrrrrrrr. Dan maar een beetje
brabbelen en wijzen... we zijn er toch steeds uitgeraakt.
Op de terugvlucht zat het vliegtuig helemaal vol. Alleen wij zaten
weer met ons tweetjes op een rijtje van drie.
Ik kan het iederéén aanraden in de winter enkele dagen door te
brengen in een warmer oord ,  het doet echt deugd om in decem-
ber in dunne kleren buiten te lopen of om op een terrasje een
paella te eten!!!
Groetjes, Martine

Winterkwis ILOKA 30/01/16
Op zaterdagavond om 20 u begon de eerste winterkwis van Iloka.
We waren met een groepje van 6 waarvan er 4 nog niet wisten
wat hun te wachten stond.
Gelukkig had Ria haar dochter meegebracht en ze hadden beiden 
al enkele kwissen gedaan.
Het ging onmiddellijk van nul op honderd. De vragen kwamen heel
snel en sommige antwoorden ook juist op tijd of juist te laat. Soms
was er ook nog een tussenronde die je ook nog op één of andere
manier moest zien op te lossen.
De vragen waren heel erg gevarieerd en je had niet veel tijd om
na te denken of daar kwam de volgende al.
We waren als groepje net een dieseltje dat warm moest lopen.
Eerst hingen we helemaal onderaan maar stilaan begon we een
beetje op te klimmen.
Tussendoor konden we genieten van een lekker drankje en /of
hapje. Even met je vlaggetje zwaaien en je bestelling kwam er aan!
Tegen middernacht was de kwis afgelopen en waren de winnaars
bekend. Er was voor elke deelnemer een prijs.
We weten nu allemaal wat ons te wachten staat en misschien lukt
het de volgende keer nog een beetje beter!?
Met dank aan Ria en vooral haar dochter die ons lieten eindigen
op plaats 22.
De Lijndansers en Zo.
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LESNEUCK Jules kleuters 20-01-11 

DOMS Joren jongens 10-01-07 

POPPE Trish retro-gym 31-01-03 

VAN LAER Joris volleybal 21-01-89 

VAN LAER Bart volleybal 05-01-87 

HAMAEKERS Nancy leiding 17-01-73 

DE LEEUW Tom volleybal 31-01-72 

VAN HASSELT Rudi bestuur 09-01-65 

PLOMPEN Erna bestuur 23-01-59 

LE ROY Lia conditiegym 25-01-56 

GEYSKENS Ludwina erelid 12-01-33 

 

 

 

 

 

 

 

PIETRICOLA Suzanna kleuters 22-02-10 

BACKX Alicia kleuters 05-02-08 

FIRQUET Sinne gym 28-02-05 

DE SMET Florence gym 04-02-03 

TAHON Christa leiding 05-02-95 

DE SWERT Wouter volleybal 21-02-89 

GENYN Anja volleybal 17-02-81 

DE LEEUW Nadine leiding 16-02-74 

DE BREUCK Ronny bestuur 23-02-68 

STEYNEN Rina leiding 13-02-66 

VAN DEN BERGH Maria retrogym 04-02-48 

JANSSENS Lieve  seniorobic 04-02-44 

JASPERS Roos seniorobic 04-02-43 

GEYSKENS Antoon bestuur 20-02-31 

 

 

