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secretaris
Grégoire Bekaert
Sevenhanslei 46  Kapellen
03 336 42 25 / 0477 812 012
gomtu@telenet.be

secretaris
Nick Brackeva
Steenlandlaan 6 bus 2
2940 Stabroek
0476516000
nick_brackeva@gdw.be
 

hoofdleiding
Inge Stoop
Beauvoislaan 83
2920 Kalmthout
0485 540 693  
inge.stoop@telenet.be

leiding
Nancy Hamaeckers
Goudenregenln 7 Kapellen
03 665 20 11   0476 779 992
nancyham@hotmail.com

coach volleybal
Tom De Leeuw
Iependreef 7 2950 Kapellen
0476 903 565
tom.deleeuw@skynet.be

Leiding
Irène Huygen
Iependreef 31 2950 Kapellen
03 664 93 80   0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
 
 
 
 

ondervoorzitter 
Erna Plompen
Denneburgdreef 14 Kapellen
03 664 50 54   0495 883 823
erna.plompen@telenet.be

penningmeester
Steven Verlinden
Zwartebeeklaan 30 Kapellen
03 295 42 94   0474 931 116
verlinden.steven@proximus.be
 

Voorzitter
Michael Swijnen
Fr.De Peuterstraat 110
2950 Kapellen
0474 38 59 18
michaelswijnen@hotmail.com

bestuurslid
Marie-Jeanne Vansteenkiste
Bosduinstraat 194
2990 Wuustwezel
03 666 56 48   0475 408 393
mjvansteenkiste@telenet.be

materiaalmeester
Walter Joosens
Krekelenberg 54
2940 Hoevenen
03 664 75 64
curswoelucy@hotmail.com
 

VAKANTIE IN ZICHT
Ja ja,dit is reeds de laatste Sprokkel van dit turnseizoen en de zomer
staat reeds voor de deur. Er zijn er die reeds hun vakantie achter de
rug hebben maar onze schoolkinderen en al wie daar mee te maken
heeft, kijken reeds vol verwachting naar ca 2 maanden zomerverlof!
Er was dit seizoen voor de eerste maal geen 'echt' turnfeest zoals we
gewoon waren en het was toch even wennen. De GymStarDay kwam
daarvoor in de plaats en dus werd er meer aandacht geschonken aan
het echte turnen aan de toestellen. Iedereen behaalde het beoogde
brevet en dus kunnen de groepen opnieuw verdeeld worden.
We hadden dit jaar ook 2 info momenten met de belangstellende
ouders waar telkens uitleg werd gegeven over het doen en laten in
onze turnzaal. Wij zullen ons nieuw seizoen ook starten met een info
avond en hopen u daar allen opnieuw te ontmoeten om onze KICK-
OFF te geven van het 60st jaar voor ILOKA!
ILOKA is inderdaad 60 jaar jong! Een hele prestatie, mede dankzij alle
bestuursleden, leiding, hulpleiding en alle vrijwilligers die dit belan-
geloos reeds zovele jaren voor elkaar krijgen, RESPECT! Wij gaan dan
ook proberen er een feestelijk jaar van te maken met een turnfeest
op 18 MAART 2017. Deze datum kan je alvast reserveren voor ILOKA
want dan is het weer alle hens aan dek. Voor verdere programatie is
het nog een beetje te vroeg maar er wordt aan gewerkt.
Succes voor de studenten tijdens blok en examen, nog even doorbij-
ten en je kan genieten van, hopelijk een stralende zomer! Via deze
weg wil ik ook nog veel beterschap wensen aan Roos Jaspers die nog
steeds revalideert na haar val van vorig jaar. Roos, het ga je goed en
we hopen je spoedig weer te zien!
 
18 MAART 2017   ILOKA / TURNFEEST "THE BEST OF..."
 

hulpleiding 2015/2016

Cindy Calluy kindergym / LM-MT
Steins Yana kindergym / FLOOR
Sempels Ilona kindergym / FLOOR
Sempels Sofie kindergym
Tine Van Hasselt kindergym
Mayy Hadid kindergym
Jana Goetschalckx kindergym / kleuters / DanceStars
Jordy Goetschalckx kindergym / kleuters
Chelsea Ansoms kindergym / kleuters
Marieke De Meulenaere kindergym / kleuters

Bedankt hulpleiding voor je inzet!
 

 

Echte liefde wordt ons nooit opgedrongen.
Liefde is niet tastbaar, maar een uiting van diepe genegenheid.
Versta mij niet verkeerd, want de essentie van de liefde is natuurlijk
een persoonlijke aangelegenheid.
Dus voor elk individu is de betekenis anders.
Gerard
tekstje van onze diep betreurde Gerard Kuijpers, was bijna 10j lid van
seniorobic, overleed op 2 december 2005 - hij werd 64j.
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START NIEUW TURNSEIZOEN KICK-OFF 2 SEPT.2016
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Bezoek topsporthal  24/04/16
Een eigen sporthal, wie droomt daar nu niet van?
Jammer genoeg, mochten we alleen er eens één gaan uitproberen,
hebben zit er jammer genoeg niet in...
Zondag om 12u was het dan zover. Allemaal keken we onze ogen uit,
toen de deuren opengingen en we de sporthal mochten betreden. We
mochten alle toestellen uitproberen, wat iedereen dan ook vol plezier
deed.
Voor de jongens waren de ringen en de trampoline de absolute topper.
Kenny wou zelf niet meer af de ringen, zo leuk vond hij ze, maar zijn
handen begonnen toch wat pijn te doen na een tijdje...
Bijna alle kinderen hebben de geweldige ervaring gehad, van op een
olympische damesbrug van de ene loper naar de andere loper te
springen. Nu zie ik u al denken, is dat dan zo moeilijk?
Ja, super eng zelfs: de allerkleinsten moeten ongeveer 1,50m ver
springen, om vanuit stand op de lage barren de hoge barren te
kunnen grijpen. Maar ze hebben allemaal hun schrik overwonnen en
in de laatste minuten moesten we ze echt stoppen of ik denk dat ze
maandagmorgen nog bezig zouden zijn geweest  Maar ook daar be-
gonnen de handen pijnlijke rode plekken te vertonen. Nu weten ze
wel, waarom die meisjes op de olympische spelen vaak een soort leren
lapjes rond hun handen hebben!
Iedereen, groot en klein vond de gordels fantastisch. Kunnen wij dat
nu echt niet hebben in de zaal, die vraag heb ik wel twintig keer ge-
hoord, denk ik. Het is dan ook heel leuk, om zonder schrik salto's en
flikken te kunnen springen: je hangt immers vast en je kan niet op
je hoofd vallen.
Op de grote trampoline werd zo hevig salto gesprongen, dat sommi-
ge knieën eruit zagen, alsof er met een schuurpapiertje hard op ge-
schuurd was. Maar we hoorden geen geklaag of gezeur, enkel: mogen
we nog eens?
De grootsten namen even een korte pauze en geloof het of niet: toen
ze na een kwartiertje terug in de zaal kwamen, begonnen ze spontaan
terug op te warmen!
Ik denk dat we mogen stellen, dat het voor iedereen een fantastische
ervaring was: je zo eens mogen uitleven op een olympisch toestel-
lenparcours, echt tof!
Tijdens de les op maandag waren er waar een paar gezichten die
pijnlijk vertrokken bij bepaalde bewegingen ( ook het mijne!) want,
het was toch wel een zware training geweest die zondag.
Maar,.... en daar was iedereen het over eens: we doen het volgend
jaar nog eens!
Met heel veel dank aan Nancy, die ervoor gezorgd heeft, dat dit kon
doorgaan en ook aan Erwin (die zijn rug ook nog wel een paar dagen
zal voelen...) die zich enorm ingezet heeft om de kids te helpen aan
de barren en die ook voor de meeste foto's zorgde.  Inge
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GROOT BK 07 en 08/05/2016
Op de Belgische kampi-
oenschappen (A-niveau)
zien we de beste Vlaamse
en Waalse gymnasten aan
het werk. De selectie ge-
beurt a.d.h.v. de resulta-
ten van de Vlaamse en
provinciale kampioenschap-
pen. Naast de nationale
titels zijn de BK's dikwijls
ook selectief voor deelna-
me aan belangrijke inter-
nationale tornooien (zoals
EK's, WK's). De gymnas-
ten van het B-niveau strij-
den in hun nationale com-
petitie tijdens het Belgisch
B-kampioenschap. Dit sei-
zoen worden alle BK's en
alle Belgisch B-kampioen-
schappen op hetzelfde
moment op dezelfde loca-
tie georganiseerd.
Toen we dit lazen, waren
we verkocht: nog één

