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KROKUSVAKANTIE van 27/02 tot en met 05/03
TURNFEEST ILOKA 18 maart 2017
PAASVAKANTIE van 03/04 tot en met maandag 170/4
UITSTAP ST GILLIS zaterdag 22 april
1 MEI maandag geen turnen
FAM DAG / SLEEP OVERzaterdag 13 mei
OHH  25/05 vrijdag 26/05 geen les
DORPSDAG zondag 28/05

Voor iedereen nog maar eens de beste wensen voor dit jaar –
gezondheid – geluk en alles wat je vrolijk maakt! Van alle goede
voornemens staat “meer bewegen” waarschijnlijk weer op de
eerste plaats en daar kunnen we jullie wel mee helpen. Je had
weer lidgeld betaald maar… ik weet het wel, laat werken, vroeg
donker, verkouden, geen zin enz. ’t Is echt niet te laat kom gerust
terug!
Voor zij die steeds alle weken in onze turnzalen staan PROFICIAT!
Zowel leden als leiding, je moet het toch maar doen. Veel dank
aan leiding en hulpleiding, bestuur ,helpende handen, we zullen
ze weer nodig hebben.
Op 18 maart 2017 vieren we 60 jaar ILOKA met een spetterend
turnfeest en daarvoor zijn we in volle voorbereiding. Daarom is
het ook belangrijk dat steeds iedereen zo veel mogelijk aanwezig
is in de lessen. Zonder oefenen geen kunst. Altijd maar herhalen,
ook dat is leren samenwerken en samen tot een mooi geheel
komen. We maken er het beste van!
Het zal weer een drukke bedoening worden, en daarom is het ook
belangrijk dat iedereen de juiste inlichtingen krijgt en goed luistert
naar de leiding. Ook belangrijk is het “tekenen” van kleding en
toebehoren. Het is voor ons ook makkelijker om alles netjes terug
te bezorgen want er gaat al wel eens iets verloren!
Verder wens ik iedereen veel turngenot en blijf bewegen!  I.H.
 

einddatum volgende editie 20/05/17
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TURNFEEST "ILOKA 60 THE BEST OF..."  18/03
Iedereen neemt deel aan ons 2 jaarlijks turnfeest dat dit jaar in het teken staat van 60 jaar turnen
bij ILOKA. Alle afdelingen zijn in volle voorbereiding om alles zo goed mogelijk aan te leren en
daarom is het noodzakelijk dat iedereen steeds aanwezig is in de lessen. Zonder oefenen geen kunst!
Toch vraagt zo’n turnfeest een enorme voorbereiding en ook vele helpende handen om overal bij te
springen. Vanaf vrijdagavond beginnen we met de verhuis van toestellen, matten en stoelen naar het
KTA. Ook licht en geluid moeten dan worden geïnstalleerd.
13u. zaterdag NM is er voor alle gymnasten een algemene herhaling in de sporthal KTA
12u45 iedereen aanwezig in de sporthal Pastoor Vandenhoudtstraat 9 Kapellen
kleuters nemen hier niet aan deel zodat ze goed uitgerust aan onze avondvoorstelling kunnen begin-
nen.
 
18/03/17  -  19u aanvang feest dus iedereen om 18.30u verzamelen in de kleedkamers.
 
Voor de juiste kledij – raadpleeg uw leiding!
 
Helpers nodig voor:
Verhuis vrijdagavond en zaterdagavond
Cafetaria zaterdag vm. opstellen- glazen wassen - broodjes smeren  / zaterdagavond toogdienst
Opruim zaterdagavond / zondag voormiddag
Indien u zich ergens enkele uurtjes kan vrijmaken om ons hierbij te helpen dan horen wij het graag
op volgend nummer: Michel Swijnen 0474 38 59 18 of   ilokavzw@gmail.com
 
INKOMKAARTEN TURNFEEST  -  V V 8,-€  kassa  10,-€
Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen  van 4 februari tot 12 maart 2017
via overschijving nr BE25-9790-7752-0482 - bij leiding of bestuur - via  ilokavzw@gmail.com
Let op: de laatste week worden er geen kaarten meer verkocht in V V
 
NAAM IN DE KLEDIJ VOORKOMT VERLIES ! ! ! 
 

Investeringen
2015/2016
Zoals alle jaren investeren we in
onze club en gymnasten. Dit kan
door alle wafeltjes die jullie ver-
kopen, alle drankjes die jullie
drinken op onze activiteiten, zoals
het sinterklaasfeest, jou bezoek
aan de dorpsdag, het turnfeest,
het familiefeest enz.  Natuurlijk
ook door de subsidies die we krij-
gen van de gemeente, hiervoor
moeten we jaarlijks een subsidie
dossier indienen.
In 2015 werd een dubbele
minitrampoline aangekocht, deze
gebruiken de gymnasten vooral
op vrijdag en zondag tijdens de
lessen trampoline en floor .
In 2016 kochten we voor onze
kleuters leuke zachte turnvormen 
en ook nieuwe lange matten
omdat deze beschadigd werden
tijdens de grote vakantie. Zoals je
kan merken worden jullie centjes
goed besteed!  Michael
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Leopoldsburg 
Wedstrijd toestelturnen  op
14-15/01/2017
 
