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2016 /2017 Herinneringen
Onze turnkring werd opgestart in 1957, het was al wel december. Dit
geeft ons de kans om er een lange verjaardag van te maken -
60 jaar ILOKA gaan we spreiden over 2016 – 2017 – 2018!
 
Het nieuwe turnseizoen 2016 / 2017 werd gestart met een heuse
KICK OFF… en daar was een enorme belangstelling voor. Dat gaan
we beslist herhalen. Alle afdelingen zijn ondertussen reeds flink in de
weer om van ons turnfeest, 60j ILOKA, een toffe avond te maken.
Vele uurtjes werden besteed aan het samenstellen van de oefeningen.
We gingen ook eens grasduinen in oude jaarfeestnummers die mis-
schien toch nog wel geschikt zijn voor een heruitgave.
Je zal het resultaat kunnen bewonderen op 18 maart 2017.
 
In 1976 begon ik als jonge “huismoeder”, ja ja zo heette dat vroeger,
aan een sportief luik van mijn leven. Ik had 2 jonge kinderen, en de
kinderopvang was nog onbestaand. Grootouders werden wel bereid
gevonden om 1 peuter op te vangen maar toen nr.2 opkomst was heb
ik mijn carrière wens maar laten vallen en ben ik in het huishoudelij-
ke leven gedoken. Ik had dan ook de weg naar de turnzaal gevonden
en ben die sindsdien eigenlijk niet meer kwijt geweest.
Dag na dag, week na week, jaar na jaar, dit zijn er ondertussen reeds
40 ! Moeilijk te geloven maar ja de tijd vliegt snel zeker? Samen met
vroegere schoolvriendinnen begon ik bij ILOKA  met Kleuterturnen
wat voor die tijd zeer vernieuwend was. De “cursus” werd gevolgd en
zodoende leerde ik, met vallen en opstaan, het vak van LEIDSTER!
Conditiegym – seniorobic – en lijndans zijn nu nog mijn afdelingen.
Het Kleuterturnen heb ik overgelaten aan een jong dynamisch team
dat dit prachtig doet.
 
Hoeveel kleuters, jongens en meisjes ik heb leren dansen, springen,
rollen enz. dat zou ik niet kunnen zeggen. Enkelen zijn ook blijven
hangen bij ILOKA en daar heb ik dan toch wel een speciale band mee.
Spijtig genoeg moesten we ook van velen afscheid nemen en dat doet
nog steeds pijn. Herinneringen zijn er genoeg, maar de meesten
waarmee we die kunnen delen, hebben ons definitief verlaten. Af en
toe kwam er dan toch nog wel eens iemand aanwaaien, die niet terug
vertrok en die werd dan al vlug aangesproken om deel te nemen aan
het bestuur, een zeer stabiele job, je zit nooit zonder werk!
 
Wat mij ook steeds heeft aangesproken bij ILOKA, is dat we allemaal
vrijwilligers zijn. Er werd en wordt nog steeds, hard gewerkt door
iedereen en niemand krijgt een vergoeding. Ongelooflijk! Ons kwali-
teitslabel werd al verschillende malen onderzocht en we slaagden
telkens met grote onderscheiding. Dit is voor een groot stuk te danken
aan het steeds opnieuw bijscholen van leiding en bestuursleden. Alle
uren die we voor ILOKA kloppen, in de turnzaal of thuis achter je PC,
zijn vrijwillig en inderdaad ONBETAALBAAR!
Dat bewegen goed is voor je gezondheid daar zijn we allemaal van
overtuigd en daarom proberen we dat zo lang mogelijk vol te houden.
Ik stopte ook enkele oude foto's in dit boekje. Misschien ken je nog
wel iemand daarvan. Nog veel plezier in de sportzaal. Irène H.
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KRINGKLEDIJ  ILOKA
Geen jeansbroeken maar een lange of korte sportbroek
 
Geen sportschoenen maar dunne witte turnpantoffels met of zonder rode streep - deze zijn te koop bij
Decathlon of schoenwinkel in de Driehoekstraat te Ekeren (nabij bibliotheek). Zonder streep ongeveer
12/25 euro, met rode streep ongeveer 50 euro).
 
Geen topjes met spaghetti bandjes maar een T-shirt en/of maillot.
 
Wij vragen aan iedereen deze kledij aan te schaffen om uniformiteit te garanderen wanneer we naar
wedstrijden en/of andere evenementen gaan .
 
Leden van MT/LM hebben ook een rode ILOKA-T-shirt van de springploeg nodig .
 
Bestelling is OK na betaling op rekening ILOKA BE25-9790-7752-0482
met vermelding:”kledij voor (naam gymnast)”
ledencheques mogen in aftrek gebracht worden
 

 

ILOKA 

BESTELBON 

 

NAAM 

 

  GRIJZE TSHIRT 

TSHIRT 

SPRINGPLOEG ILOKA SWEATER 

  8 EURO 10 EURO 30 EURO 

3/4 jaar (98-104)       

5/6 jaar (110-116)       

7/8 jaar (118-128)       

9/11 jaar (134 - 148)       

12/14 jaar (152-164)       

SMALL       

MEDIUM       

LARGE       

X LARGE       

Totaal   

Betaald  JA  /  NEE Gekregen JA   /  NEE 

Opmerkingen       

        