BEUCKELS Matthieu kleuters 07-03-12 

BAHTIJARI Khadir kleuters 11-03-10 

SYMONS Helena gym 29-03-06 

STEINS Yana gym+ 21-03-96 

BRACKEVA Nick bestuur 02-03-85 

DOMS Sarah retrogym 21-03-77 

STOOP Inge leiding 19-03-66 

DONDERS Martine seniorobic 04-03-62 

DE LEEUW Ludo bestuur 18-03-41 

MERTENS    Jeannine seniorobic 12-03-41 
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WEDSTRIJD VLIMMEREN 6/2/16
Wedstrijd lange mat en minitrampoline
Zaterdag 6 februari was het zover 23 kinderen stonden om 12,30u
klaar om te vertrekken. Er waren er veel bij, waarvoor het hun eerste
wedstrijd was, dus er hing veel spanning in de lucht.
De “anciens” waren al blij, dat we eens een keer niet om 07,00u uit
ons bed moesten!
De eerste groepen begonnen al om 14u met hun wedstrijd: de 15+
ers met airtrack, de 7-8 jarigen met lange mat.
Op de airtrack stond Evy met een bang hartje te wachten... zou haar
flik lukken deze keer? En ja hoor ! Ze sprong hem helemaal alleen,
proficiat! Ook Sinne en Layla brachten het er zeer goed vanaf. Een
zucht van verlichting, want deze meiden trainen enkel op een airfloor,
wat toch iets helemaal anders is dan een airtrack ( dit laatste lijkt een
beetje op een springkasteel, maar dan in de vorm van een lange mat
en onze airfloor is maar 10 cm dik, dus een groot verschil).
De kleinsten op de mat toonden, dat ze hun oefening goed van buiten
geleerd hadden.
Toen waren de 15+ minitrampers aan de beurt. Wat die meisjes op
een wedstrijd ineens kunnen...
gestrekte tenen en benen ( in de zaal zelden te zien), staan na een
streksprong halve en hele draai, als trainster geloof je dan je ogen
niet. Ze brachten allemaal hun sprongen zeer mooi.
En toen keek de hele groep gespannen naar Jolien, want als zij haar
sprongen goed deed, had ze een kans op een gouden medaille... En
ja hoor, nergens een grote fout te bekennen en haar gestrekte salto
was bijna perfect! Super!
De volgende groep moest alweer aantreden aan de mat: de 10-11
jarigen. Ze waren zo gespannen tijdens de opwarming, dat ze ineens
hun oefeningen niet meer kenden. Maar door de geruststellende
woorden van Nancy, lukte het hen om kalmer aan de wedstrijd te
beginnen en mooie oefeningen neer te zetten. Nancy glom van trots!
Dan de jongsten aan de minitrampoline: opnieuw merk je als leiding,
dat de stress van een wedstrijd bij de meeste kinderen, net dat ex-
traatje naar boven haalt, dat hun sprongen net iets beter maakt dan
gewoon tijdens de les. Of, zoals Lien zo mooi zei:” Bij het in-trainen
is het nog net als in de les, maar als het voor echt is, dan doe ik toch
net iets beter mijn best.”
(Zucht van mij: waarom kan dat dan tijdens de les niet?)
Toen was het al tijd voor onze laatste groep: de 15+ ers aan de air-
track.
Hun oefeningen waren gewoon perfect: netjes op de lijn, alles ge-
strekt,... en … Mayy, die al een jaar niet meer op zondag traint, maar
mij voor de wedstrijd vroeg of ze toch mee mocht doen met airtrack,
sprong..... een dubbele flik! “ Zoudezeniet!!!!”  Keigoed Mayy!
Toen was het een half uurtje pauze en dan de prijsuitreiking.
Ik ga hier niet alle gouden, zilveren en bronzen medailles opsommen,
die krijgt u hieronder al.
Maar ik wil wel alle ouders nog eens bedanken voor hun steun. Als zij
er niet waren, om hun kinderen te steunen, voor hen te supporteren
en met hun auto tot aan de wedstrijd te rijden, dan hadden we nooit
met zoveel kinderen in wedstrijd kunnen gaan, dus: hartelijk bedankt
ouders.
Toen ik op het einde van de wedstrijd in de kleedkamer vroeg of het
leuk was geweest, kwam er een luid en volmondig: JA!!!
Toen ik daarna vroeg, of ze volgende keer terug meegingen, klonk
het JA nog wat luider.
Dus: ouders, laat uw kinderen genieten van zo een dag en kan u zelf
eens niet rijden, dat is niet erg. Er zijn altijd ouders ( gelukkig) die
bereid zijn van andere kinderen onder hun hoede te nemen.
Nog een dikke proficiat aan alle gymnasten en ….................tot
VOLGENDE KEER / Inge
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Resultaten wedstrijd te Vlimmeren op 06/02/2016 

Airtrack 

Brons voor:  Evy De Moor 

  Sinne Firquet 

  Layla Knight 

Voor onze groteren, was de concurrentie te groot: de andere gymnasten sprongen allemaal sprongen 

op 10 punten, terwijl onze gymnasten sprongen van 2/4/6 punten sprongen. 

Toch behaalden ze mooie resultaten.  