Zaterdagmorgen, 5,45 uur. Mijn
wekker liep af... Oh help, wat is
dat vroeg! Maar het is wedstrijd
vandaag en we moesten al om
08,00 uur in Leopoldsburg zijn.
Eerst even Nancy oppikken.
Gelukkig waren de wegen vrij,
want ze hadden, natuurlijk net
voor dit weekend, serieuze
sneeuwval, hagel en ijzel voor-
speld! Maar, dat viel dus gelukkig
mee en iedereen is op tijd op de
wedstrijd geraakt.
Nancy werd “ voor de leeuwen
gegooid”: aangezien ik (Inge) de
hele dag moest jureren, moest
Nancy 4 verschillende groepjes
begeleiden. Het begon al goed: de
jongens en Frederieke moesten
op hetzelfde moment wedstrijd
doen op een verschillend toestel!
Nancy in twee verdelen bleek
moeilijk te zijn, maar een oplos-
sing werd gevonden: de jongens
mochten aansluiten bij een ande-
re club.
Kenny, Pieter en Frederieke kwa-
men dus als eerste aan de beurt
en … deden het heel goed: de twee
jongens behaalden een bronzen
medaille en Frederieke ging zelfs
met een zilveren medaille naar
huis! Wij als leiding super trots.
Kenny was zo blij met zijn medail-
le, dat hij Nancy vroeg om naar
Jordy te bellen ( die tot Kenny's
verbazing nog in bed lag!) om heel
trots te vertellen, dat hij een me-
daille gekregen had! Ze staan alle
drie te glunderen op de foto! Goed
gedaan!
Dan kwam Annelien aan de beurt.
Zij turnt nog maar van september
bij ons, maar waagde toch haar
kans en won ook een bronzen
medaille. Super!
Om 16 u begon de laatste wed-
strijd voor die dag. Fenna en
Layla, beide super nerveus, slaag-
den er toch in, van een bronzen
medaille te halen. Talia, die mee-
gekomen was om te supporteren,
was terecht trots op haar zus. Na
deze prijsuitreiking zat om 19,50u
de wedstrijd voor die dag erop.
Nancy en ik gingen nog even een
soepje en een broodje eten, om
wat bij te tanken, na deze lange

dag. En dan.... huiswaarts, om...
de volgende dag om half 7 terug
te vertrekken in dezelfde richting,
voor de wedstrijd voor de grote-
ren.
Zondag moest iedereen die mee-
deed, vroeg uit de veren, want om
8u30 was het aantreden geblazen
voor de wedstrijd van die dag.
Voor de twee oudsten, Lien en
Tine, was het een serieuze uitda-
ging, want ze wisten op voorhand,
dat ze niet veel kans maakten,
maar ze wilden het toch nog eens
proberen. Ze hebben prachtige
oefeningen samengesteld en deze
ook mooi gebracht. Aan de bar-
ren, voor beide het toestel waar
ze het meeste schrik voor hadden,
kwam Tine ten val. Gelukkig deed
ze zich niet te erg pijn en besloot
ze toch haar oefening te doen. Dat
is echt knap, want als je van een
toestel valt en je moet dan nog
aan je wedstrijdoefening begin-
nen, zit de schrik er goed in en
wordt alles nog wat moeilijker.
Lien zag haar vriendin vallen,
maar ook zij panikeerde niet en
deed haar oefening voor de wed-
strijd. Tine heeft echt haar gren-
zen moeten verleggen, om de
moed bijeen te rapen, om na deze
val toch nog terug op het toestel
te springen en haar wedstrijdoe-
fening te doen. Proficiat aan bei-
den! Ook hun balkoefening had-
den ze mooi ineengestoken en
daarvoor kregen ze dan ook de
verdiende punten. Jammer ge-
noeg hadden we niet genoeg
kunnen oefenen op sprong en
konden ze daar niet tippen aan de
hoge moeilijkheid, die de andere
gymnasten brachten. Ze moesten
zich tevreden stellen met een
tiende ( Lien) en dertiende plaats
(Tine). Maar, als leiding vind ik
het een heel knappe en vooral
dappere prestatie, proficiat meiden! 
Kiara had op vrijdag zo hard ge-
oefend aan de barren, dat haar
handen open lagen. Ze deed er
wat tape over en gaf het beste van
zichzelf, goed gedaan hoor! Voor
de matoefening van Evy moet je
eens even kijken naar het filmpje
dat haar moeder op facebook
heeft gezet: probeer maar eens
de foutjes te vinden, veel succes!
Ik, als jury, heb er maar een paar
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minieme gevonden en gelukkig
was de jury aan de lange mat ook
tevreden. Evy haalde daar de
derde plaats. Ook aan de balk
eindigde ze derde. Jammer ge-
noeg had ook zij niet genoeg
kunnen oefenen op sprong en
verloor ze hier wat punten, niet
qua uitvoering, maar wel voor
moeilijkheid en zo kwam ze op een
vijfde plaats terecht. Maar van mij
krijgt ze een grote pluim voor
uitvoering: zo mooi!!!
Talia, die de dag ervoor zo gesup-
porterd had voor haar zus, kreeg
nu de supporterskreten van haar
zus te verduren. Ze leverde een
mooie prestatie aan brug en
grond, maar ook haar sprong,
haalde haar puntentotaal, jam-
mer genoeg, naar beneden. Het
scheelde maar 0,02 punt of ze had
een 12de plaats gehad, maar van
de in het totaal 19 deelnemers, is

dit toch nog een heel mooi resul-
taat! Super!
Dan kwam de grote verrassing:
Amy, die ook nog maar sinds kort
bij ons turnt, haalde een gouden
medaille! Ze kon het zelf helemaal
niet geloven: “ Waar moet ik gaan
staan? Vroeg ze geheel verbou-
wereerd, helemaal van boven?”
Ja, Amy, helemaal van boven: op
de eerste plaats!
Aan alle gymnasten die meege-
daan hebben: SUPER PROFICIAT !
En op naar de volgende wedstrijd!
Kenny, Pieter, Frederieke, Anne-
lien, Fenna, Layla, Talia, Evy DM,
Kiara, Amy, Lien en Tine
Leiding: Nancy  / Jury: Inge
en... een aantal ouders die de ij-
zige kou en de gladde wegen
trotseerden en goed gesuppor-
terd hebben BEDANKT!  Inge.