moeilijke beslissing: we konden maar 1 van de 2 dagen gaan: zater-
dag of zondag. We kozen uiteindelijk voor zaterdag. Om 09,30u waren
we al in de topsporthal te Gent, waar alle activiteiten al gestart waren.
Het was moeilijk om te kiezen: maar we gingen eerst bij de acro
kijken. Fantastische dingen zagen we daar: twee meisjes die hand-
stand deden met de voeten tegen elkaar en daarbovenop ging dan
een derde meisje in hoeksteun zitten en daarna naar handstand, brr,
wat als 1 van die onderste meisjes haar evenwicht verliest?
De ene straffe uitvoering volgde de andere op. We zaten in volle
bewondering te kijken.... Maar we wilden toch ook een stuk toestel-
turnen van de A gymnasten 11 tot 13 jaar bekijken, dus verhuisden
we na een uurtje naar de andere zaal. Daar hadden we gewoon geen
ogen genoeg, want alle toestellen waren tezelfdertijd bemand: als je
naar de oefening aan de brug keek, hoorde je naast je:Oh.... want
dat was er weer juist iets moois gebeurd op de vloer of aan de balk.
Zo'n jonge kinderen en zo'n grote talenten. Volgens mij is dit wel de
eerste keer, dat een Belgische meisjesploeg geselecteerd wordt voor
de Olympische Spelen, maar zeker niet de laatste keer!
Na een paar uur besloten we van een ijsje te eten, want het was
ondertussen echt heel warm in de sporthal. Dat was het enige min-
puntje van de dag: het ijsje! Het waren zeer gezonde smoothie -ijsjes,
en ja je wil al eens gezond doen op zo'n dag ( en het was echt heel
warm), dus … Brr bah wat zuur en hard! We waren wel verfrisd, maar
ook wat verzuurd.
Achter ons zat een mama van een 10-jarige jongen, die meedeed aan
de toestellen. Het was echt fijn om die mevrouw alles te horen uit-
leggen over de training van haar zoon ( ongeveer 30 uur per week!!!)
en ze leefde natuurlijk ook enorm mee bij de uitreiking van de punten.
Op het einde van de dag was ze een gelukkige moeder, met wat
minder stem.
We wisselde af en toe van zaal, om ook nog wat acro en ritmische
gymnastiek te zien, spijtig genoeg konden we niet in de twee zalen
tegelijk zijn. Om 17,45u, na ongeveer 8 uur turnspektakel, moesten
we terug naar huis. We vonden het beiden erg jammer en besloten
gelijk om volgend jaar opnieuw te gaan. INGE / SARA

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE  10 OKT. 2016
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BEZOEK AAN RVT  11/05/2016
Kleuters en Dance Stars ILOKA waren op woensdag 11 mei weer een
keertje op bezoek bij onze oudjes in Zonnewende. Alle rolstoelen,
rollators, en anderen verzamelden in de grote zaal rond 14u30 want
dan was er afspraak met onze kleine turners.
Eerst eens goed rondkijken en na een dansje waren onze spruiten er
helemaal klaar voor. We namen onze "slang"( gemaakt van oude
kousen) en trokken zo ver we konden zodat onze ‘nieuwe’ turners
deze ook konden vast nemen. Zij moesten hier mee schudden en
trekken. Voor sommige mensen was dit al zeer vermoeiend.
Met de pittenzakjes werd iedereen aan het werk gezet. Er werd ge-
gooid, gewisseld, doorgegeven, balans op het hoofd enz. Dan kwam
er ook nog een soort boksbal tevoorschijn maar toch werden onze
kleintjes aangemaand voorzichtig om te springen met de broze botten
van onze oudjes. Maar geen nood deze kleine mensjes weten perfect
om te gaan met hun oudere soortgenoten. Dan werd er nog gezwaaid
en gestampt door iedereen en toen was het weeral tijd om afscheid
te nemen. Een handje en/of een knuffel het ging allemaal zeer
spontaan.
Ondertussen waren ook onze dansers aangekomen en die vlogen er
meteen stevig in aangemoedigd door hun supporters. Hier werden
ook de dansjes aangepast aan het publiek zodat iedereen stevig kon
meedoen met de PIZZAHUT- WMCA – DANS MET TANTE RITA! Pret
verzekerd! Buiten was het die dag 25° en ik moet zeggen binnen liep
de temperatuur ook genadeloos op en was het zweten geblazen. Rond
15u45 werd er dan afscheid genomen met een dikke kus voor ieder-
een en tot een volgende keer! Kleuter en Dance team :
NANCY – INGE – JANA –JORDY – CHELSEA – MARIEKE
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Gezichten achter onze straatnamen
Christiaan Pallemans werd geboren te Ekeren op 29 september 1907.Hij studeer-
de bouwkunde aan de Hogere Nijverheidsschool te Antwerpen en oefende nadien,
samen met zijn vader, het beroep uit van aannemer van bouwwerken. Hij was
eveneens lid van de examencommissie van de St. Lucasschool van Kapellen.
Zijn legerdienst vervulde hij bij de pontonniers van de genie.In zijn vrije tijd was hij
actief spelend lid van voetbalclub FC.Capellen.
Hij huwde op 7 september 1938 met Maria De Schutter en het gezin woonde op de
Antwerpsesteenweg  56 te Kapellen.
Tijdens de Achtiendaagse Veldtocht werd hij ingeschakeld voor de verdediging van
de O.K.W.-linie, de z.g. ijzeren muur. Na de capitulatie trad hij toe tot het verzet en
werd leider bij de N.K.B. Hij hielp ook de geteisterden bij het opmaken van hun
dossier voor het bekomen van oorlogsschade.