Mayy Hadid: voor de tweede sprong behaalde ze maar liefst 9,8/10 ! en voor haar derde sprong 9,7/10 

Jolien Sempels: voor de eerste sprong behaalde ze ook 9,8/10! 

Lien Van Craen: voor haar eerste en tweede sprong behaalde ze telkens 9,5/10 

Voor hun niveau hebben ze dus fantastisch gesprongen! ( En Mayy na het stilliggen van een halfjaar: 

zou je niet opnieuw beginnen, met zulke resultaten?) 

 

Lange mat 

7-8 jarigen:   zilver voor:  Evi Symons 

           brons voor : Yinthe Bleukens 

     Hanna Gorts 

     Noam Van Eijmeren 

 

9-10 jarigen  zilver voor: Helena Symons 

     Alicia Backx  

   brons voor:  Danthe Bleukens 

     Pieter Coune 

     Jutta Firquet 

     Zeno Van Eijmeren 

 

11-12 jarigen: goud voor:  Joren Doms 

   zilver voor: Tayma Hadid 

     Eline Van de Sande 

     Hailey Latteur 

 

13-14 jarigen: tweede plaats: Shani Osei 

   derde plaats:    Kiara Hermans 

 

15+:   vierde plaats:  Chelsea Ansoms ( met maar 1 punt verschil met de derde!) 

   vijfde plaats:   Marieke De Meulenaere 

 

Minitrampoline 

7-8 jarigen: goud:  Yinthe Bleukens 

   Hanna Gorts 

  zilver: Alicia Backx 

  brons: Evi Symons 

   Noam Van Eijmeren 

 

9-10 jarigen: goud: Jutta Firquet 

   Helena Symons 

   Zeno Van Eijmeren 

  zilver: Danthe Bleukens 

   Pieter Coune 

11-12 jarigen: goud:  Evy De Moor 

   Sinne Firquet 

   Tayma Hadid 

   Layla Knight 

   Hailey Latteur 

   Eline Van De Sande 

   Joren Doms 

 

13-14 jarigen: vierde plaats: Shani Osei 

  vijfde plaats:  Kiara Hermans 

 

 

15+:  eerste plaats: Jolien Sempels ( voor haar derde en vijfde sprong haalde ze 9,9/10!) 

  derde plaats:  Mayy Hadid ( voor de eerste sprong een tweede plaats!) 

  vierde plaats: Tine  Van Hasselt ( voor de derde sprong een derde plaats!) 

  vijfde plaats: Marieke De Meulenaere ( voor haa2de en 3de sprong een 4de plaats) 

  zesde plaats: Chelsea Ansoms ( met maar 1/100 verschil met Marieke!) 

 

Met trots feliciteren wij alle gymnasten met hun fantastische resultaten en vooral ook met hun 

lachende gezichten ! Een tegenslag kan iedereen overkomen, maar er bij blijven lachten, dan ben je 

echt een lid van de ILOKA familie! Wij turnen individueel, maar toch met elkaar! 

Op naar de volgende happening: onze GYMSTARSDAY! 

De leiding: Inge en Nancy ( en alle hulpleiding, zonder wie wij deze resultaten nooit zouden kunnen 

behalen, een dikke DANK U!) 

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE 15 MEI 2016
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GYMSTARS DAY  -  12 maart 2016                         

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE 15 MEI 2016
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Daten door de eeuwen heen
Wist je dat Koning Boudewijn aan Koningin Fabiola werd voorgesteld door een matchmaker? Het konink-
lijke paar waren lang niet de enige. Eeuwenlang ging de vader, in de gedaante van matchmaker, op zoek
naar een geschikte partner. Tot er in de jaren 60 een drastische ommekeer kwam, met tot op de dag van
vandaag revoluties en evoluties tot gevolg. Annemieke Dubois, matchmaker bij relatiebureau Berkeley
International, leidt je door de wondere wegen van het daten door de eeuwen.
 