KICK OFF
2016/2017
Seizoen 2016/2017 is gestart met
een heuse KICK OFF op vrijdag 2
september. Dit was ook de laatste
dag om lidgeld te betalen aan
verminderde prijs. Daar werd nog
gretig gebruik van gemaakt en we
hadden die dag vele nieuwe in-
schrijvingen. Er stond een heus
springkasteel in de turnzaal en dat
was dolle pret. Bij een hapje en
een drankje kon iedereen terug
kennismaken met bestuur en lei-
ding zodat we geen vreemden zijn
voor elkaar. Dat we reeds begin-
nen aan de viering van onze 60ste
verjaardag heeft u waarschijnlijk
al wel gemerkt. We zijn in volle
voorbereiding voor onze turnfeest
op 18 maart 2017 en ook de
ILOKA QUIZ op 4 februari 2017
staat al in de stijgers. Helpers
allerhande steeds welkom!! IH.
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Jasper kleuters 12/09/2012 

Hanne-Liese meisjes 5/09/2011 

Kato meisjes 20/09/2009 

Noam jongens 19/09/2008 

Eline meisjes 11/09/2007 

Kato dance stars 8/09/2004 

Sofie hulp 5/09/1999 

Marie-Jeanne conditiegym 27/09/1948 

 

 

Anouk meisjes 19/10/2009 

Giulia kleuters 22/10/2012 

Kurt volleybal 25/10/1972 

Hailey gym 13/10/2004 

Fenna dance Stars 16/10/2006 

Layla Gym 4 17/10/2005 

Diana seniorobic 7/10/1948 

Jana hulp 24/10/1996 

Ilona hulp 8/10/1996 

 

 

Frances kleuters 5/11/2012 

Els minitram/LM 8/11/2001 

Emily meisjes 26/11/2009 

Emma kleuters 28/11/2013 

Megan kleuters 28/11/2013 

Lina meisjes 7/11/2010 

Lotte kleuters 28/11/2013 

Axelle meisjes 21/11/2004 

Kiany kleuters 4/11/2011 

Kiara Gym + 10/11/2003 

Kelly retrogym 3/11/1988 

Evy gym 29/11/2004 

Cindy retrogym 6/11/1979 

Linus Jongens 3/11/2010 

Yinthe gym meisjes 6/11/2009 

Nadine conditiegym 1/11/1960 

Brigitte conditiegym 2/11/1962 

Lucy bestuur 4/11/1953 

Walter bestuur 11/11/1950 

Guy erelid 30/11/1938 

 

 

Lotte kleuters 5/12/2012 

Siebe kleuters 6/12/2010 

Nathan meisjes 4/12/2009 

Annelien meisjes 16/12/2007 

Marieke gym+ 25/12/1999 

Lien gym + 17/12/1999 

Tine gym+/MT 1/12/1999 

Jolien Floor 20/12/1997 

Pia seniorobic 22/12/1958 

Christina seniorobic 27/12/1949 

Gerda erelid 22/12/1949 

Anna conditiegym 2/12/1947 
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PULPTUUR
26/06/2016
Opnieuw was ILOKA aanwezig
op een leuk evenement in    
Kapellen.
Deze keer op het familiefesti-
val Pulptuur.
Eerst traden ILOKA ’s Dans
Stars op. Zij sloten hun optre-
den af met een dans op het
nummer Mama Maria en wij
sprongen dan in en gingen
verder.
We waren met een tiental  
“meisjes”. Er waren enkelen
bij voor wie het de eerste keer
was en zij waren uiteraard een
beetje zenuwachtig.
Jammer genoeg was het zon-
netje tijdens ons optreden niet
van de partij. We hadden weer
een paraplu nodig. Deze keer
een maatje groter als bij ons
optreden in september 2015
tijdens “Feest op het plein”.
Ondanks de regen was er toch
veel belangstelling voor de
optredens. En opeens  kwam
het zonnetje er toch terug
door! Na regen komt zonne-
schijn! Groetjes, Martine

ZOMER-ETENTJE 28/06/16
Etentje Seniorobic - Conditiegymers en Lijndansers
Ook deze zomer genoten we weer met z’n allen van een lekker
etentje.
Op 28 juni kwamen we ’s middags samen aan de ingang van het
restaurant Hetchi World Kitchen.
Verschillende dames waren er al eens geweest en wisten dat het
goed was dus gingen we het deze keer met een 15-tal uitproberen!
En dat viel heel goed mee!
Bij Hechi is alles in buffetvorm- dus voor elk wat wils. Je betaalt
een vast bedrag voor 2 of 3 uur- frisdranken en koffie inbegrepen.
Mocht je graag een glaasje wijn of zo drinken dan kun je een
drankkaart kopen.
Mocht je graag je bord niet leegeten dan mag je ook extra betalen!!!
Het is de  bedoeling dat je dat wat je neemt ook opeet en dat er
niets weggegooid moet worden. Het gevolg daarvan is dat je
niemand ziet rondlopen met bergen voedsel op zijn bord waar er
maar eens in geprikt wordt en dan aan de kant geschoven wordt.
Er is heel veel keuze aan de buffetten. Het hoofdgerecht heb ik
niet genomen omdat er zo veel lekker voorgerecht was en het
dessertenbuffet er ook heel aanlokkelijk uitzag! De drie uurtjes
waren zo om!
Daarna zijn we nog bij Irène thuis een beetje gaan nababbelen in
het zonnetje ! Het was weer een top-dag! Groetjes, Martine
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Lijndans
3/9/16
Feest op het Dorpsplein
Ook dit jaar hebben we met de
lijndansers weer deelgeno-
men aan dansen / feesten op
het plein.
Het was een stralende dag dus
konden we tussen 14 u en
14u30 ons beste beentje voor-
zetten zonder paraplu!
Het is toch nog elke keer span-
nend om voor mensen te dan-
sen maar we doen ons best!
Het ziet er misschien gemak-
kelijk uit maar elke keer als de
muziek start moet je toch even
denken :”Hoe moet ik begin-
nen, ga ik naar links of
rechts...” en als het je niet
onmiddellijk te binnen valt dan
krijg je het een beetje warm
en kijk je naar de rest en dan
ben je weer vertrokken! Grtjs.
Martine

LIJNDANS
ANDERS
Op 13 oktober trokken Inge,
M.J., en Irene naar Brasschaat
voor een cursus dans voor de
4de leeftijd! Lijndans met rol-
lator, rolstoel en stoel dans!
Dit kan in een turnzaal gege-
ven worden, maar de bedoe-
ling is hier wel om naar de
rusthuizen te gaan en daar een
leuke middag te organiseren.
Het was weeral een nieuw er-
varing - pret verzekerd! I.H.