Tijdens de nacht van 11 op 12 februari 1944 viel de gestapo, om 4 uur ’s morgens zijn woning binnen en
werd hij door de Duitsters opgepakt. Hij werd opgesloten in het concentratiekamp van Buchenwald en
later doorgestuurd via Dora (hoofdkamp) naar Ellrich waar hij op 9 maart 1945 overleed. Zij stoffelijk
overschot werd nooit teruggevonden
Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 1946 werd met eenparigheid van stemmen beslist op het
eerste gedeelte van de Heidestraat om te dopen in
“Christiaan Pallemansstraat”
 
 
Julien Breugelmans werd geboren op 17 augustus 1926 en woonde op de Antwerpsesteenweg nr. 51,
waar vader Breugelmans een winkel hield en het beroep van horlogemaker uitoefende.

Julien was student aan de technische school van de Londenstraat in Antwerpen.
In het geheim, was hij aangesloten bij de N.K.B-afd.Kapellen. Met zijn collega’s van
de weerstand hielp hij bij de bevrijding van Antwerpen. Op 5 september 1944 tijdens
de bestorming van het Albertkanaal achter de chicorei-fabriek van De Beuckelaer
werd hij dodelijk getroffen door een Duitse sluipschutter. Gezien de moeilijke oor-
logsomstandigheden werd hij voorlopig bijgezet op de begraafplaats Schoonselhof
in Antwerpen.
Op 10 juni 1946 werd het stoffelijk overschot van Julien Breugelmans overgebracht
naar het erepark op de begraafplaats van Kapellen.
Gezien de naam van een rijksweg niet mag genoemd worden naar plaatselijke in-
woners, werd besloten om de Beenhouwersdreef, waarin de grootouders van Julien
woonden, om te dopen in  “Julien Breugelmansstraat”

 
 
Philippe Speth werd geboren te Kapellen op 12/10/1923 en woonde in de Franseweg (nu Bonapartelaan)
nr 3 te Kapellen. Hij studeerde aan de Rijkshandelshogeschool te Antwerpen.Tijdens zijn studies werd hij
lid van het geheim leger en sloot hij als soldaat-vrijwilliger aan bij de Brigade Piron (2e Bataljon) om de

strijd tegen  Nazi Duitsland verder te zetten, zelfs nadat zijn eigen vaderland reeds
bevrijd was door de geallieerden.
Tijdens de nacht van 22 op 23 april 1945 kreeg zijn eenheid het bevel van de
commandant van de 33e Armoured Brigade om een verkenningsopdracht uit te
voeren op de noordelijke oever van de Bergse Maas in Sprang Capelle , Nederland.
Philippe Speth en zijn kameraden van de Bren Carriersectie werden met de eerste
boot over de Maas gebracht. Te 20.30 uur bereikten zij veilig de overkant doch tijdens
de overtocht van de 2e sectie begonnen de Duitsers met een hevige beschieting.
Gezien er geen versterking kon gestuurd worden kregen allen het bevel om terug te
keren. Toen Philippe uit zijn infanterieput kwam werd hij dodelijk getroffen door een
Duitse sluipschutter. Het stoffelijk overschot van Philippe Speth werd op 6/12/1945
overgebracht naar zijn geboortedorp.

Tijdens de gemeenteraad van 27/08/1946 werd beslist om de Lindenstraat om te dopen in “Philippe
Spethstraat”.
 
Zo zijn daar nog - G.Capiaulei - Alber/Louisa straat - Rene De Pauwstraat - Pieter De Smetdreef - Bernard
De Vadderlaan - Vincent Mercierplein - Louis Palinckxlaan - 
Hun verhaal in een volgende editie.
Bron Kulturele Kring Hogheschote / I.
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Frans De Peuter werd te Deurne geboren op 12 oktober 1921 als zoon van Remi-
gius De Peuter en diens echtgenote Theresia Ludovica Blommaerts.
Na enige tijd verhuisde het gezin naar de Veldstraat in Hoevenen en nadien naar de
Veldstraat nr 13 in Kapellen.
De jonge Frans volgde lager onderwijs in de gemeentelijke jongensschool van Ka-
pellen. Studeren was niet zijn hoofdbekommernis en zodra hij de schoolbanken kon
verlaten vond hij zijn plezier in het rondzwerven in de vrije natuur om vogels te
vangen.
Zijn zwerversnatuur bleef hij getrouw doorheen gans zijn leven. Om zijn dagelijks
brood te verdienen, werkte hij als losse arbeider bij verschillende werkgevers. Hij
wilde zich ook niet binden voor het leven en daarom bleef hij ongehuwd.
Daar hij vrijgesteld werd van legerdienst sloot hij enkele jaren later aan bij de N.K.
B. (Nationale Koninklijke Beweging) Hij trok naar Soisson in Frankrijk en kwam als

vrijwilliger in het Engels leger terug naar België.
Eenmaal terug in Kapellen was hij zeer actief in de weerstand waar hij onder leiding van de heer Van der
Linden vocht voor de volledige vrijmaking van ons grondgebied. Op 11 oktober 1944 werd hij aan het
station van Kapellenbos door een sluipschutter neergeschoten. Door de hevigheid van het gevecht kon
zijn stoffelijk overschot pas ’s anderendaags weggehaald worden door zijn kameraden.
Vele kameraden van de weerstand waren aanwezig bij de begrafenis van Frans De Peuter. Op voorstel
van gemeenteraadslid L.H. Wigand werd tijdens de gemeenteraadszitting van 31 maart 1946 beslist om
de Veldstraat om te dopen in Frans De Peuterstraat.
 
 
Leopold Petrus Scheipers werd geboren te Stabroek op 13 oktober 1918 als zoon van Franciscus
Scheipers en Theresia Simons. Het gezin verhuisde later naar de Ertbrandstraat 237 Kapellen.

De jonge Leopold volgde de lessen aan de gemeentelijke jongensschool te Putte. Na
het schoollopen werd hij leurder. Als enige ontspanning ging hij regelmatig een
pintje drinken en een partijtje biljart spelen.
Kort na het einde van zijn legerdienst werd hij terug opgeroepen voor de verschil-
lende mobilisatieperioden. Tijdens de Achtiendaagse veldtocht trok hij met het
Belgisch leger mee achteruit en belandde hij uiteindelijk in Peuplingues (departement
Pas de Calais in Frankrijk) waar hij op 24 mei sneuvelde en voorlopig begraven werd
langsheen de nationale baan in graf nr.28. Later werd hij overgebracht naar de
militaire begraafplaats in de Panne.
Op 21 december 1979 besliste de gemeenteraad van Kapellen met algemeenheid
van stemmen om in de nieuwe verkaveling van Gijsen en Leenaerts een straat te
noemen “Leopold Scheiperslaan”
 
 

 
Lucien Bevernage werd geboren op 27 juli 1921 en woonde in de “Nieuwstraat” nr.18. Hij volgde lager
onderwijs in het St.Henricusinstituut in Antwerpen.
In 1937 stopte hij met studeren en op 1 september werd hij beroepsvrijwilliger.