Matchmakers avant la lettre
"De goede oude tijd." Met nostalgie kijkt iedereen weleens terug naar vroeger. Vele zaken waren in het
verleden een pak eenvoudiger. Zo ook de keuze van een partner. Vrije partnerkeuze bestond toen nog
niet. In vele oude culturen waren het eeuwenlang de families die onderling bepaalden hoe en met wie er
werd getrouwd.
Al in het Oude Testament duikt een matchmaker op. In de Joodse traditie gaat de vader voor zijn zoon
op zoek naar een geschikte bruid. In Genesis geeft Abraham instructies aan zijn dienaar Elezier om een
levenspartner te zoeken voor zijn zoon Isaac. Dit meisje moest voldoen aan de waarden en normen van
de familie, maar toch vooral een vermogende vader hebben die een duit in het zakje kon doen.
Niet veel later kreeg de taak van dienaar Elezier een officiële naam: ‘Shadkhan’. Letterlijk vertaald:
stilte, rust. De eerste contacten moesten inderdaad allemaal zo discreet mogelijk verlopen. Een weigering
van een andere familievader kon ferme reputatieschade opleveren.
 
Andere culturen
Ook in Japan kennen ze een vergelijkbaar fenomeen, meer bepaald de ‘Nakado’. Dit is eveneens een
soort professionele matchmaker. Net als de Joodse ‘Shadkhan’ kreeg hij een percentage van de uitein-
delijke bruidsschat.
In de Westerse cultuur werd vaak een beroep gedaan op een lid van de clerus. Deze leden vormden de
behoeders van de waarden en normen en konden discreet opereren.
 
Kleine barsten
Vanaf de 17de eeuw kwamen er langzaamaan barstjes in de traditie. Een partner werd vanaf dan bij
voorkeur in de eigen gemeente en in de eigen sociale klasse gezocht. Je ontmoette elkaar op het werk,
op feesten of bij kermissen. De rijke families bleven echter vasthouden aan de traditie van gearrangeer-
de huwelijken, veelal uit praktische overwegingen. Het was immers vaak niet mogelijk om in de buurt
‘spontaan’ een geschikte én vermogende partner te vinden.
 
Vrije liefde
Naarmate de democratische principes van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid verder ingeburgerd
raakten, namen ook de individuele rechten en vrijheden in de liefde flink toe. Dat toont aan dat de ide-
alen omtrent liefdesrelaties meestal de maatschappelijke evoluties volgen.
In de 20ste eeuw vonden de grootste revoluties op relatiegebied plaats. De familie was steeds minder
nadrukkelijk aanwezig in het partner-selectieproces. Mede onder die impuls dook in 1914 in de Verenig-
de Staten voor het eerst het woord date op, waarmee toen een ontmoeting in een publieke ruimte zonder
supervisie van de familie bedoeld werd.
De grootste sprong kwam er in de jaren 60, ook de protestjaren genoemd. Voor het eerst was er sprake
van een jongerencultuur die zich op allerlei manieren afzette tegen zijn ouders. Het werd een decennium
van bevrijding, democratisering, ontwikkeling en emancipering. De emancipatie en anticonceptie zorgde
ervoor dat vrouwen onafhankelijker werden van mannen. Liefde werd steeds meer een feest om te vieren
en minder een instrument om een gezin mee te stichten.
 
De koninklijke familie
In koninklijke families vinden we nog steeds sporen van de oude tradities terug. Boudewijn betrok de
kerk bij zijn zoektocht naar een bruid. Zuster Veronica O’Brien werd in alle discretie als matchmaker
ingezet. Zij koppelde Boudewijn aan Fabiola de More Y Aragon. Met een beetje verbeelding kan je hun
eerste, discrete ontmoeting in Lausanne in 1957 als een date beschouwen.
 
De opmars van datingsites
Helemaal los van koninklijke familietradities, kennen we vandaag het begrip ‘moderne single’. Dit is de
vrijgezel die gewapend met een boodschappenlijstje de relatiemarkt betreedt. Tegelijkertijd blijven we
ook romantische idealen koesteren. Een probleem hoeft dat niet te zijn. Uiteindelijk is de 'chemie', een
mix van emoties en rationele overwegingen, voor het grootste deel bepalend.
De opkomst van sociale media, datingsites en andere moderne online kanalen heeft voorgoed de manier
waarop we met elkaar contact leggen veranderd. Het was nog nooit zo eenvoudig om verbinding met
vrienden, vage kennissen of nieuwe contacten te maken.
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De digitalisering maakt daten heel, en misschien wel té, eenvoudig. Je kan werkelijk met mensen uit alle
uithoeken van de wereld contacten leggen. Als single post je een foto en voeg je persoonlijke gegevens
toe. No limits, only blue skies, zou je denken. Maar door een gebrek aan controle op de geposte infor-
matie zijn er helaas singles die hun persoonlijke profiel wel heel erg oppoetsen. Al te vaak staan er re-
gelrechte leugens te lezen. Zonder voorafgaande discrete contacten dreigen meer en meer van die af-
spraakjes uit te draaien op immense teleurstellingen en een verlies aan zelfvertrouwen. Je krijgt het
gevoel dat je beland bent in een jungle van mensen met niet altijd even goede intenties.
 