SPORTELEN 6/10/16
Op donderdag 06/10 stonden we weer met een tiental dames van
seniorbic  en het lijndansen klaar om deel te nemen aan de
Sporteldag. Dit jaar vond hij plaats in de sporthal van Putte-Ka-
pellen.
In de voormiddag konden we kiezen tussen verdedigingssport, Qi
gong, fitbal, boogschieten, tafeltennis en zumba.
In de namiddag was er een begeleide natuurwandeling, begeleide
fietstocht, badminton en kubbspel.
We kregen ’s morgens eerst een woordje uitleg en dan gingen we
naar onze groep. Het is zeer fijn dat je op deze manier kunt
proeven van een sport die je eventueel nog nooit gedaan hebt en
die je zo leert kennen. In de voormiddag hebben we meegedaan
aan zumba, qi gong, tafeltennis en zumba.
Tijdens de lunchpauze mochten we onze lunch gaan verorberen in
Café Amai waar we verzorgd werden met een lekker kopje hete
koffie. Die ging er goed in want- amai- het was maar frisjes die dag.
In de namiddag deden we met de hele groep het kubbspel. Eerst
leerden we de spelregels kennen en daarna gingen we aan de slag.
Het zonnetje scheen en we stonden (goed ingepakt) buiten op de
wei! We hebben veel plezier gehad en vonden het allemaal een
leuk spel. Waarschijnlijk deden we er wel wat langer over dan
iemand die het al vaker gedaan had want we moeten nog een
beetje oefenen op het gooien. Maar... waar zou de lol zijn als we
alle houten blokjes van de eerste keer omver konden werpen....
Rond 16 u was weer iedereen terug aangekomen en kregen we
nog een slotwoordje, werden de vrijwilligers bedankt  en mochten
we een leuk cadeautje in ontvangst nemen.
Het was onze tweede deelname aan de sporteldag en volgend jaar
zullen we er weer bij zijn!
Groetjes, Martine
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RAILFIETSEN verslag Marc
Zaterdag 24.09.2016 was het
verzamelen geblazen aan het Fort
van Kapellen voor bestuur en lei-
ding  van ILOKA.  Onder een
stralende herfstzon en met tem-
peraturen die eerder aan de
zomer deden denken, vertrokken
we vol goede moed met vijf
spoorfietsen richting Spoor-
Noord te Brasschaat. We hadden
al vernomen, dat het spoorfietsen
naar Brasschaat 'berg-op' gaat en
dat er dus stevig getrapt moest
worden. Een brave ziel had mede
daarom voor Cava en Vodka--
breezer gezorgd. Bij aanvang
namen de 'trappers' zo de nodige
suikers tot zich.
De slimmeriken hadden zich op de
bank achter de trappers neerge-
vlijd en namen ook daar de nodi-
ge 'suikers' tot zich.  Gezien de
reeds eerder aangehaalde zomer-
se temperaturen waren er al die
een 'klopke' kregen tijdens de
heenrit!
Na vijf kilometer 'door'trappen
arriveerden we aan Spoor-
Noord.  Sommigen waren al flink
bezweet door de nodige inspan-
ningen. We 'moesten'  wachten
tot 16.00 uur alvorens we moch-
ten keren richting Kapellen want
blijkbaar had alleen ILOKA een
race gemaakt van de heenreis; de
anderen lagen ver achter. De
spoorfietsen werden gekeerd op
een speciaal platform. Iedereen

moest afstappen en de fiets
keren; alleen Indra was uiteraard
weer niet snel genoeg en werd
met spoorfiets en al ‘gekeerd’. Dit
leidde tot het nodige gejoel waar-
door Indra zich echter niet uit het
lood liet slaan. Als een echte diva
stapte ze van de spoorfiets wat
uiteraard tot nog meer commen-
taar aanleiding gaf!
Het was dus warm en de raad van
de dokter en weerman Frank De-
bosere: “Voldoende drinken”
werd dan ook zonder morren op-
gevolgd. Irène deed beroep op
Marie-Jeanne door luidkeels haar
naam te roepen. Marie-Jeanne zat
echter vlakbij en zei rustig: “Ja
Irène, wat is er? Héél goed hoor
ik niet meer maar doof ben ik nu
ook niet zenne”. En iedereen riep
natuurlijk: “Ja Irène; wat is er?”
Op aanraden van onder meer Tom
werd er een tweede ronde gehou-
den. Halverwege kwam men ons
vriendelijk vragen om toch stilaan
te vertrekken. Er stonden immers
nog maar vijf spoorfietsen te
wachten om naar Kapellen terug
te keren; allemaal van Iloka dus.
De rest was ondertussen al terug
in Kapellen aangekomen (bang
om weer véél later aan te ko-
men?).
Een spoorfiets met meiden ver-
trok richting Kapellen en goed vijf
minuten later vertrokken de laat-
ste vier tuigen. In de laatste