Door zijn inzet en zijn vakbekwaamheid werd hij op 23 maart 1940 bevorderd tot
sergeant bij de spoorwegtroepen in de kazerne van Hoogboom.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht leidde hij op 10 mei een detachement van de genie
te Turnhout waar hij krijgsgevangen werd genomen door de Duitsers. Gelukkig kon
hij ontsnappen tijdens een mars van Maria-ter-Heide naar Kalmthout.
Vanaf het jaar 1943 moest hij onderduiken als werkweigeraar en werd hij actief als
adjudant inlichting- en aktieagent bij de groep Luc-Marc.
Gezien zijn ervaring, werd zij bij de bevrijding ingezet bij de ontmijning van de
Antwerpse havenzone.
Door een ongelukkig toeval werd hij op 13 april 1945 tijdens een ontmijning te
Oorderen verrast door een gevalstrikte S-mijn en dodelijk gewond.
Vader Bevernage wilde de nagedachtenis aan zijn zoon levendig houden en daarom
richtte hij een verzoek aan het college van Burgemeester en schepenen om de
Nieuwstraat om te dopen tot

“Lucien Bevernagestraat”.

Onze generatie is van na de oorlog, en dat willen we zo houden!
Al deze jonge mensen lieten hun leven voor onze vrijheid. Ze worden nog steeds herdacht in onze
straatnamen maar wie kent ze nog? Daarom heb ik dit even willen ophalen zodat we niet vergeten! I.
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Hop, daar stonden we weer met z'n allen aan 

Kinepolis! Filmpje kiezen en weg was iedereen. Na de 

film hop terug naar den Biz voor nog meer films, deze 

keer van oude jaarfeesten. Wat een dagje!! 

Marieke 

Heerlijk samen zijn en even niet 'moeten' turnen 

lang mogen babbelen zonder onderbreking van je 

turnjuf / genieten van de schaterlach van je 

buurvrouw tijdens Kungfupanda 3 (Chelsea!) 

wegsmelten als je 'pleegje' tijdens de film op je schoot 

kruipt / Cin. 

Frietjes 

smaakten 

weer bij iedereen maar te veel. Volgende keer beter 

familiepak bestellen. 

Spijtig dat er geen ouders van onze gymnasten daar op af 

komen voor een gezellige babbel. 

Het bekijken van de vroegere films over de turnfeesten was 

heel plezant, ook de jongere hebben daarvan genoten en 

hebben goed gelachen met de optredens van hun trainers in 

hun jeugdjaren. 

M.J. 

 

Op de heenweg naar de cinema: in de auto in het 

gezelschap van 3 kwebbelende tieners. Op de 

terugweg: in de auto in het gezelschap van 3 

kwebbelende EN giechelende tieners; 

topentertainment! 'Mother's Day' was wel een veel 

betere film dan verwacht; aanrader (en de 

ijspralines ook!!) ! Fritjes en bitterballen heerlijk zoals verwacht en 

kijken naar oude jaarfeestfilms=zalige nostalgie, met als 

hoogtepunt mijn dan 4-jarig springboontje rondhuppelend bij de 

kleutertjes en verkleed als smurf!  Sara 

De gezellige babbels tijdens het eten.  

Lachen, gieren en brullen met de vrienden in de cinema.  

Tijdens zo een manifestatie creëer je een familie gevoel onderling.  

Zeker voor herhaling vatbaar!  

Yana 

De sfeer was tof. Iedereen aan het over leggen welke film ze gingen 

kijken. De meisjes kregen Jordy zo ver om met hen mee te gaan 

kijken naar de Jungle Book.  Enkel het in scannen van de tickets 

verliep niet zo vlot, de scan voor tickets werd veranderd, niet 

makkelijk als je dit niet weet. Je kon ook maar ticket per ticket 

inscannen. Blij dat 

het gelukt was en 

konden genieten 

van de film. 

Nancy 

 

Frieten en vlees altijd een goede keuze. 

Bangelijke film! 

Michael toelachen met zijn geweldig filmke. 

Oude herinneringen ophalen was super. 

Ilona 
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GYM GALA 10 DEC.
Voor dit GYMGALA gaan we inschrijven via de GYMFED voor kaarten aan groepstarief. Dit kan enkel
indien je reeds ingeschreven bent in de nieuwe ledenlijst voor het seizoen 2016/2017. Dit wil zeggen
dat je lidgeld voor het volgende turnseizoen moet betaald zijn
vóór einde juni 2016 zodat wij de kaarten kunnen bestellen.
 
Prijzen van de kaarten € 28,- (prijs van vorig jaar)
 
Ben je hulpleiding en je wil mee naar het gym gala dan betaal je €15,-
Als lid betaal je de groepsprijs van €28,-
 
WEL EERST JE LIDGELD 2016/2017 BETALEN !
 
INSCHRIJVING VOOR GYMGALA OP ZATERDAG 10/12/16
Voor iedereen strook invullen aub en terugbezorgen aan je leiding
Het verschuldigde bedrag storten op rekening ILOKA
BE25-9790-7752-0482 met vermelding naam en Gymgala
 
Naam -------------------------------------
 
Afdeling -----------------------------------
 
Aantal kaarten  ---------------------------

LIDGELD
2016/2017
betaald vóór september € 60,-
 
Volleybal - Dance Stars €40,-
 
Vanaf september €65,- 
Volleybal - Dance Stars €45,-
 
je kan nog verminderd lidgeld
cash betalen op vrijdag
2 sept. tijdens onze KICK OFF
info avond in de turnzaal KA
Streepstraat Kapellen
 
Korting van €5,- voor leden
van hetzelfde gezin, op het-
zelfde adres.
 
Verhoogde waarborg is +€5,-

START NIEUW TURNSEIZOEN

MAANDAG GYM+ 19.00 tot 20.30
 CONDITIEGYM 19.30 tot 20.30
DINSDAG VOLLEYBAL 20.30 tot 22.00
 SENIOROBIC 14.00 tot 15.30
WOENSDAG KLEUTERGYM 14.30 tot 16.00
 DANCE STARS 16.00 tot 17.30
VRIJDAG KINDERGYM 18.00 tot 19.30
 LM / MT 19.30 tot 20.45
 RETROGYM 20.45 tot 22.00
 LIJNDANSEN 13.30 tot 15.30
ZONDAG FLOOR 10.00 tot 12.00

maandag 05/09   GYM+ / CONDITIEGYM
dinsdag 06/09     SENIOROBIC in de sporthal
woensdag 07/09  KLEUTERS /
vrijdag 09/09      KINDERGYM / LM-MT / RETROGYM
vrijdag 09/09       LIJNDANSEN in de sporthal
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SPORTEN IN DE VAKANTIE
TURNEN
conditiegym maandagavond van 20u 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 13u30 tot ca 17u30 vertrek aan de sporthal van Kapellen tijdens de maanden
juni - juli - en augustus
28 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
in juni is er geen Nordic wegens fietsvakantie van de gids - volgende data is er wel afspraak aan de
parking van het Koetshuis in het Moretusbos in Putte
14/07 - 11/08 - 08/09 - 13/10 - 10/11 - 08/12
 
WANDELEN
Samen met de Natuurvrienden kan je 2x per maand op stap. Vertrek op het marktplein aan den Biz.
Wij carpoolen en iedereen is welkom.
De eerste zaterdag van de maand is steeds een dagwandeling afstand ca 15 km
De derde zaterdag is er een NM wandeling ca 10 km
In "Wereldvenster" vind je steeds alle info hierover.
 