Oplossingen 

 

Rebus: ze windt er geen doekjes om 

Quizvragen: maïs; 14 februari; Oosten; Koen Wauters; Roze; Nederland, 

Duitsland, Frankrijk en Luxemburg; Neil Armstrong; 9; Dirigent; Twaalf; 

Afrika; twee 

 

Verschillen:1.franjes aan lamp; 2.strik kleed dame; 3.voet dame; 4.gezicht 

beertje; 5.Wiel kinderwagen; 6. Pijp heer; 7.knoop jas heer; 8.leiband hond. 
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L A V A B O C A D E A U

P A F L U N C H J U L I

B R U I S E T C F E L

L O S T A S U N O X

T A M B O E R T E E R C

E A A L E G I G A

K A N J E R I R L E R F

N U A S G R IJ S I E

A A R D V L O A M P U L

M O O I J A S I G L O

E N T D A A S I N L P

E S S E N O D E I E P

S T O O N E T S R O

B E E R R A N K P A R T

M I K A D O N A D A T

G N O E K A N D IJ A T E

S E M I L E I D S M A N

EINDDATUM VOLGENDE EDITIE  20 MEI 2017 !
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AKKERMANS Emani 31/01/2012 

DEWEL Matthias 21/01/2010 

VANDERVORST Lars 7/01/2010 

JALLOH Marie 6/01/2009 

DOMS Joren 10/01/2007 

POPPE Trish 31/01/2003 

WARZEE Indra 20/01/1997 

VAN LAER Joris 21/01/1989 

VAN LAER Bart 5/01/1987 

DE LEEUW Nadine 16/02/1974 

HAMAEKERS Nancy 17/01/1973 

DE LEEUW Tom 31/01/1972 

DE BREUCK Ronny 23/02/1968 

VAN HASSELT Rudi 9/01/1965 

PLOMPEN Erna 23/01/1959 

LE ROY Lia 25/01/1956 

JASPERS Roos 4/02/1943 

GEYSKENS Ludwina 12/01/1933 

 

SWIJNEN Nand 23/02/2013 

BOETS Ziggy 27/02/2012 

BACKX Alicia 5/02/2008 

FIRQUET Sinne 28/02/2005 

BLEUKENS Kobe 4/02/2004 

DE SMET Florence 4/02/2003 

GENYN Anja 17/02/1981 

BLOCK Martha 17/02/1948 

JANSSENS Lieve  4/02/1944 

GEYSKENS Antoon 20/02/1931 

 

AKKERMANS Milan 27/03/2014 

VAN HIRTUM Fenne 17/03/2014 

NUYTS Anny 6/03/2013 

VANDERVORST Jente 22/03/2012 

HENST Frederieke 19/03/2010 

SYMONS Helena 29/03/2006 

GELUK Nathaly 11/03/2005 

STEINS Yana 21/03/1996 

BRACKEVA Nick 2/03/1985 

DOMS Sarah 21/03/1977 

STOOP Inge 19/03/1966 

DONDERS Martine 4/03/1962 

DE LEEUW Ludo 18/03/1941 

MERTENS    Jeannine 12/03/1941 
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Goede voornemens
Lach - Ontspan - Maak plezier - VRAAG HULP - Kijk met aandacht
- Vertrouw op anderen - Verspil zonaar wat tijd - Maak een lange
wandeling - LEES EEN MOOI BOEK - Maak jezelf mooi - Bekijk
vakantiefoto's - Maak een tekening - Glimlach naar een kind - Zing
onder de douche - Vervul een van je wensen - neem een uitgebreid
bad - Accepteer een compliment - TOON TEVREDENHEID - Luister
naar de stilte - Wees nog een keer kind - Luister naar de natuur -
Kies een ster - Plan een reis - Haal diep adem EN HEB LIEF!
 
Allemaal goede voornemen en niet eens zo moeilijk! DOEN!
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 Budgetkoken

Quiche met spinazie en ricottae:
www.budgetkoken.be en afkrui-
den met kruidenmix van Leen.

Overheerlijke spinaziequiche!

kamer met mini-keuken en ijskast
en mijn zus en haar aanhang
zaten in een gelijkaardige kamer
naast ons. We hadden een ge-
deeld terras met mooie bamboe-
stoelen die wel na 5 minuten ge-
weldig pijn begonnen te doen aan
de poep, maar dit terzijde. Het
ontbijt was een absolute zalig-
heid. Elke morgen kon je een eitje
naar keuze vragen, er waren
Afrikaanse sinaasappels (die zien
groen en smaken toch zoet!), 1
keer hadden we zelfs croissants
en het meest hemelse van alles
waren de bananenpannenkoek-
jes. En daarbij een groot glas
bissap (typisch Gambiaanse dran-
k), mmm! 
Het zwembad was vooral voor
Joren een grote trekpleister. Ik
ging er altijd met ware moederlij-
ke zelfopoffering mee in, want het
water was ijzig koud en wie mij
goed kent, weet wat een geweldi-
ge waterrat ik ben.
 
Wordt vervolgd...

Sara en de ontdekking van Gam-
bia - deel 1. Op 26 december
stapten mijn springboontje Joren,
mijn zus Katya, haar 16 maanden
oude brok temperament Joana en
ikzelf op het vliegtuig richting
Gambia. Joseph, zelf Gambiaan
en tevens man van mijn zus, was
al enkele weken daar. Doel van de
reis: de Afrikaanse geneugten

ontdekken en de mooie Joana
tonen aan de talrijke Gambiaanse
familie van Joseph.
Na een vermoeiende vliegreis van
8 uur lieten we het vliegtuig ach-
ter in een bijna-staat-van-ontbin-
ding (zoals eerder gezegd is Joana
temperamentvol; daarbij komt
dat ze graag eet, maar zeer kies-
keurig is op dat vlak. Tel daarbij

het feit dat het in een vliegtuig
onmogelijk is om eten ver uit de
buurt van een baby te houden en
u kunt zich het tafereeltje al voor-
stellen: rondvliegend eten, drink-
bekertjes, af en toe een kinder-
schoentje en veel, heel veel krui-
mels).
We werden opgehaald door Jo-
seph, die zielsgelukkig was om
zijn dochter te kunnen plat knuf-
felen en die godzijdank een taxi
naar het hotel gerelgeld had. Nee,
we hebben niet in een hutje bij de
familie gelogeerd; dat was me net
iets te avontuurlijk. Ons eerste
ritje in de taxi was al een waar
avontuur: aan veiligheidsgordels
doen de Gambianen niet mee, aan
het concept remmen evenmin,
kinderen worden gewoon op
schoot genomen in de auto en er
wordt doorlopend luidkeels ge-
toeterd om God mag weten welke
reden.
Ons hotel (Bamboo Hotel – ‘The
beds are suitable for all kinds of
pleasure’ was de veelbelovende
uitleg die we op Internet vonden.
“Allen daarheen!” dachten wij, en
zo geschiedde) viel heel goed
mee. Joren en ik hadden een