spoorfiets zaten Michael en Tom
op de trappers en dat maakte het
voor de trappers van de drie fiet-
sen daarvoor héél gemakkelijk!
Michael en Tom fungeerden als
'duwfiets' en duwden de drie fiet-
sen voor hen bijna in hun eentje
tot in Kapellen. Het ging dan wel
bergaf en blijkbaar was er ook
wind vanachter. De voorzitter had
wel een probleem met z'n schoei-
sel: Alle vijf botten (allez; alle vijf
sportschoenen eigenlijk) verloor
Michael één van zijn schoenen.
Hoe doet hij dat tijdens een Spar-
tacus-run? Of krijgen ze dan re-
serve-schoeisel mee? Jordy fun-
geerde als een echte stationschef
door telkens netjes de slagbomen
te sluiten na de laatste spoorfiets.
Terug aangekomen te Kapellen,
ditmaal fris als een hoentje en
helemaal niet bezweet (behalve
Michael en Tom), namen we
plaats in de kantine van het
zwembad. Daar kregen we alweer
wat te drinken (tja; konden we
niets aan doen hoor.  Warm,
warm, warm en vochtverlies; dus.
drinken hé) en daarna werd ons
een heerlijke maaltijd geser-
veerd: Stoofvlees, vidé of scam-
pisalade. Dit alles met de nodige
frietjes. Om te eindigen een koffie
of thee om deze mooie middag af
te sluiten.
Iedereen heeft zich goed geamu-
seerd! Voor herhaling vatbaar!
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MULTISKILZ
Bijscholing Multiskilz te Brasschaat op 23/08/2016
Aanwezig: Nancy, Inge, Chelsea,Jordy
Het was een zeer warme maandagavond, maar we hadden ons ingeschreven, dus trokken we vol goede
moed naar Brasschaat. Op voorhand was ons gezegd, dat we eerst een klein stukje theorie gingen zien
en daarna de multiskilz in praktijk toepassen.
Doel van multiskilz
- Kinderen gek maken van beweging, door variatie en uitdaging.
- Onze vaardigheden als coach aanscherpen, zodat:
     *  de kinderen de volgende keer willen terugkomen
     *  ons humeur goed is, zodat de kinderen gemotiveerd worden
     * fair zijn en fair-play aanleren
     * uitdagingen geven, maar ook commentaar durven geven
     * overzicht houden tijdens een les
     * individuele aandacht geven, maar ook leren werken als een team
     * schouderklopjes geven en ze leren geloven in zichzelf ( en als trainer ook in jezelf geloven)
     * iemand een goed gevoel leren geven ( bv. Duim op, applaus,...)
     * iedereen, zowel kind als coach moet met een goed gevoel naar huis gaan
Waaruit bestaat de oefenstof?
Wanneer je de cursus gevolgd hebt, kan je via mijn gymfed op een unieke site, met allerlei oefeningen,
aangepast aan de verschillende bewegingsgroepen, een beetje als vervolg of aansluitend op de gymstars.
Je kan dan naargelang wat je juist wil inoefenen, zelf een aantal multiskillz in je les inbouwen. De kinde-
ren ervaren dit meer als spel, minder als iets dat moet geoefend worden.
Er zijn allerlei spelvormen, van gemakkelijk naar moeilijk, bv; voor koprol voorwaarts kan je kiezen uit
4 oefeningen: 1 basisoefening, die eigenlijk al kan aangeleerd worden bij 5 jarigen, en drie varianten,
waarbij de laatste, de moeilijkste meer is voor 9- jarigen.
Elke oefening is een spelvorm, waarbij niet alleen een beweging uitgevoerd moet worden, maar waarbij
ook nagedacht moet worden.
Tijdens deze heel warme maandagavond hebben Nancy en ik de gemakkelijkste oefeningen meegedaan,
maar dan hadden we het al zo warm, dat we het podium aan de jongeren gelaten hebben. Chelsea en
Jordy hebben het hele parcours mee afgelegd en verdienen hiervoor een dikke pluim!
Na de les was iedereen moe, maar overtuigd: multiskillz is plezant!
Dus, na bodymap en gymstars weer werk aan de winkel voor de leiding: nu ook nog multiskillz in de
lessen inbouwen! Turnen was, is en blijft plezant!!! Inge.
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RODE NEUZEN DAG 
een schitterende zondag in oktober  - 16/10/16 -
t! was Koekloting in Putte
Heel vroeg in de morgen, 8.30u auto inladen - amaai M.J. is daar al en die was reeds bij de bakker! Er
zijn nu eenaal ochtendmensen, ik niet dus. Ronde 9u. vertrokken - zoals afgesproken staat de ijzeren
poort open en kunnen we direct onze auto's uitladen aan de achterkant van de turnzaal. Michael is ook
reeds aangekomen, zodat we dadelijk kunnen uitladen.
Even paniek! De zaal zetters van vrijdagavond hadden het een en ander niet goed begrepen en dus stond
het materiaal aan de verkeerde kant van de zaal. Ook de Floor was niet te zien. De toog moet achteraan
want daar staan de koelkasten en is er een afwasbak. Gelukkig was Tom meegekomen en konden de
sterke armen vlug orde op zaken stellen. Dan alles bovenhalen uit de kelder: tafels, stoelen, glazen ...
Om 9.30u kregen we versterking van Marc en was het Nancy team ook in aantocht. Om 10u kwam de
zondagploeg en kon er gesprongen worden. Niet veel later was alles in orde voor ontvangst van de massa.
Nu en dan druppelde er iemand binnen maar het was toch wachten tot na de noen. Zo konden de dansers
nog een beetje oefenen en werd er steeds wel ergens gesprongen. Na de middag werd het nog behoorlijk
druk en werd er flink wat afgedanst. Ook aan de toog was wel wat beweging.
Weer even paniek omdat iemand de ijzeren poort had dichtgedaan, waarschijnklijk iemand van de be-
woners die daar parking hebben, zodat onze bezoekers, verplicht wat langer mochten blijven. Dat werd
ook opgelost en om 16u. begon het opruimen! Ook een grote klus, maar gelukkig met de nodige sterke
armen en helpende handen.
Alles weer terug in de auto's en naar huis, nog een keertje uitladen en dan kunnen we ook even onderuit.
Wij hebben ons geamuseerd en als lachend geld ingezameld voor het goed doel. Er zijn ergere dingen in
het leven. I.H.
BEDANKT  DAT JE D'R BIJ WAS 
OM TE HELPEN, TE SPRINGEN, TE DANSEN EN/OF TE STEUNEN DANK JE WEL!
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Aquadeltapark: bijscholingsweekend 
Het laatste weekend van septem-
ber, trokken we met een aantal
van de leiding en hulpleiding
naar.... Aquadeltapark Neder-
land.
Eigenlijk was het plan om naar
Duinrell te gaan, maar aangezien