START NIEUW TURNSEIZOEN KICK-OFF 2 SEPT.2016

KICK OFF / LIDGELD
Het turnseizoen 2015-2016 is bijna ten einde en wij kijken reeds uit naar het volgende seizoen.
 
Het seizoen 2016-2017 is een feestjaar.  In 2017 bestaat onze kring 60 jaar!! Om dit te vieren doen
we een heuse kick-off op vrijdag 2 september 2016 in onze turnzaal KA - Streepstraat 16 -  2950
Kapellen). U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje vanaf 18u30. U kan op deze
kick-off de leiding ontmoeten, kringkledij kopen,  info inwinnen over het komende turnjaar en de
lessen. Tevens zal er een springkasteel staan waar uw kinderen zich ondertussen op  kunnen amuse-
ren. Op 2 september kan u voor de laatste maal het lidgeld nog cash betalen aan het verminderde
tarief van 60 euro.
 
Om onze turnvereniging toegankelijk te houden voor iedereen hebben we beslist geen prijsstijging
door te voeren. Let wel:
vóór 2 september 2016 betaal je 60 euro ipv van 65 euro.
enkel Volleybal en/of Dance Stars is 40€ ipv 45€
 
Leden die willen intekenen op de verzekeringspolis met verhoogde waarborgen dienen dit bedrag met
€ 5,00 te verhogen.
Onze LEDENCHEQUES kunnen voor het lidgeld & kledij gebruikt worden!!!
 
Mogen wij U vriendelijk verzoeken om het lidgeld voor het seizoen 2016 – 2017
(1 september 2016 –30 juni 2017 ) te willen voldoen via overschrijving op
 
Rekening ILOKA nr  BE25 9790 7752 0482  met vermelding van naam van de gymnast.
 
Gespreide betaling kan zonder probleem mits afspraak met de penningmeester Steven Verlinden (tel.
03/295.42.94) of de voorzitter Michael Swijnen (tel. 0474/38.59.18 ).

14



WAARHEDEN
Leef elke dag van je leven alsof het je laatste zou zijn. Op een dag zal het waar zijn.
Ik ben niet lui, ik ben extreem gemotiveerd om niets te doen.
Een computerprobleem zit vaak tussen de rugleuning en de monitor.
Ik ben vorige maand 5 kilo kwijt geraakt…. Deze maand heb ik ze weergevonden.
Er zijn slechts twee problemen…. Of er is iets wat we niet willen of willen iets wat er niet is.
De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen wordt hij positief.
Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig.
Zoals één zonnestraal een bloem doet opengaan, kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen.
Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is oprechte aandacht.
Er zijn twee soorten vrienden, de ene kun je kopen, de andere zijn onbetaalbaar.
Soms wordt er niet geluisterd om je te begrijpen, maar geluisterd om te antwoorden.
Wie de waarheid zoekt moet de werkelijkheid aankunnen.
De stilte is nog steeds een prachtige taal, die weinig mensen kennen.
 
MOPPEN
De meester geeft natuurkunde les. , Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed
voorbeeld van geven. Mark: De zomervakantie duurt 6 weken en de kerstvakantie duurt maar 2 weken.
 
Een moeder stapt met haar 6 kinderen de lift in, in een groot warenhuis. De liftbediende vraagt: 'Waar
moet u zijn?' 'De kinderafdeling.' antwoordt de moeder. Waarop een van haar kinderen antwoordt: 'Oh
nee, mama we zijn al met zo veel thuis!'
 
'Waarvan leef je eigenlijk?' 'Van mijn zes postduiven,' zegt Evert. 'Maar van zes postduiven kun je toch
niet leven.' 'En of, en nog ruim ook. 's Morgens verkoop ik ze en 's avonds heb ik ze weer terug!
 
In Brugge goat ne vint in a beenhoawerie binn en vroagt a keun.
zegt den beenhoawer: moet ie geschit zin?
zegt dienen vint: eje getrouwde oak messchiens?
 
Een Limburgse gemeentearbeider graaft een put en een andere gooit die meteen dicht. Jef Klak staat te
kijken: "Wat doen jullie nu?", vraagt hij. Limburger: "Bomen planten: ik graaf een put, Louis steekt de
boom erin en Richard gooit de put dicht. Maar Louis is deze week ziek. M.J.

ZONDER GPS
Vroeger woonden we met ons gezin in Schoten. Toen de kinderen nog klein waren kreeg mijn man van
een collega een uitnodiging om op zaterdagnamiddag op de koffie te komen. We moesten daarvoor naar
Temse. We waren er nog nooit geweest.
We vertrokken dus met de kids op stap richting Temse. We vonden het adres en belden aan. Een
vriendelijke mevrouw kwam de deur open doen. We werden binnengelaten en ik overhandigde haar een
mooie bos bloemen. Toen verscheen haar echtgenoot.... Tot grote verbazing van mijn man was dat he-
lemaal niet zijn collega. Bij navraag bleken we op de juiste huisnummer te zitten maar in de verkeerde
straat. Pffffffffffffff.
Dus... wij terug richting voordeur... ik kreeg de mooie bos bloemen terug... en we konden verder naar
het juiste adres.
Ook nu kunnen we er nog steeds om lachen maar op het moment zelf is het toch wel een beetje pijnlijk.
Gelukkig heeft tegenwoordig bijna iederéén een GPS en als je geluk hebt zegt hij/zij niet in het midden
van een veld:”Bestemming bereikt” en kom je aan waar je moet zijn.
Aan allen onderweg met of zonder GPS steeds een goede reis en een heel goede aankomst!!! Martine

DE AFSTANDSBEDIENING
De lijndansers komen nog steeds met veel plezier op vrijdagnamiddag samen om hun beste beentje voor
te zetten. Sinds de start van het lijndansen in januari 2013 is ons repertoire al goed gegroeid.(een 40-
tal dansen zullen we nu toch al (min of meer) onder de knie hebben.
Inmiddels heeft Irène ook een nieuwe muziekinstallatie met afstandsbediening. Zeer gemakkelijk... zo
kan ze het geluid stiller, luider of zelfs helemaal uitzetten. Soms is het nodig om de stappen nog eens uit
te leggen zonder muziek... vooral als ze in de gaten krijgt dat er toch het één en ander misgaat! Maar...
als ze dan de afstandsbediening op ons richt in plaats van op het toestel dan zorgt dat voor de nodige
hilariteit!
Zowel lachen als dansen is gezond dus laat maar komen! / Martine