De bel gaat voor de derde keer die
dag. Het was Viki, de laatste die
nog moest aankomen. Dus nu
zaten we allemaal in de zetel en
op stoelen bij Leen thuis. We tel-
den 15 man, welja 9 volwassenen,
4 kinderen en 2 tieners. Iedereen
draagde zijn steentje bij: de soep,
het dessert, de afwas, de foto’s
en natuurlijk nu het artikel! Het
eten begon heel goed! Iedereen
die wou kreeg een kom soep en
daarna kwamen de pistolets en de
quiches. Er waren twee verschil-
lende quiches: eentje met geiten-
kaas en tomaten en eentje met

spinazie. Al zeg ik het zelf, die
spinazie quiche was overheerlijk!
EN ik eet niet graag quiche dus…
Na die uitgebreide maaltijd, stop-
ten we even met eten. We begon-
nen allemaal andere dingen te
doen. De kinderen speelden spel-
letjes, Shani en ik gingen even
naar buiten om foto’s te nemen
van de leuke tuin. Nadien gingen
Kiano, Shani en Kelly zwemmen
in de tuin. Geen paniek, het
zwembad is overdekt. Cin ging
erbij zitten voor de veiligheid (en
misschien wel de gezelligheid…)
de anderen praatten over hun

kwaaltjes en de programma’s van
de kinderen, liedjes die ze vroeger
beluisterden, enz… Om 15 uur
moesten we Shani, Kelly en Kiano
bijna uit het zwembad sleuren om
aan het dessert te beginnen. Na
het zwemmen gaat zo een dessert
vlotjes binnen al zal het
lekkerheidsgehalte er ook wel
voor iets tussen zitten. Er was
ijstaart, broodpudding, fruitsla en
een cake: voor iedereen wat wils
dus! Er werd nog wat gepraat,
afgewassen, gespeeld en toen
was het tijd om naar huis te gaan.
Dankjewel iedereen voor deze
prachtige dag met de anciens van
de Retrogym. Trish 

GAMBIA
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GYMGALA 
 
Het Gymgala zit erop! De Olym-
piërs en onze eigen Belgische
gymnasten maakten er een waar
spektakel van. Een uitverkochte
en laaiend enthousiaste Lotto
Arena genoot met volle teugen.
Direct de vlam in het Olympisch
Gymgala! Maar liefst drie Olympi-
sche kampioenen & twee Belgi-
sche Olympiërs kwamen, bege-
leid door drums, elk uit een Olym-
pische koker en gaven het publiek
al een voorsmaakje van wat
komen gaat… Met grote gymnas-
tiekfans Niels Destadsbader en
Charlotte Leysen als presentato-
ren konden de shows niet meer
stuk.
Killian Goffaux (Sportac Deinze
vzw) en Robin Casse (Gymclub vgl
Niel) brachten als opener een
krachtige combined-oefening op
muziek van Queen. Het publiek
genoot volop met veel oh's en
ah's. Op zaterdagavond vloog
hierna de jongste Olympische
gymnaste ooit er meteen in op de
balk. Onze eigen Senna Deriks
(Gymgroep A.S.) kreeg het pu-
bliek helemaal stil met een ele-
gante balkoefening. Op zondag
liet Julie Meyers (TK Sta Paraat -
PHH Hasselt) zich van haar beste
kant zien met eveneens een be-
toverende balkoefening. Topsport
van de hoogste plank, de toon
voor het Gymgala was gezet.
 
Het eerste intermezzo kwam van
de DDF crew. Vanaf 2017 her-
bergt de Gymnastiekfederatie
Vlaanderen de sport Rope Skip-

ping. De jongens van DDF crew,
bekend van Belgium’s Got Talent,
verrasten het publiek met hun
verfrissende en originele oefening
met touwen! Daarna gingen alle
handen op elkaar voor de specta-
culaire en stabiele grondoefening
van Daan Kenis (Gym Mol) op
zaterdag en teamgenoot Simon

Volkaert (GYMMAX vzw) op zon-
dag.
Voor de Olympische ster Uladzis-
lau Hancharou (BLR) moest het
publiek duizelingwekkend hoog
kijken. Maar liefst zes meter hoog
boven zijn trampolline draaide en
keerde hij in de lucht! Het eerste
Olympisch goud dat passeerde.
Niet veel later ontbond een vol-
gende ster uit Rio Oleg Verniaiev
(UKR) zijn duivels aan de rekstok.
Het toestel waar hij in de meer-
kamp nipt zijn meerdere moest
erkennen in Kohei Uchimura
(JPN). Olympisch kampioen werd
Oleg wel aan brug: frivool kreeg
deze TTj-krijger het publiek in
Antwerpen aan het klappen voor
de oefeningen in zijn speeltuin.
Een elegante oefening uit de Rit-
miek volgde op deze gespierde
ster. Het nationaal team van
Azerbeidzjan bracht het publiek in
verlegenheid met hun lenigheid
en souplesse. Zouden de aanwe-
zige gymnasten nu meer op hun
lenigheid willen werken?
Wat trouwens met de volgende
Olympische Spelen in Tokyo? Het
groepsnummer van de topsport-
school bovenbouw inspireerde
zich hierop en Irina Shadrina
maakte een pracht van een num-
mer waar zowel de jongens als de
meisjes hun kunnen lieten zien.
Het werd duidelijk dat ze nog vier
jaar volle bak zullen trainen om in
Tokyo te kunnen staan. Het inspi-
reert de talrijke turnfans om thuis
én in hun eigen club hetzelfde te
doen!
Als internationale Acro-toppers
kwamen vier heren uit Israël het
publiek met verstomming slaan in
twee verschillende oefeningen!
Binnen de discipline Toesteltur-
nen meisjes kwam onze Noorder-
buur Eythora Thorsdottir (NED)
de vloer bestrijken. Tijdens het
volgende leuke intermezzo moesten
de jongens nipt de duimen leggen
tegen de dames in het landings-
spel aan de brug.
Over naar de ringen, en zeg nu
zelf, wie mag hier niet ontbreken?
Inderdaad, Olympiër Dennis
Goossens! Hij werd achtste in Rio
en toonde hier op het Gymgala
dat hij meer dan terecht een echte
Olympiër is! Ook tumblingfanaten

konden zaterdag en zondag likke-
baarden. Tachina Peeters wist
perfect haar mannetje te staan
tussen de internationale toppers.
De vele dubbele salto's vlogen in
het rond!