boeken per computer niet Inges
sterkste kant is, landden we in... 
het aquadeltapark. Weliswaar in
Nederland, maar VEEL dichter bij
huis dan verwacht.
Na ongeveer een uurtje rijden,
kregen Inge, Marieke en Chelsea
telefoon (in de auto). Nancy en co
vroegen zich af, waar wij naartoe
reden, … Hun gps stuurde hun
rechtdoor en wij waren net
afgedraaid!
We hoopten maar, dat alle wegen
naar Rome ( nee Aquadelta dus)
zouden leiden en gelukkig was dat
ook het geval en kwamen we er

ongeveer gelijktijdig aan.
Ik zou misschien volgend jaar wel
in Duinrell willen landen, kwestie
van daar de glijbanen eens uit te
proberen...
Eenmaal aangekomen, moest
Marieke de kast wel even testen.
Dit deed ze door erin te kruipen
en zo wist ze dat er ruimte genoeg
was.  Toen we aan Michael, die
later op de avond pas aankwam,
vertelden, dat Marieke uit de kast
gekomen was, keek hij wel raar
op...
Zaterdag gingen we zwemmen en
daarna  vlogen we in de leiding-
oefening.  Het was zo grappig, dat
het heel lang duurde, vooraleer
we eindelijk allemaal zonder in de
slappe lach te schieten, onze oe-
fening konden doen. Omdat het
weer eigenlijk best goed was en
het binnen heel warm werd door
al onze inspanningen, zetten we
ons dansje voort op  het        
terras. Toen hadden we wel veel
bekijks. Dezelfde avond, toen we
gingen eten, hoorden we mensen
lachen toen ze ons voorbijliepen...
Behalve lachen hebben we ook
wel serieuze dingen gedaan, zoals
de leidingdans dus en      het
dansje voor de vrijdagavondploeg
minitrampoline. En een paar heel
serieuze gesprekken gevoerd.
De sfeer was keigoed: Inge vroeg
iets en iedereen deed het, zonder
te morren, joepie!

Een heel weekend gezelschaps-
spelletjes spelen waarbij Inge
heel luid zei:” Ik ben een zaag.”
en Marieke voorzichtig vroeg:”
Ben ik kaka?” Michael kon er maar
niet aan uit, dat hij een benzine-
station was...Jordy en Marieke
smeedden plannen om iedereen
van het bord te gooien, ja, samen
stonden ze sterk! Marieke Michael
wel kon vermoorden, omdat hij
haar 9 keer van het bord gooide.
Jana  bijna uit haar vel sprong,
omdat het leek dat ze net niet ging
winnen, ... maar dan plotseling
begon te glunderen en ... won!
Chelsea kon maar niet begrijpen,
dat ze in alle maten en soorten
bestond...
Maar: iedereen bleef lachen en we
maakten veel plezier.
Hartelijk dank bestuur, omdat

jullie ons dit lieten doen, nu is er
maar 1 vraag... mogen we vol-
gend jaar nog eens terug?
Deelnemers: Michael, Nancy,
Inge, Chelsea, Marieke, Jana,
Jordy

RODE NEUZEN 
Voor de actie Rode Neuzen had-
den we langs één kant de verkoop
van de rode neuzen en langs de
andere kant onze zaalopdracht nl.
SPRINGEN EN DANSEN DOOR
ILOKA. Op zondag 16/10 werd er
van 10u tot 16u. door onze gy-
mers gesprongen op mini-tramp,
dubbele mini-tramp en Floor. Af-
wisselend was er ook dans door
de Dance Stars en de Lijndansers.
Voor de supporters was er een
toog en je kon ook sponseren voor
de dansers. Er werden ook snoep
neusjes verkocht en je kon ook
een springbeurt kopen voor de
mini-tramp of DMT. Samen met
springers, dansers, toogploeg en
verkopers bracht dit op voor het
goede doel: € 1058,- !
REUZE BEDANKT IEDEREEN
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Sinterklaasfeest 30/11/2016
Sinterklaas komt ook weer langs bij alle brave kindjes van ILOKA.
De uitnodiging zal je krijgen via de leiding in de zaal en dan kan je zo vlug mogelijk inschrijven want Sint
en Piet moeten alles nog zorgvuldig inpakken om mee te brengen naar onze turnzaal.
Om 14.30u gaan onze deuren open en kunnen we zelf eens flink oefenen zodat we ons Pietendiploma
kunnen behalen. Daarna krijgen jullie nog een drankje en een lekkere koek zodat we helemaal klaar zijn
om Sint en PIet te ontvangen.
We verwachten die zo rond kwart voor 4.
Voor alle supporters en begeleiders maken we een gezellig cafeetje zodat die zich ook niet vervelen.
Iedereen van harte welkom.
OPGELET: alle briefjes moeten ten laatste binnen zijn op 23/11 
 

vol verwachting klopt ons hart...