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE  10 OKT. 2016

15



PATCHWORK EN QUILTEN
Eén van mijn hobby’s is patchwork.
Patchwork bestaat al heel lang en werd vroeger gedaan uit
noodzaak. Van oude kledij werden er oa dekens gemaakt. Nu is
het gewoon een hobby en zijn er talrijke ontwerpers van patch-
workstofjes.
Patchwork ontstaat door katoenen stofjes van verschillende
kleuren en maten aan elkaar te naaien. Als het lapjeskleed (de
top) af is heb je ook nog een achterkant en een tussenvulling(wol,
katoen of syntisch materiaal) nodig. De drie lagen op elkaar
naaien noemt men quilten. Vroeger werd alles met de hand gedaan
maar tegenwoordig kun je ook naaien met een quiltnaaimachine.
Voor mijn 50e verjaardag kreeg ik zo’n leuke machine en het maakt
het patchwork heel wat gemakkelijker.
Je kunt kleine en grote handwerken maken, zie foto's
 
In de grote quilt zitten de stofjes die we kregen als geschenk op
het feest voor onze 30e huwelijksverjaardag. We hadden aan de
gasten gevraagd om een beige, rood of donkerblauw stofje met
een kleine tekening erin mee te brengen. Ik zou die stofjes dan
verwerken tot een grote quilt die we gebruiken en die een leuke
blijvende herinnering is. Ik ben er wel even zoet mee geweest om
hem te maken maar daar had ik veel plezier aan. Het is in elk geval
een uniek geschenk!  Martine Donders - Seniorobic

START NIEUW TURNSEIZOEN KICK-OFF 2 SEPT.2016
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START NIEUW TURNSEIZOEN KICK-OFF 2 SEPT.2016

PROFICIAT AAN ALLE JARIGEN 

 

april / mei / juni 

 

Bellengé Noe 11/04/2013 

Tack Noë 09/04/2012 

Bellengé Matias 28/04/2011 

Goethals Alizee 24/04/2011 

Verlinden Giane 19/04/2010 

Verhelst Sanne 19/04/2006 

Kiel Talia 28/04/2004 

Fiermans Maxime 08/04/1996 

Lioris Brenda 09/04/1982 

Van Reeth Helena 04/04/1955 

 

Rygamba Galiana 18/05/2012 

Ceuppens Ferre 11/05/2011 

van den Berg Colin 08/05/2010 

Mol Casper 25/05/2008 

Firquet Jutta 21/05/2007 

van Eijmeren Zeno 23/05/2006 

Aertssen Silke 12/05/2006 

Aerts Lore 04/05/2005 

Lambert Caroline 27/05/2004 

Ansoms Chelsea 29/06/2000 

Huygen Irène 29/05/1948 

 

Beciri Kiano 12/06/2006 

Van Tiggelt Joske 03/06/2010 

Coune Pieter 18/06/2007 

Mol Boris 17/06/2005 

Van de Sande Eline 02/06/2004 

Lambert Nathalia 10/06/2003 

Hadid Mayy 16/06/2001 

Swijnen Michael 09/06/1984 

Couck Viki 28/06/1982 

De Loght Agnes 09/06/1964 

Van Leugenhaeghe Annita 01/06/1955 

De Maeyer Adrienne 07/06/1951 

Verlinden  Steven 20/06/1944 

 

 

juli/ augustus / september 

 

Backx Gregory 04/07/2011 

Van Looy Yuris 27/07/2010 

Swijnen Vic 26/07/2010 

Peeters Lyssa 19/07/2010 

Symons Evi 19/07/2008 

Hadid Tayma 08/07/2005 

Ibishi Kenny 31/07/2004 

Bekaert Grégoire 19/07/1978 

Deckers Maria 10/07/1943 

 

Stoop Zoë 13/08/2009 

Bluekens Danthe 13/08/2007 

Van Bouwel Sofie 25/08/2003 

Osei Shani 06/08/2003 

Paenen Eline 25/08/2001 

Goetschalckx Jordy 30/08/1999 

Calluy Cindy 07/08/1985 

Dezuttere Thomas 14/08/1980 

Ilsen Magda 01/08/1951 

 

Van Eymeren Noam 19/09/2008 

Verlinden Kato 08/09/2004 

Sempels Sofie 05/09/1999 

Vansteenkiste M.J. 27/09/1948 
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105  jong… Nog elke dag turnen en piano spelen!
Josina De Vries uit Munsterbilzen (Belgisch-Limburg) vierde
onlangs haar 105de verjaardag. Ze woont in een rusthuis.
Deze kwieke dame heeft haar eigen methodes om gezond oud
te worden. Iedere dag doet ze haar gymnastiekoefeningen en
gaat twee keer per dag een half uurtje wandelen. Ze speelt al
87 jaar lang elke dag piano. Bewegen is de sleutel tot gezond-
heid en een hoge leeftijd. Daarmee bevestigt ze wat veel
onderzoekers beweren. Haar kinderen, kleinkinderen en de 21
achterkleinkinderen houden veel contact met haar, want een
actief sociaal leven is een belangrijk aspect om een hoge
leeftijd te bereiken. Veel ouderen verliezen het sociaal contact
en vereenzamen en verkommeren. Josina De Vries is afkom-
stig uit Nederland, maar woont al vele jaren in Belgisch-Lim-
burg. Zij is met haar man actief geweest in het zakenleven.