Net als vorig jaar brachten ook de

G-gymmers een oefening. Dit jaar
waren het de gymnasten van STB
Gymnastics & GymFlex Mechelen
op zaterdag en de gymnasten van
TK Deugd en Moed Ekeren, Om-
nigym Jong Edegem, Turnkring
Essen & Esthetica Gymteam die
een topoefening brachten. Deze
gymnasten werkten keihard om
hier vandaag te staan en wat een
prestatie hebben ze gebracht!
Na de pauze bracht Turnclub
Athena op zaterdag een ode aan
Michael Jackson met hun demo--
oefening. Prachtig hoeveel turn-
talent samen op de vloer zo’n
groot artiest kan eren. Het publiek
werd meteen in een rollercoaster
van acrobatische gymnastiek van
hoog niveau meegesleurd. Op
zondag toonde Sportac Deinze
hun winnende demonummer van
the Best Show Teams Finale. Van
een spectaculaire show gesproken!
Op de brug liet Nina Derwael (TK
Sta Paraat Hasselt), van het top-
sportteam Toestelturnen meisjes,
haar kunnen zien. Het speerpunt
van onze nationale ploeg schitter-
de aan haar favoriete toestel!
Uiteraard mocht in dit Gymgala
ook het groepsnummer van de
topsportschool Acro niet ontbre-
ken. Op de muziek van Harry
Potter toverden zij de ene na de
andere verbazingwekkende stunt
uit hun hoed! Chapeau aan de
hele acroploeg!
Oostendenaar Loïc Lenoir (WIK
Oostende) schitterende voor
eigen publiek op de trampoline.
Even later etaleerden de Duitse
jongens van Showproject hun
kunsten aan maar liefst drie rek-
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stokken, gecombineerd met air-
track eronder! De jongens en
meisjes van toestelturnen onder-
bouw toonden vervolgens hun
passie voor gymnastiek. Zij zijn
nog iets speelser en leefden zich
in, in de wereld van de cowboys!
 
Het hoogtepunt van elegantie
bracht Sanne Wevers (NED) op de
balk, het toestel waarmee ze
vriend en vijand verbaasde op de

Olympische Spelen. Goud werd
haar deel. Met al haar ervaring liet
ze haar gouden gloed stralen. Het
publiek kon het smaken en be-
loonde haar én het hele Gymgala
met een oorverdovend applaus!
Het gouden duo Noémie Lam-
merttyn en Lore Vanden Berghe
(Sportac Deinze) toonde hierna
een prachtige balansoefening.
Als kers op de taart brachten de
Canadese gymnasten van The
Catwalk Acrobats een act op twee
trampolines met een muur tus-
sen. Mysterie en spektakel alom!
 
 
 
 
 
 

De verrassing van de dag kwam
van Gymbo die zijn vriendinnetje
Gymba ten huwelijk vroeg voor de

ogen van de volledige Lotto
Arena.
Proficiat Gymbo en Gymba!
Het was een geslaagde 18e editie,
afspraak voor volgende op 16 en
17 december 2017!

Sinterklaasfeest
op 30/11/16 kwamen Sint en
Piet weer langs bij de brave
kindjes van ILOKA. In de turn-
zaal werd er druk gewerkt om
een Pieten diploma te halen,
want Sinterklaas kan steeds
wat hulp gebruiken. Ook ILO
en KAATJE waren aanwezig en
hadden nog enkele vriendjes
meegebracht om Sint en Piet
te verwelkomen. Er werd dap-
per gezongen en zo dadelijk
kwam Piet daar al ergens bin-
nengesprongen. Dit is altijd
een zeer moeilijk moment
voor sommige kleine peuters,
't is toch allemaal een raar
gedoe! Toen moesten er 44
kinderen hun geschenkje af-
halen bij Sinterklaas en ja dat
duurt natuurlijk wel even. On-
dertussen werden de cadeau-
tjes gekeurd en goed bevon-
den en konden Sint en Piet
uiteindelijk weer vertrekken
met de belofte om volged jaar
zeker terug te komen. Be-
dankt aan alle helpende han-
den om van deze middag weer
iets mooi te maken. Tot een
volgende keer. I.H.

Na een spectaculair gymgala was het alweer tijd voor de laatste act...
Eerst nog een kleine waarschuwing van Niels: 'Don't try this at home!
' Vijf gymnasten uit Canada brachten een geweldige act. Twee
trampolines met daartussen een grote, doorzichtige constructie. Ze
sprongen naar beneden en wandelden tegen de muur op weer naar
boven alsof het niets was. Denk maar aan TNT crew uit Belgium's got
talent, maar dan nog straffer. We hadden meerdere keren schrik dat
ze deze keer wel naast de trampoline zouden vallen, maar nee hoor!
Het was geweldig! Marieke.

einddatum volgende editie 20/05/17
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TEAMBUILDING
Wat is teambuilding nu eigenlijk
precies?
Wat is een “Team”?
 
TEAM: Een team is een groep
mensen die werken aan een ge-
zamenlijk gemeenschappelijk doel,
waarbij ze voor het resultaat van
elkaar afhankelijk zijn.
 
 
Vooral dat laatste deel is zeer
belangrijk om in gedachten te
houden. Als je namelijk voor een
goed resultaat van ELKAAR afhan-
kelijk bent is het erg belangrijk
dat je binnen dat team volgens
bepaalde normen en waarden met
elkaar omgaat. Dit houdt ook in,
dat je elkaar helpt als je ziet dat
een collega het even niet meer
weet. Hoe beter jullie als team in
staat zijn om elkaar aan te vullen
en te versterken des te beter zal
het resultaat uiteindelijk zijn.
Dit gaat natuurlijk niet lukken als
er grote of diepe conflicten tussen
jullie in staan.
 