Sint en Piet 2015

Sint en Piet 1998
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 ...maar nog
niet helemaal!
Michael scande uit na bijna
80km met pijnlijk bebloede
voeten maar neemt zich voor
om hem in 2017 toch uit te
wandelen. Aan de supporters
zal het niet liggen. Succes!

Dodentocht voor m'n 30: check!
Op een ochtend: “Kelly, ik heb een
idee. Iets wat je al heel lang wilt
doen!” Geen idee waar mijn col-
lega Margo het over had, want er
staan wel meer dingen al lang op
mijn bucket list. “De dodentocht!”
Dat is inderdaad iets wat ik al lang
wou doen. Vanaf m’n 16 zei ik elk
jaar “Volgend jaar doe ik mee met
de dodentocht.”. Tien jaar later
was het "the day". Samen met
Margo en Michael trok ik naar
Bornem. Aan de start wachtten
we tussen 12.000 andere zotten
met hetzelfde idee. Persoonlijk
een hele uitdaging. Opgeven was
geen optie. Te veel mensen wis-
ten het en de eer stond op het
spel.

21.00: Start! Tijdens de nacht
was er veel sfeer. Buren zaten
buiten en zorgden voor muziek en
snoepjes. Onderweg kregen we
ook veel eten en drinken, wat niet
handig is om te combineren met
wandelen. Aangezien ik een
nachtmens ben, ging de nacht
goed. Met muziek in de oren gin-
gen de moeilijke momenten beter
omdat ik op het ritme kon stap-

pen. Tot 70km ging het vlot en
dan volgde een dip. Dat bleek ook
voor Michael zo. Sneaky dat hij is,
heeft hij zich laten uitscannen
toen Margo en ik naar het toilet
gingen. Hem overtuigen om ver-
der te wandelen, zat er dus niet
meer in.

90km en 21 uur later was ik het
beu. Vermoeide voeten, gebrek
aan slaap…ik had geen zin meer
en alles irriteerde me. Ik kon wel
beginnen wenen, niet wetend
waarom. Mentaal doet het iets
raar met je. De laatste 5km waren
nog erger: een eindeloze lange
dijk vol wandelaars. Even later
zagen we het bord van 1km! We
waren er bijna. De streep! Peper-
koek, Duvel, medaille en diploma
op zak. We did it! High five! Girl
power!

De weg naar de parking was ver-
schrikkelijk. 100km oké, maar
naar de parking wandelen… dat
ging erover! In de auto zo snel
mogelijk die schoenen uit. 1 blaar
en wat uitslag. De schade viel
goed mee. ’s Avonds een lauw bad
voor de spieren en direct in bed.
Welverdiende rust!

Kelly Martens (Retrogym)

Eén keer en
nooit meer
Op 14/08 facebookt Kelly:
 
Allemaal keihard bedankt voor
de superlieve berichtjes! En
een extra dikke merci aan alle
mensen die zijn komen kij-
ken/meewandelen en ons on-
derweg hebben gesteund. De
laatste 10km was echt een hel,
maar we zijn toch nog redelijk
deftig over de finish gewan-
deld. Bucketlist: Dodentocht
uitwandelen vóór m’n 30:
CHECK! Eén keer en nooit
meer.
 
Op 17 augustus (amper 3
dagen later!) het volgende
bericht:
 
De beklimming van de kathe-
draaltoren op een mooie zo-
merse dag: een aanrader!

Weetjes
Editie: 47
Datum: vrijdag 12 aug. (tel-
kens de 2de vrijdag van
augustus)
Aantal kilometer: 100
Aantal wandelaars: duizen-
den
Duurtijd: min. 10u en max.
24u
Competitie: nee
Huisdieren: niet toegelaten
Wildplassen: verboden
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Dodentocht Michael
Op 12 augustus begon ik samen met Kelly aan de Dodentocht, 100
km wandelen in de omgeving van den Duvel, de Palm en de
Schelde. Meer als 12 000 mensen starten in de straten van Bornem,
alle bewoners en middenstand toveren 1 keer per jaar dit dorp om
tot een megafestijn met muziek. Nagenoeg evenveel mensen langs
het parcours als deelnemers.
 
Je start om 19u00 en wat volgt was voor mij volkomen onbekend.
Wandelen, wandelen en nog wandelen door wijken waar iedereen
buiten zit en mee supportert, tot afgelegen bospaden waar je niets
ziet.
 
Onder de morgen kom je aan bij den Duvel dan ben je nog maar
42 km ver maar dit is de plaats waar je de eerste, voor jou be-
kende, gezichten ziet die je komen aanmoedigen en bevoorrading
brengen. (merci schatje en papa) 10 km verder aan de Palm even
wisselen van sokken en toch al 2 bleinen zien op je kleine tenen,
we zijn geen watjes en bijten door.
 
Naarmate het parcours vordert en de kilometers meer en meer
beginnen te wegen kom je jezelf verschillende keren tegen zowel
op emotioneel vlak als fysiek vlak. Dit jaar haalde ik het net niet
en strandde op 80 km. Kelly liep door en haalde de volle 100 km
proficiat en RESPECT!!
 