Professionele lovehunters
Net als de idealen van schoonheid en liefde evolueren, is ook het daten constant in beweging. Vandaag
hoef je je gelukkig niet meer tot je familie of de kerk te wenden om in alle discretie een geschikte date
te vinden. Er bestaan nu professionele bureaus die volledig aan de liefdesidealen van vandaag tegemoet
komen. Zij kunnen net als de ‘Nakodo’ of ‘Shadkhan’ discrete, gerichte contacten leggen.
Er is wel een belangrijk verschil. Het is niet langer de familie die het profiel van je partner bepaalt, maar
jij zelf! De ‘lovehunter’ vermindert de kans op nodeloze teleurstellingen. Onderschat zijn taak vooral niet.
Rabbi Barry Marcus, verbonden aan de Orthodox Jewish Central Synagogue in Londen, herhaalt vandaag
nog geregeld een oude wijsheid: “Matchmaking is veel moeilijker dan de Rode Zee splijten.”

NIEUW LEVEN
THIBEAU werd geboren op 16
december 2015
zoontje van Cindy Calluy en
Grégoire Bekaert
Grégoire is mede secretaris en
Cindy reeds vele jaren lid en
hulpleiding op verschillende
afdelingen bij ILOKA
Hartelijk welkom Thibeau en
een dikke PROFICIAT voor
Cindy en Greg.
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De kunst van de relativerende glimlach
Als je oud bent moet je sterker in je schoenen staan dan ooit want:
Als de jeugd moe is, is ze aan vakantie toe. Als de ouderen moe zijn zegt men " ze takelen af!"
Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening. Als oudere mensen bezwaren maken,
hebben ze het niet begrepen.
Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. Als ouderen verliefd zijn, noemt men ze kinderachtig.
Als bij de jeugd iets mislukt zegt men "we gaan er tegenaan, volgende keer beter!" Als ouderen zoiets
overkomt zegt men: "laat maar, het heeft geen zin meer".
Als de jeugd iets vergeet hoor je: "ik heb het waanzinnig druk!". Als ouderen iets vergeten zegt men:
"ja. Zo begint het!"
Maar wij, oudere mensen, zijn de overlevers, kijk maar naar al de veranderingen die we meegemaakt
hebben!
Tv, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, contactlenzen, gsm, computers, vaatwassers, droogkasten,
airconditioning, creditcards, de eerste mens op de maan, laserstralen.
Wij trouwden eerst en woonden dan samen; och wat ouderwets. We werden geboren voor er huismannen,
deeltijdse banen, groepstherapie en kinderdagverblijven waren. In onze tijd waren kevers insecten en
geen Volkswagens.
We hadden nog nooit gehoord van tv, cd, video, magnetron, faxen, printers, draadloze telefoons,
kunstharten, booreilanden!
We hadden nog nooit gehoord van jongens met oorringen, hippies, BOM-vrouwen, holebis en LAT-relaties.
Wij waren er ook al voor de A27, E19, Z40, de TGV .. Toen betekende "made in Japan" gewoon rommel.
Wij hadden nooit gehoord van pizzas of McDonalds.
Roken was toen Chic, aids was een Engels woord voor helper en een relatie had met zaken te maken en
niet met een bed.
We wisten niet wat "geld uit de muur" was of "brood uit de automaat"
We moesten het doen met wat we hadden of wat we waren.
Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat je een man nodig had om een baby te krijgen.
Geen wonder dat sommigen onder ons nogal in de war zijn ..
De kunst van de relativerende glimlach.
Als je oud bent moet je sterker in je schoenen staan dan ooit want:
Als de jeugd moe is, is ze aan vakantie toe. Als de ouderen moe zijn zegt men " ze takelen af!"
Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening. Als oudere mensen bezwaren maken,
hebben ze het niet begrepen.
Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. Als ouderen verliefd zijn, noemt men ze kinderachtig.
Als bij de jeugd iets mislukt zegt men "we gaan er tegenaan, volgende keer beter!" Als ouderen zoiets
overkomt zegt men: "laat maar, het heeft geen zin meer".
Als de jeugd iets vergeet hoor je: "ik heb het waanzinnig druk!". Als ouderen iets vergeten zegt men:
"ja. Zo begint het!"
Maar wij, oudere mensen, zijn de overlevers, kijk maar naar al de veranderingen die we meegemaakt
hebben!
Tv, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, contactlenzen, gsm, computers, vaatwassers, droogkasten,
airconditioning, creditcards, de eerste mens op de maan, laserstralen.
Wij trouwden eerst en woonden dan samen; och wat ouderwets. We werden geboren voor er huismannen,
deeltijdse banen, groepstherapie en kinderdagverblijven waren. In onze tijd waren kevers insecten en
geen Volkswagens.
We hadden nog nooit gehoord van tv, cd, video, magnetron, faxen, printers, draadloze telefoons,
kunstharten, booreilanden!
We hadden nog nooit gehoord van jongens met oorringen, hippies, BOM-vrouwen, holebis en LAT-relaties.
Wij waren er ook al voor de A27, E19, Z40, de TGV .. Toen betekende "made in Japan" gewoon rommel.
Wij hadden nooit gehoord van pizzas of McDonalds.
Roken was toen Chic, aids was een Engels woord voor helper en een relatie had met zaken te maken en
niet met een bed.
We wisten niet wat "geld uit de muur" was of "brood uit de automaat"
We moesten het doen met wat we hadden of wat we waren.
Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat je een man nodig had om een baby te krijgen.
Geen wonder dat sommigen onder ons nogal in de war zijn ...
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Quinoa met groenten
Ingrediënten (voor 4-6 pers.):
2 el olijfolie - 2 eieren, losgeklopt - 2 teentjes knoflook, fijngesneden - 1 ui, gesnipperd
250 gr champignons, in plakjes - 1 kleine broccoli, in stukjes -1 courgette, in blokjes
100 gr maiskorrels -100 gr doperwtjes -2 wortels, in reepjes -500 gr quinoa, gekookt
1 el verse gember, geraspt - 3 el sojasaus - 2 bosuitjes, gesnipperd
 