Teambuilding betekend letterlijk
“het bouwen aan een team”. Dit

wil niet zeggen dat je maar zoveel
mogelijk mensen met verschillen-
de kwaliteiten aan je team moet
toevoegen maar wél dat je met je
team méér inzicht en begrip in en
naar elkaar probeert te krijgen.
Als er al grote conflicten zijn ben
je in feite al te laat om nog een
teambuilding te gaan doen! Om
die conflicten juist te voorko-
men organiseert men een team-

building.
 
Het is belangrijk voor een team
om elkaar wat beter te kennen.
Als je namelijk iets meer van el-
kaar af weet en je weet wat de
ander bezig houdt, of wat zijn/
haar drijfveren zijn, dan kun je
daar rekening mee houden. Als je
hier rekening mee houdt, dan zal
stress en/of frustratie door jouw
gedrag vaak voorkomen kunnen
worden waardoor mensen juist
wél op “speaking terms” blijven.
En dat is belangrijk want tenslot-
te hebben we allemaal hetzelfde
doel…! uiteraard is iedereen ver-
antwoordelijk voor een kleiner
onderdeel van dat doel maar
het einddoel is alleen maar haal-
baar als ALLE onderdelen uitein-
delijk goed bij elkaar komen.

We hadden tijdens het afgelopen

jaar ondervonden, dat we elkaar
wel kenden, maar toch meestal
met dezelfde mensen samen-
werkten. Dit is ook wel logisch,
aangezien de turnzaal in twee
delen verdeeld is, en we met 5
verschillende groepen werken.
Inge had een aantal spelletjes
voorzien... HELP, waarom hebben
we het in godsnaam aan haar
gevraagd ( dit hoorde ik verschei-
dene mensen denken, toen ze de
opdrachten kregen....( smiley),
maar iedereen heeft fantastisch
meegewerkt, samengewerkt, in
groep opdrachten vervult,... we
hebben weer eens met zijn allen
bewezen, dat onze leiding één

grote familie is!!!

De eerste opdracht: bouw een
nestje en het vogeltje dat erin zit,

mag ik niet meer kunnen zien...
Precies 3 minuten later waren alle
vogeltjes verstopt en hoe hard ik
( Inge ) ook probeerde, ik kon ze
niet zien.
Toen kwam het ons allen bekende
spel: overlopen met een knikker,
bal en... tennisbal op een lepel die
je in je mond moet houden. Ie-
dereen keek scheel, maar kwam
toch goed aan de overkant. Mi-
chael en Jordy probeerden een
nieuwe techniek uit: al sluipend...
en kwamen als eerste aan.
Toen was het de beurt voor iets
rustiger: een quizje … over... de
mestkever! Volgens Jordy: alge-
mene basiskennis, maar die bleek
voor de meeste toch niet echt op
peil, want geen enkel groepje
haalde 10 op 10.
Een liedje fluiten op een schelp,
volgens Marc “simpel”, bleek een
“kei moeilijke” opdracht. Michael
wou zelfs niets meer antwoorden,
want dan gingen zijn vingers niet
meer juist staan. Hij was dan ook
de enige, die een “fluitachtig ge-
luid” voortbracht.
Toen was het tijd om je lievelings-
toestel te omarmen en je partner
over jou te horen vertellen. Yana
en Jana spanden hierbij de kroon.
Jana lag op de trampoline alsof ze
niets anders deed in haar leven
en Yana vertelde zo'n mooi ver-
haal over opgroeiende Jana en
Trampo, dat iedereen erin begon
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te geloven.
Dan moesten ze ook nog een touw
aan hun lichaam knopen, met
onderaan een parel en dit door
boven een wijnfles ( die volgens
Michael beter vol had kunnen
zijn...), hurken en dan proberen
om de kraal in de fles te krijgen.
Rare toestanden krijg je dan...
Toen vormden we wat grotere
groepen en gingen we “dikke mat

verplaatsen” doen. Eerst een stuk
lopen, je dan op de mat gooien,
zodat deze door jouw gewicht
naar voor schuift en ze proberen
als eerste de overkant te berei-
ken... op het einde zei Yana:” Dat
doe ik NOOIT meer” . Iedereen
had het leuk gevonden, maar het
is inderdaad ZEER vermoeiend.
We weten als leiding allemaal, dat
je een toestel niet alleen kan zet-
ten en ook rond dit thema deden
we een spel. Je moest telkens
roepen hoeveel mensen je nodig

had om een toestel te verplaatsen
( dit stond op een kaartje) en dan
moesten er zoveel personen hand
in hand naar je toekomen en
samen moest je terug.
Daarna een paar spelletjes per
team: iedereen gaat in een hoepel
staan, geeft handen en bindt alle
voeten aan elkaar. Ik had dit
spelletje opgezocht op YouTube
en daar deden ze er bijna een half
uur over, om met alle teamleden
langs één kant door de hoepels op
te schuiven, en zo uiteindelijk uit
de hoepels te geraken, door elke
keer maximum 2 voeten in een
hoepel te zetten. Ons team deed
dit op …..3 minuten. Ze besloten
namelijk allemaal tegelijkertijd te
springen,1,2,3, springen en ze
vorderden dus supersnel. Profici-
at superteam!
Ook met de hele rij ( handen vast)
door een hoepel kruipen deden ze
op enkele minuten, wonderlijk.
En dan als laatste: het konijnen-
keutelspel, ik hoor het je al den-
ken, bah! Nee hoor, nylonkousen
gevuld vooraan en met een slin-
gerdeel er nog aan, maken super-
zachte “keutels”. Die moesten zo
snel mogelijk allemaal in het
kamp aan de overzijde belanden.
Er werd gegooid, gesmeten, … dat
het een hartenlust was en juist
voor het fluitsignaal, had Jordy
alle keutels verzameld en gooide
hij ze allemaal tegelijk naar het
andere kamp, maar die gaven zich
niet gewonnen en... deden het-
zelfde op het fluitsignaal.
Dus de groep van Jordy verloor
het eerste deel en kregen een
kleiner kamp te verdedigen. Op-