Pas op haar negentigste is ze gestopt met autorijden. Vanuit haar glashelder geheugen herinnert zij zich
hoe de wereld in haar leven is veranderd. Ze heeft alles meegemaakt, muziek uit de radio, de wasma-
chine, televisie, telefoon, auto, computer enz. en ze heeft ook twee oorlogen overleefd. Ze volgt via tv
de actualiteiten, de dreigende onrust in de wereld en de vluchtelingencrisis. Ze leeft nog volop in de
wereld van vandaag. 
Josina hecht veel belang aan beweging en is daarvoor fysiek nog goed in orde. Ze is voldoende gemotiveerd,
heeft discipline en haar leven is goed gepland zodat er geen plaats is voor chaos. Josina denkt dat zij
haar goede geheugen te danken heeft aan de belangstelling voor muziek. Pianospelen is goed voor de
hersenen, denkt zij. Zij speelt iedere dag een half uur piano. Langer wil ze niet omdat ze denkt dat
sommige bewoners dat niet graag hebben. Respect voor anderen is eveneens een belangrijk aspect in
haar leven. Iedere dag staat er een glaasje wijn op tafel. Josina heeft veel humor en is positief ingesteld.
Het is uitzonderlijk dat een mens zo oud wordt en nog in zo’n goede fysieke en psychische conditie
verkeert. Zij heeft ongetwijfeld uitzonderlijk goede genen, een sterk gestel en een onberispelijke levens-
wijze, maar vooral haar positieve ingesteldheid is doorslaggevend. Zij heeft bij haar geboorte ongetwijfeld
veel goede kwaliteiten meegekregen, maar ze is er bewust of onbewust ook op een uitzonderlijke goede
manier mee om gegaan. De eigen inbreng is altijd doorslaggevend. Er zijn mensen die met veel minder
hun leven zijn gestart en toch oud zijn geworden doordat ze hun gezondheid goed hebben verzorgd.  
Niet iedereen die over goede genen en een sterke constitutie beschikt, is oud geworden. Josina heeft
blijkbaar haar weg gevonden om de uitzonderlijke kwaliteiten die ze heeft meegekregen in goede banen
te leiden. Er doen zich soms omstandigheden voor die nu eenmaal een negatieve invloed hebben op de
levenskwaliteit. Denk maar even aan een ongezond beroepsleven, milieuvervuiling, tegenslagen, conflic-
ten enz. Mensen moeten vaak opboksen tegen allerlei weerstanden die aan hun energie vreten. Niemand
heeft een vaste formule om oud te worden. Uit het lange leven van Josina kunnen we alvast afleiden dat
beweging, het beoefenen van een hobby, een positieve ingesteldheid, matigheid, tevredenheid en
vooral enthousiasme en creativiteit ongetwijfeld bijdragen aan een betere gezondheid en de kans op een
hoge leeftijd vergroten. Er is op dit ogenblik een relatief grote groep van honderdjarigen en dat wekt de
indruk dat we steeds ouder worden. Maar is dat wel zo? Nog nooit eerder werd de gezondheid van de
mens zo zwaar bedreigd als in deze supermoderne tijd. Dat lijkt een contradictie. De huidige generatie
wordt niet ouder, ook al spreken bepaalde statistieken dat tegen. Laten we ons niet misleiden en realis-
tisch blijven.
De invloed van de milieuvervuiling heeft men te lang onderschat. Het is niet omdat er door een beek of
een riviertje weer schoon water vloeit en er weer vissen in leven, dat het milieu gered is. De opwarming
van de aarde is, net als het smelten van de poolkappen, een feit. De zeespiegel stijgt en steeds meer
diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. De milieuvervuiling heeft een enorm impact op deze gigantische
natuursystemen en dus ontsnapt de mens als kwetsbaar wezen hier niet aan. Nog nooit eerder waren er
zoveel artsen en zorgverleners. Ziekenhuizen zijn mastodonten van instellingen geworden, het slikken
van medicijnen behoort tot de dagelijkse bezigheid van veel mensen. Ondanks de positieve vooruitgang
en de vele successen bij het behandelen van kanker moeten we toegeven dat steeds meer mensen
kanker krijgen. Alzheimer en andere vormen van dementie nemen van dag tot dag toe. Op de dag dat
er alleen nog elektrische auto’s rondrijden, energieneutrale huizen worden gebouwd, er minder chemische
stoffen in omloop zijn, er meer thuis dan op kantoor wordt gewerkt, er een nieuwe mentaliteit ontstaat
en de commerciële druk afneemt zal de lucht weer opentrekken. Dat gaat ongetwijfeld invloed hebben
op onze gezondheid en zal de kans om oud te worden verhogen. Laten we vooral onthouden dat we zelf
veel kunnen doen om ondanks alles toch gezond te blijven en een hoge leeftijd kunnen bereiken.Tekst
J.De Vries. / M.J.
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Kleur de tekening 

 

            

Hoe kom ik tot bij de kaas Teken lijntjes, begin bij 1 ga dan 

naar 2 enzovoort 

                                                                                                                            

   

                                 

 

START NIEUW TURNSEIZOEN KICK-OFF 2 SEPT.2016
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Kruiswoordraadsel 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal 

2.Stekelig dier, cadans; 3.Deel v.d. week, rivier in Gent, schande; 4.Hangar, edelgas, United States; 

5.Loofboom, draagbuidel, alcohol vrij bier; 6.Burcht, binnenwater; 7.Kliederen; 8.Droombeeld, uitroep 

van schrik, ampère; 9.Hoofddeksel, herkauwer; 10.Dromer, bloem; 11.Smerig, aansporing, 

hoekpilaster; 12.Biersoort, moeder-overste, alfabet: 13.Belangstelling, asociaal; 14.Kwijt, 

volksoverlevering; 15.Aanw.vnw., nobel, lastdier; 16.Enfin, bejaarde; 17.Advies, verspieder, hert; 

18.Vlek, volkenkundige. 

Verticaal 

2.Sierplant, grijpkraan, spil; 3.Zelfzucht, middag, paddenstoel; 4.Oktober(afk.), vervoermiddel, 

rangtelwoord; 5.Betaalmiddel, een en ander, krijgsmacht; 6.Gebaar, suf persoon, op zekere plaats; 

7.Steen, bergweide, zonnegordijn, slachtoffer; 8.Deel v.e. oog, familielid, zijrivier v.d. Maas, Italië op 

internet; 9.Jonkvrouw,cowboykroeg;10.Devoot, pagina op internet, witgoedmerk, Verenigde Naties; 

11.Beslaglegging, morsdoekje, plechtige belofte; 12.Onheilsgodin, rivier in Rusland, Peruaans heerser, 

nul; 13.Troep honden, litteken, ruimtelijk klinkend; 14.Oosters tapijt, larve v.e. vlinder, ik (Lat.), 

ongevuld. 

 

Sudoku 

Beginners     Gevorderden      experts 

          5   7    7 2   1     9   8                    

  6                    4     6   3 1      2     5     1 

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

2 1 8   3              5       4        6           3   

        2 7 4 1    3     9 5          9     7       4   

      9 6   3      2       8   3        4         5     

6   9 2 5   1        5 9 3       6    3     1       9   

  5           8              4 8            3     4     

7   1         3 9                         9 2 6 7       

 
 

 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                             
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Spartacus  /  30 april 2016 en 1 mei 2016 

 

Zaterdag 30 april 2016 begint als een zonovergoten dag. Nog een 

beetje fris, maar ideaal voor de Spartacus. Nick en Michael starten 

om 16u15, de laatste groep van de dag, maar terwijl we wachten 

verdwijnt de zon achter de wolken en daalt de temperatuur 

zienderogen. En dan amper 15 minuten nadat ze zijn vertrokken, 

gaan de hemelsluizen open. Maar het is er bij Nick en Michael niet 

aan te zien. De extra modder lijkt voor extra motivatie te zorgen. Of 

komt dat door de aanmoedigingen van hun grootste fan? 

Een megaglijbaan, berg op en af lopen, kruipen door een modderbad, 

naar boven klauteren op een ramp, van een hoog ponton in het koude 

water springen, … een fluitje van een cent. Hoewel het water niet 

warmen kan zijn dan 10 °c. 

Na 1u23 lopen ze, moe maar voldaan, over de eindstreep.   