Volgend jaar doe ik zeker terug mee en wil ik de finish halen, heb
je zin om met me mee te wandelen of te komen supporteren on-
derweg laat het me dan maar weten.
 
Groetjes Michael
 

SPARTACUS
Battle of the Ardennes was dit
jaar de zwaarste Spartacus die
we deden. Nick en ik gingen er
vol voor, maar Moeder Natuur
was ons niet gunstig gezind.
 
Het regende al wekenlang pij-
penstelen, dus heel veel mod-
der. 24 km afzien in een mooie
omgeving met mijne Sparta-
cus-buddy bleek een ware hel
te worden. 30 obstakels, de
constante modder en het
natte, glibberige parcours
maakte het ontzettend moei-
lijk. Na meer als 5uur lopen en
afzien kwamen we aan, moe
maar voldaan.
 
Yes, we did it!
 
Nick & Michael
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Schrijf in
€18 per ploeg / 6 personen / start om 20u
ZAAL ’T BRUGGESKE / Hoevensebaan 12/2, Kapellen 
Schrijf in via info@iloka.be en betaal €18 op rekeningnr. 
BE25-9790-7752-0482 met als mededeling “Quiz + ploegnaam”.

V.U. Michael Swijnen | F. de Peuterstraat 110 - Kapellen

I
L
O
K
AWINTERQUIZ

algemene quiz
voor jong en oud 

gezellige sfeer
Oxfam-kraampje

iedereen prijs

Zaterdag 
4 februari

 2017

60 JAAR
ILOKA
op 18 maart 2017 is er ons
turnfeest 60j ILOKA !
zoals steeds zijn wij op zoek
naar helpende handen voor
vrijdag, zaterdag en zondag
om dit ganse gebeuren tot een
goed einde te brengen. Diege-
ne die ons al eens kwamen
helpen weten wel ongeveer
wat er allemaal te doen is.
-  Vrijdag is er verhuis van
toestellen en materiaal van KA
naar KTA - ook installatie van
licht, geluid en beeld
-  Zaterdag is er het infrichten
van de cafetaria - algemene
herhaling en feest - daarna
opruim en verhuis terug van
de toestellen.
-  Zondag de verdere opruim
en terugbrengen van alle
materiaal
Hier en daar hebben we nog
wel enkele handjes nodig, laat
maar weten of je ons wil hel-
pen I.H.
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Sportkwaaltjes 
Sportkwaaltjes, ze zijn verve-
lend ! Iedereen heeft ze, maar
bijna niemand praat er over.
Blaren 
Wat is de oorzaak? (Druk)blaren
ontstaan door een hevige of con-
stante wrijving van de huid. Mee-
stal verschijnen ze op plekken
waar je weinig eelt hebt of waar
het vochtig is. Een tip is dan ook
om altijd goede sportkousen te
dragen. Toegegeven, die kunnen
wat aan de prijzige kant zijn, maar
je voeten zullen je dankbaar zijn!
Wat kan je er tegen doen? Het
beste is om niets te doen. Door
de blaar dicht te laten kan er geen
vuiligheid in komen en verminder
je de kans op infectie. Is het echt
een pijnlijke en grote blaar? Dan
kan je ze beter wel doorprikken,
om te vermijden dat ze vanzelf
open scheuren en ontsteken.
Vergeet ze dan niet te ontsmetten
en verzorgen. In de apotheek kan
je ook speciale wondpleisters
kopen voor op de blaar.
Tintelende voeten 
Wat is de oorzaak? Hoewel er
geen pasklaar antwoord bestaat
op de vraag wat die tinteling nu
juist veroorzaakt, zijn er enkele
mogelijke verklaringen. Mis-
schien heb je je veters te strak
gebonden of heb je de foute
sportschoenen aan?
Wat kan je er tegen doen? Con-
troleer om te beginnen of je je
sportschoenen niet te strak hebt
gebonden. Ligt het daar niet aan?
Ga dan eens langs een gespecia-
liseerde sportwinkel om te vragen
of je wel de juiste sportschoenen
draagt. Misschien ligt het niet aan
je schoenen, maar eerder aan je
looptechniek? Ook hierover kan je
deskundig advies inlassen. Blij-
ven je voeten tintelen ? Probeer
dan eens compressiekousen de
volgende keer dat je gaat sporten
voor een betere doorbloeding.
Helpen de voorgaande tips niet?
Dan kan je best eens langs je
huisarts gaan.

Urineverlies 
Wat is de oorzaak? Urineverlies
tijdens het sporten ontstaat wan-
neer de bekkenbodemspieren en
de spieren rondom de blaas niet
voldoende sterk zijn. Dit heeft
vele redenen: een bevalling, een
operatie aan de baarmoeder, een
tekort aan vrouwelijke hormonen
… Bijna de helft van alle sporten-
de vrouwen heeft er wel eens last
van, in mindere of meerdere
maten. Slechts een kleine min-
derheid zoekt er medische hulp
voor en de meeste vrouwen be-
helpen zich met inlegkruisjes.
Jammer genoeg zijn er ook vrou-
wen die stoppen met sporten door
dit kwaaltje. Laat het je niet te-
genhouden om te sporten, want
je kan er weldegelijks iets aan
doen.
Wat kan je er tegen doen? Simpel,
doe dagelijks spierversterkende
bekkenbodemoefeningen. Span
je de bekkenbodemspieren 10
seconden aan en ontspan je weer
10 seconden. Dit herhaal je zo’n
10 à 15 keer per dag. Weet je niet
waar je bekkenbodemspieren
zitten? Probeer de volgende keer
tijdens het plassen je urine even
op te houden. Voila, dàt zijn jouw
bekkenbodemspieren!
Steken in je zij 
Wat is de oorzaak? De precieze
oorzaak ervan is niet bekend,
maar waarschijnlijk zitten je
ademhaling en prikkeling van het
middenrif er wel voor iets tussen.
Veel mensen denken dat het aan
de milt ligt, maar dat is niet be-
wezen.
Wat kan je hier tegen doen? Train
dan op een rustig tempo verder
en adem goed in en uit. Gaat de
steek toch niet weg? Stop dan
even met sporten en rek jezelf uit.
Om de volgende keer een steek
te vermijden, ga je best niet vlak
na een grote maaltijd sporten en
is een goede warming-up aange-
raden! bron Bieke Strauven - M.J.
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Help de kangoroe om haar baby   Tel de dieren 

te vinden 

 
 