Bereidingswijze:
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een middelgrote koekenpan op een laag vuur. Voeg de ei-

eren toe en bak aan beide kanten tot ze mooi lichtbruin zijn. Laat de gebakken eieren afkoelen, en
snij ze dan in kleine stukjes.
Verhit de resterende 1 eetlepel olijfolie in een grote koekenpan of wokpan op matig hoog vuur. Fruit
de knoflook en de ui, in ongeveer 4-5 minuten.

Voeg champignons, broccoli en courgette toe. Roerbak (onder voortdurend roeren) tot de groenten
gaar zijn, ongeveer 3-4 minuten.
Voeg maïs, doperwten, wortelen en quinoa toe. Roerbak ongeveer 1-2 minuten.

Voeg de gember en sojasaus toe en schep voorzichtig om. Laat het dan nog ongeveer 2 min. door-
koken.
Roer de bosuitjes en stukjes ei erdoor. 'Decoreer' eventueel met chilisaus naar smaak. Serveer direct.

Tomaten / basillicum soep
Ingrediënten: 8 tomaten -2 uien -2 teentjes knoflook - scheutje olijfolie - verse basili-
cum
2 vege bouillonblokjes zonder gist - 1 liter water - zeezout evt. een weinig zoetmiddel
(stevia of ruwe honing)
Bereiding:

Was de tomaten en snij ze in vieren. Snipper de uien. Doe de olijfolie in de pan en fruit de uisnippers
met de geperste knoflook. Breng het water aan de kook en los hierin de bouillonblokjes op. Doe de
tomaten, de gefruite ui en knoflook en wat bouillon in de blender en pureer tot een gladde soep (je
kunt ook een staafmixer gebruiken). Doe dit in de pan met bouillon en verwarm de soep (niet koken).
Voeg naar smaak zout, basilicum en zoetmiddel toe.