 

Een dag later, op 1 mei 2016, hebben Yana en Sofie het zonnetje 

mee en schitteren ze met een tijd van 1u07 en 1u41. 

Super gedaan alle vier!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormgames  /  7 mei 2016 

 

Een week na de Spartacus staan Nick en Michael al terug paraat. Dit keer voor de Stormgames in Stabroek. 

Met hun ploeg ‘Irishof ft Iloka’ zijn ze klaar om de strijd aan te gaan met 20 andere ploegen. GO TEAM! 

 

De opdrachten 

bestaan uit 

slingerbal, 

bumper 

voetbal, mega 

rolls, dizzy 

race, 

Jonasspel, 

Möllky, 

havenspel en 

survivalbaan. 

Hoe gekker, hoe beter. 

En de zon zorgt voor een extra uitdaging, maar we gaan niet klagen want de 

brandweer zorgt voor de nodige afkoeling. 

De winst zat er niet in vandaag, maar het was een 

superleuke namiddag. En dan is het tijd om de BBQ van 

de secretaris uit te testen! 

 

Verslag van onze reporter ter plaatse. 
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... en toen ging ik naar San José 
Ticketje Brussel – Zurich – SF voor vertrek op woensdag 23 maart!!
Valiezen waren bijna klaar en toen… toen was het 22/3 en ontploften
er enkele bommen in Brussel! Geen vliegtuigen meer in Zaventem en
grote chaos in België. Wat nu ?? Uiteindelijk omboeking gekregen via
A’dam voor vrijdag 25/3 om 7u ‘s morgens
Kwart voor 3 vertrokken in Kapellen naar Amsterdam – geen verkeer –
veel rijkswacht aan de grens maar voor ons geen probleem.
Om half 5 in Schiphol – ik was 5de aan de ‘check in’ en verder zeer
vlot aan de controle – zelfs geen identiteitscontrole, enkel handbaga-
ge, die moest wel open.
Koffie met croissant om kwart na 5! Zeer rustig aan de ‘gate’s’ de
meesten waren nog gesloten – even lezen en tot rust komen – wat
een verschil met die hectische dagen in België – boarden om half 7.
9u. Zurich – hier veel volk maar alles rustig ook aan de paspoorten-
controle. Hier moet ik wel 3u wachten op mijn vlucht naar SF. Lezen,
iets drinken, iets eten, wat rondlopen, er zijn ergere dingen! Daarna
nog 11 uren vliegen!
Goed aangekomen in SF rond 17.30u plaatselijke tijd – even aan-
schuiven aan ‘Imigration’  – valies oppikken en dan Nadine verwittigen
dat Oma d’r helemaal klaar voor is. Even later Pick-Up door Nadine
en Freya die reeds aan haar mini paasvakantie was begonnen nl. 1
dag, vrijdag voor Pasen. Zeer blij weerzien!
We duiken al direct in het Paasweekend met eieren rapen met de
Belgische Club. Raar dat je in Amerika zoveel Nederlands hoort! Ie-
dereen babbelt daar zijn eigen dialect! Lunchen onderweg. Zondag
eieren rapen thuis en dan naar zee – Capitola – picknick op het strand.
Zalig weer!
Maandag met Freya naar het Kindermuseum en vanaf dinsdag ging
ze terug naar school, na 15u tot ca 17.30u. Zo kon ze toch nog wat
met haar vriendjes spelen na  een ganse dag met de Oma bleek dat
een zeer goede oplossing voor ons allebei. Tijdens het 2de weekend
gingen we op zaterdag naar de Holly Zoo een combinatie van speeltuin
en zoo – daar kan een peuter zich enorm uitleven! Zondag met de
boot vanuit Oakland naar SF – het was een schitterende dag om deze
oversteek te maken want we hadden een mooie blauwe lucht met een
stralende zon! Daar ook weer naar een Tech.Museum met alles op
kindermaat – ook als volwassene kan je daar nog van alles leren. Voor
herhaling vatbaar.
Steeds mooi weer, woensdag zelfs tot 32°, een beetje te warm voor
Oma. Die dag zijn we met de tram richting ‘Douwntown’ gegaan en
dan naar het TECH Museum van San José een echt kinderparadijs.
Freya noemt dit het knopjes museum – je mag overal aankomen en
van alles uitproberen – de knopjes worden dan ook driftig ingedrukt.
Ze springt van het een naar het ander en ik was ze dan ook zo dade-
lijk kwijt. Dus werd de afspraak gemaakt dat Oma hier niet de weg
terug vond en dat Freya Oma in het oog moest houden – en het lukte
nog ook!
Donderdag nog een prachtige dag maar vanaf vrijdag kregen we af
en toe wolken en al eens een beetje water. Zaterdag was dan een
regendag, maar daar zijn ze in CA zeer blij mee! Dan nog maar eens
naar het museum en dan te voet terug naar huis. Freya deed elke dag
een flinke wandeling met Oma en we kwamen dan altijd wel langs een
of andere speeltuin – zo bleef iedereen tevreden.
Het was weer veel te vlug voorbij en het afscheid was weer zwaar –
met z’n allen naar SF maar deze keer waren mijn valiezen erbij – nog
een laatste drink samen en dan naar de grenscontrole, nog een dikke
knuffel en dan maar zwaaien, zwaaien, zwaaien… en dan niks meer!!!!
Met een hoofd vol herinneringen terug op weg naar huis.
 
                                       EN NEE IK STA NIET IN EEN PUTTEKE !
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Nieuws uit California
Het voorjaar is hier voorbij gevlogen met veel bezoekers uit Belgie,
want volgend jaar moet Freya naar Kindergarden (=laatste kleuter-
klas) en dan wordt vakantie nemen net iets moeilijker.  Er is nog altijd
de grote vakantie tussen begin juni en eind augustus, maar nee hoor
dan komen er geen bezoekers, want dan is het hier veel te heet om
buiten te spelen...
Dus, eerst Oma Hurricane (aka Irene) op bezoek, dit jaar aangekomen
met enkele dagen vertraging door de aanslagen in Zaventem.  Ja dat
was effe schrikken toen mijn telefoon biepte en de headline doorstuur-
de.  Gelukkig zat oma nog veilig en wel thuis, klaar om de volgende
dag te vertrekken. Mits een kleine vertraging, een omweg via Am-
sterdam en veel hulp van mijn big bro, Tom, is de oma er veilig en
wel geraakt en dat was maar goed ook, want Freya stond te popelen
om met oma de buurt onveilig te maken.  Na 2 weken Oma Hurrica-
ne was het dan 2 weken platte rust voor de andere Oma en Opa ar-
riveerden voor 2 weken dolle pret.  Voor Freya was de grote vakantie
dus in het voorjaar.  Tijdens de zomermaanden zal het heel wat
rustiger zijn met de zomerschool :
Zonnige groetjes met nog geregeld een spatje regen uit CA,
Nadine en Co
PS:nog een schoon voorbeeld van "only in America and slightly over
the top": een foto van Freya voor het afstuderen van Preschool
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