   

 
 
Teken de lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 enzovoort 

 

                    

 
 
Rebus 
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Kruiswoordraadsel 

 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                             

 

Horizontaal 

2.Lpg, ontzag; 3.Struikachtig plantje, verharde huid, desk; 4.Begin, melkklier, bruto; 5.Deel 

van het lichaam, alfabet, schaakstuk; 6.Groentesoort, bezoeker; 7.Computerkraker; 

8.Vochtrijk, vallei, remsysteem; 9.Telraam, spil; 10.Ambtgenoot, godsdienst;11.Beheerst, 

bronwater, drug; 12.Welke persoon, vrede(lit), Britse omroep; 13.Gebak, Zwitsers kanton; 

14.Een en ander, maangodin; 15.Glibberig, half (in samenst.), drankverpakking;16.Zonder 

kleren, broodbeleg; 17.Daden, en daarbij, onheilsgodin; 18.Geperste stof, meisjesnaam. 

Vertikaal 

2.Romeinse keizer, onmaatschappelijk, curriculum vitae; 3.Kreet, vergrootglas, contra; 

4.Ampère, balsport, trapper; 5.Kunstprooi, sneeuwschaats, langspeelplaat; 6.Cijfer, grap, 

een v.d.VS; 7.Tuimeling, uitroep van afkeer, elementair, vulkaan; 8.Pleisterkalk, 

programmeertaal, kerklied, de onbekende: 9.Tropische boom, schoonmaken; 10.Smekend 

verzoek, karwei, tenen mand, deomerk; 11.Autostalling, morsdoekje, ablatief; 12.Waadvogel, 

pampahaas, deel v.e. auto, richtingslijn; 13.Sierheester, Chinees gerecht, vertrek; 14. Rivier 

in Polen, opgooi, resolutie-eenheid, maaltand. 

 

Sudoku 

Beginners     Gevorderden      experts 

    7              4 5                        5         

        6   7              2            7 4       3     

  5     2          6 7             1        4   7       

7                            3          1   3 4   7     

  6   8     9 1    8     5                  9           

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

  8   6 5          5   9   4 2   7          2       8   

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

      3 4 7 6 8      6 4         9    8 5       9 4   7 
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Nieuws uit California
Geen komkommertijd in Amerika deze zomer: met de president
verkiezingen in volle gang was er genoeg modder om over te schrij-
ven.  Als jullie dit lezen is de uitslag waarschijnlijk al gekend en ho-
pelijk is de volgende president in het Witte Huis een vrouw.  Het is
toch niet te geloven dat Trump zo ver is geraakt, maar ik heb hier al
meerdere keren met verstomming naar de verkiezingen zitten kijken
(in 2000 toen Bush won van Al Gore en in 2004 toen Bush herverko-
zen werd).  Dus blijf ik voorzichtig tot het eindresultaat bekend is,
maar gniffel ik toch al stiekem als de kandidaat zijn eigen put graaft. 
Eigenlijk ben ik toch een beetje blij dat ik geen Amerikaan ben, zodat
ik niet  moet kiezen voor de lesser of two evils...
Voor de rest is het hier rustig, geen bezoekers met Halloween (en
daar is hier al aardig over gezeurd), het zal een full house met
kerstmis worden (en dat duurt nog zooo lang)
Op de foto - Freya bij de pompoen raap - eigen werk - en leren vallen
in de turnles.
Zonnige groetjes uit CA,
Nadine en co
 

ILO & KAATJE
Kennen jullie “ILO en KAATJE”
al? Nog niet , dan moet je maar
eens kijken op de facebook
pagina van onze turnkring.
ILO is een jongetje en die turnt
bij ILOKA, en KAATJE is de
oma en ik denk dat die ook
turnt bij ILOKA. Die twee heb-
ben steeds vanalles te vertel-
len over onze turnkring. We
gaan die beslist nog wel eens
een keertje tegenkomen. Je
kan ze alvast steeds terugvin-
den op onze facebook!

 15 janurari 2017
Einddatum voor het binnen brengen van teksten voor volgende editie.
Redactie Sprokkel: Marie-Jeanne Vansteenkiste - Cindy Joosens
Eindredactie: Irène Huygen
Artikels en suggestie zijn altijd welkom. De redactie behoudt het
beslissingsrecht te publiceren en/of aanpassingen te brengen.

Volleybal
zoekt...
Heb je zin om een balletje te
slaan bij onze volleyballers?
Ze hebben dit seizoen af te
rekenen met veel kwetsuren
bij hun reguliere spelers en
konden daarom nog steeds
niet starten met hun wekelijk-
se lessen.Daarom zijn ze  op
zoek naar nieuw of minder
nieuw talent. Kom gerust een
keertje proberen op dinsdag
van 20.30 tot 22.00u je bent
van hart welkom. Eerst even
bellen met Tom
0476 903 565 - DOEN !
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