Lasagne met zalm en broccoli
Ingrediënten (4 pers.):
1 broccoli - 3 tomaten - 200 g lasagnevellen - 250 g gerookte zalm - 2,5 dl room
200 g gemalen geitekaas - enkele takjes dille -peper
Bereiding:

Snij de broccoli in roosjes en stoom ze gedurende 8 minuten. Spoel ze meteen af onder de koudwa-
terkraan, zodat ze hun frisgroene kleur houden. Pel de tomaten, snijd ze in vieren, ontpit ze en snijd
het vruchtvlees in stukjes. Snijd de zalm in brede repen.
Meng de room met de gemalen kaas en overgiet de lasagne met het mengsel. Bekleed de bodem van
een vuurvaste schotel met lasagnevellen. Schik hierop één derde van de broccoliroosjes, van de
stukjes tomaat en van de repen zalm. Giet enkele eetlepels van het roommengsel over de vulling.
Kruid met een toefje dille en peper van de molen.
Dek af met een tweede laag lasagnevellen en beleg deze met het tweede derde van de vulling, enke-
le eetlepels van het roommengsel, een toefje dille en peper. Dek opnieuw af met een laag lasagne-
vellen en schik hierop nogmaals dezelfde vulling.
Dek alles af met een vierde laag lasagne. Overgiet met de rest van het roommengsel. Laat 30 minu-
ten bakken in een voorverwarmde oven van 220 °C.

GEZOND ETEN
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Nieuws uit California
Ja, ja, eindelijk nog eens een normale winter in California met tot
nog toe iedere week wat regen, maar we hebben nog veel, heel
veel meer nodig om iets aan de droogte hier te verhelpen.  Al die
regen heeft dan geresulteerd in een weekje zon op zoeken in
Mexico voor totale platte rust (daar hebben we ook nog meer van
nodig :-)) en een weekendje sneeuw - ook iets nieuws voor Freya. 
Skiën hebben we nog niet gedaan, het was voornamelijk om eens
in de sneeuw te spelen.  Dus waterdichte botten gekocht voor
Freya en wij hadden er nog van de vorige keer sneeuw (5 jaar
geleden).   Aan Lake Tahoe is er een Gondola die je halverwege
de berg afzet met prachtige zichten op het meer, dus wij daar naar
boven.  Tim stapt van de lift en een van zijn bottinnen krakt  -
rubber helemaal rondom gebarsten, grrr.  Dan maar met de mama
in de sneeuw spelen tot die een paar uurtjes later dacht, er vliegt
precies wind door mijn bottinnen en ja hoor, de rubber helemaal
van  beide botten gescheurd,   Ondertussen was er bij Tim ook
nog een slachtoffer gevallen, dus resultaat van een dagje sneeuw:
4 kapotte bottinnen. Alles beter dan een gebroken been.  Gelukkig
hebben de Amerikanen overal winkels, dus vlug andere waterdich-
te schoenen gekocht, zodat we de volgende dag toch nog volop
sneeuwpret konden hebben op de slee.  Het was het weekend van
de krakskes, want later op de terugweg nog een krak in de
voorruit van de auto, aiaiaiai, maar nog altijd beter dan een ge-
broken been. Eens terug, hebben we onze stoute schoenen aan-
getrokken en onze 10 jaar oude bottinnen (dat wisten ze in de
winkel te zeggen) terug gebracht naar de winkel voor volledige
terug betaling (only in America)!
Groetjes uit CA en stuur gerust nog wat regen!!
Freya, Tim & Nadine

oplossingen 

 

 

 

P A M B E S
A B ON N E E A G E N T

A R E T U T U S E R I E
ONW I L R U I N V R
O A E D UO C A S E

K L U I V E N B D A A S
W I O P R O E R L

C A D E A U E E D I D A
C Z C O R N E R Y B

H A G E D I S G R A A N
D A L I C U E T R E K

D E L S T A N E S T E
MA S C A R A N S A R
I OO I L E E P Z N

Z E L F P I E P I DO
E T S E N S A T I R E

P R E I I C OON V E N
A ME N A A N D R A N G
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