nieuw werd er door beide groepen

heel hard gewerkt ( nu mocht er
niet meer verzameld worden),
met als resultaat, dat beide groe-
pen evenveel keutels hadden op
het einde.
Iedereen was “pompaf”. Maar wat
hadden we een pret gehad. Ik heb
enorm hard gelachen die dag en
hoop echt, dat ik dit volgend jaar
nog eens mag organiseren. Super
bedankt aan alle aanwezige lei-
ding en hulpleiding, beter dan dit
kon het volgens mij niet zijn:
ONS TEAM MAG ER ZIJN: ILOKA!!
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Daar is de Lente 
Als de Kerstdagen voorbij zijn dan heb ik het gehad met rood en
donkergroen en lichtjes...Ik verlang dan naar knalgroene blaadjes,
felgele narcissen en tulpen in alle kleuren. Daarom maakten J., C. en
ik begin januari al een uitstapje naar Intratuin in Halsteren. Daar
waren ze nog volop bezig om alles voor Kerst terug op te ruimen want
de kerstbomen moeten plaats maken voor de grasmaaimachines en
 de kerstballen voor de nieuwe tuinmeubelen. Maar bij de plantjes
stonden de lentebloemetjes al mooi te wezen. Het is toch grappig hoe
een mens er elk jaar weer naar uit kan kijken. Ook in de tuin komen
er al heel voorzichtig groene sprietjes piepen... We hebben alles eens
goed bekeken en toch nog iets gevonden tussen de Kerstsolden. Ook
een lekker stukje taart kon er wel in. Ja, na al dat kijken en kiezen
waren we er wel aan toe. We hadden een leuke voormiddag. Nu nog
een maandje wachten en dan staan de haasjes, kuikentjes... ook al
in de winkel en kunnen we weer beginnen decoreren!  Martine

Vakantie op Madeira
In december bezochten mijn man en ik het eiland Madeira. We hadden
graag een beetje zon en een 20°C en kwamen zo bij Madeira uit!
We vertrokken tegen de middag in Zaventem. Je kunt ook al ’s nachts
vertrekken maar dat zagen we niet zitten. Alles op het gemakje als
je op vakantie gaatJ We moesten in Lissabon overstappen.
Bij aankomst in het hotel in Funchal was het al donker. De volgende
morgen konden we beginnen met de verkenning van het eiland. Het
was erg heuvelig... ja berggeitenbeentjes zouden hier wel handig zijnJ
Het was er lekker warm en we konden fijn rondwandelen.
De mensen op Madeira zijn heel erg vriendelijk. Ze spreken allemaal
een aardig mondje Engels. Ze konden blijkbaar zo aan ons zien dat
we toeristen waren want we werden steeds in het Engels (soms ook
Duits) aangesproken. Het maakt het wel gemakkelijk want het Por-
tugees zelf is een moeilijke taal.
We reden over het eiland met zo’n hop-on-hop-off-bus en waren heel
erg blij dat we er niet met de auto moesten rondrijden. Pfffffffff, wat
waren de straatjes smal en bij gebrek aan plaats stonden er dan ook
nog eens auto’s langs de weg geparkeerd. In de bochten mocht je
claxoneren...
We bezochten ook een tuin die helemaal bovenaan lag. Daarvoor
namen we de kabelbaan. Bij de rit naar boven zat er een Amerikaan
mee in de cabine. Hij woonde en werkte in Italïe en was met een
cruiseschip onderweg en deed een tussenstopje op Madeira.
Op de terugweg zat er een Duits koppel bij ons. Zij hadden voor 14
dagen een hotel geboekt buiten het centrum van Funchal en hadden
een auto gehuurd. Ze hadden een GPS gevraagd en als antwoord
gekregen: “Die heb je hier niet nodig want je kunt toch niet van het
eiland af.” Ze vonden het wel moeilijk om zonder GPS hun weg te
vinden... vooral de kleine, steile straatjes zijn niet zo gemakkelijk en
je weet ook niet waar je terecht komt.
Ook in Funchal kun je een markt bezoeken. Je vindt er bloemen, fruit,
groenten, kruiden... Op het dak van de markt is een café en ze
hadden zich er veel moeite gedaan om iederéén prettige feestdagen
te wensen.
Onderweg in de tuin zagen we de Kerstster. Het is dan geen plantje 
meer maar een grote struik!
Op de boulevard langs het strand stonden dan weer heel mooie
palmbomen!
Hij zou ook mooi zijn in onze tuin in Belgïe. Maar ik gun het hem van
harte dat hij zich daar in de warmte mag blijven koesteren!
Toen we de laatste ochtend afscheid namen in het hotel kregen we
een dikke knuffel! Dat was de allereerste knuffel die ik ooit kreeg in
een hotelJ
Het was een hele leuke vakantie!  Martine.
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Voor de eerste keer gingen we Kerstmis vieren bij onze familie in San Jose. Door schoolverplichtingen van Freya 

kwam dit beter uit om tijdens deze periode een keertje de oceaan over te steken. Op 15 december stonden we  

’s morgens om 6u gereed om te vertrekken. Eerst de trein naar Antwerpen, dan de trein naar Zaventem. Gelukkig 

dit keer zonder bom effecten. In Zaventem was er wel een grote controle toen we uit de trein stapten, we zaten al 

direct in de file met onze bagage. Maar geen probleem, onze chocopotten werden niet aanzien als eventuele bommen 

en we konden rustig de vlieghaven binnen. Na de drop-off van onze bagage even tijd om te ontbijten en dan weer 

in de file aan de grenscontrole. Na een grondige cheque-up van kledij en handbagage mochten we het land verlaten. 

Nog maar tot in Londen, want daar werden we nog eens grondig bekeken. Ondertussen was het al namiddag, 

plaatselijk tijd en kregen we toestemming om te boarden voor San Jose. Niet San Francisco deze keer, nee nee we 

vlogen rechtstreeks tot bij Nadine om de hoek. Dit was een laatste reis uitgespaard. Toch ook nog een klein uurtje 

rijden, en in de file kunnen dat er 2 zijn. Om 16u. geland – bij ons was het dan 1u ‘s nachts 

In de luchthaven van San Jose was het weer aanschuiven om de United States binnen te mogen maar we werden 

vriendelijk onthaald door iemand die ooit al eens in België was geweest. Dat valt altijd mee, hij wist te vertellen dat 

België zo een mooie stad was maar dat het kleine “pisserke” toch tegenviel! Enkele minuten later rolde al onze 

bagage netjes op de band en konden we de familie melden dat we in aantocht waren. Toen kwamen we buiten en 

we stonden in de regen!!!! Even Later kwam Nadine met Freya voor gereden. Rap rap in de auto want het was een 

flinke bui. Nadine wist ons al direct te troosten met de voorspelling dat het alleen maar beter kon worden! Het 

weerzien was weer ongelooflijk plezant , kijken, knuffelen, toch nog maar eens kijken naar die oude mensen, nu 

niet in een “vensterke”… toch weer even wennen aan elkaar.  

Maar het ging prima, Freya moest vrijdag nog een laatste dag naar school en in de nm was er kersthappening – dus 

wij  mee! Kerstliedjes in Engels en Spaans en ik hoorde zo waar Felice Navidad onze kerstspecial van de lijndansers 

en het was nog de juiste versie ook! Zaterdag ging Freya nog een laatste keer 

naar Gymnastics… mannekes wat een zaal 

– het waren eigenlijk 2 zalen, een voor de 

kleintjes en een voor de groten – zie foto’s! 

Ongelooflijk en die moeten niet opruimen 

of sleuren. Daar word ik dan stil van (ook 

van de prijs). In de late namiddag nog even 

naar San Jose kerstmarkt en dat was 

natuurlijk ook weer BIG. Kerstbomen, 

lichtjes, kraampjes, chocomelk, maar geen gluhwein! Overal was er al uitbundige 

kerstverlichting en kerstsongs een ganse dag door. We hadden daar een kerstkanaal op de radio dat enkel 

kerstliedjes uitzond. Prettig voor even maar dan toch weer terug gewoon radio 2! 

Het weer werd mooi maar toch koud, lichte nachtvorst maar toch veel zon in een stralende hemel. Veel knutselen, 

spelen, kaarten maar ook veel wandelen in het toch nog wel warme zonnetje. Voor ons was het genieten. Naar San 

Francisco en over de brug naar Sausalito waar de super rijken een optrekje hebben. Het ligt in de San Francisco Bay 

Area en is de eerste plaats ten noorden van de Golden Gate Bridge die Marin County met San Francisco verbindt. 

Na de Tweede Wereldoorlog is Sausalito uitgegroeid tot een bloeiende en welvarende artistieke gemeenschap, een 

schilderachtige residentieel stadje (met nogal wat woonboten) en een toeristische bestemming. Mooi om een keertje 

te bezoeken en dat deden er velen, het was bere druk wegens het mooie weer en ook de verlofperiode rond kerstmis. 

Terug over DE BRUG en na een City Trip met de auto en ergens eten, zijn we ook nog naar Twin Peaks gereden 

waar je een machtig zicht hebt over San Francisco Bay. Daar was het zeer koud maar zonnig. Ook een tripje naar 

zee, Montrey en daar even binnenwippen in het Aquarium. Ook weer enorm 

natuurlijk maar een beetje te veel volk. Na een uurtje grote en kleine vissen 

kijken zochten we ons een plaatsje om eens lekker te gaan eten met de grote 

Oceaan op de achtergrond. Het was dan ook weer een stralende dag. 

Kerstmis werd nog eens gevierd met Nadine, Tim en nu ook Freya, dat was 

wel lang geleden. Nadine is ondertussen al 15 jaar in U.S. Nu moesten we 

weer de andere helft missen. Tom was in Kapellen stand-by voor de Moeke 

die zich van dit alles maar weinig aantrekt. Gelukkig maar. Zondag Kerstmis 

zijn we gaan uitwaaien in Stanford University, een park met heel veel kunst, 

en rustig om rond te wandelen. We hadden ook een regendag, en dat was 

dan het sein om naar de cinema de trekken – ook een MEGA bedoening – we 

zagen SINGH. Een parodie op zang wedstrijden en alle personages waren beestjes, natuurlijk machtig ingesproken 

door acteurs. Prettig om te zien maar ook wel ontroerend. Nieuwjaar hebben we een paar keer gevierd nl. Kapellen 

tijd = 3u in de namiddag en dan ook San Francisco tijd die zijn op 1 na de laatste van de wereld. We konden reeds 

het vuurwerk zien van Sidney, Parijs, Londen, New York en dan pas SF! 

Nieuwjaarsbrief lezen, ook de eerste keer, met horten en stoten, soms ging het 

goed en het liep al eens mis! Dit is natuurlijk ook een gewoonte die ze in de 

States niet kennen. In de school wordt daar niets aangedaan dus is dat allemaal 

eigen werk voor in de vakantie. Voor ons was het een life gebeuren maar voor 

de andere oma en opa moest het door het “vensterke” en dat was niet zo’n 

succes – alhoewel ze toch reeds een goede voorstelling had gegeven voor 

nonkel Tom. En dan was het weer tijd om koffers te pakken, afscheid nemen 

en terug naar het thuisland… Niet zo prettig maar ja dan maar weer tot een 
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GEORGES CAPIAU 

werd te Antwerpen geboren op 8 oktober 1917. Na zijn studie volgde hij met succes de 

Koninklijke Militaire School en werd hij bij KB van 11 december 1939 benoemd tot 

onderluitenant en toegewezen aan het 1ste Regiment Lansiers. Tijdens de Achttiendaagse 

Veldtocht waren de Lansiers belast met de bewaking van spoorlijn Brussel – Leuven – Tienen 

– Landen – Luik. 

Op 14 mei 1940 voerde het regiment van luitenant G. Capiau tijdens de nacht een verplaatsing 

uit om de terugtocht van de 4de Lansiers te dekken. G. Capiau kwam omstreeks 2.10u aan 

onder een spoorwegbrug welke gemijnd was om te 2.30u opgeblazen te worden. Op dat 

ogenblik deed zich een hevige ontploffing voor waardoor luitenant Capiau samen met enkele 

medestrijders onder het puin werden bedolven. Pas op 20 juli 1940 werden de gesneuvelden 

onder het puin gehaald en voorlopig begraven op de stedelijke begraafplaats van Tienen-

Grimde. Het stoffelijk overschot van G.Capiau werd op 23 november 1940 ontgraven en overgebracht naar de 

begraafplaats van Heide-Kalmthout. De burgemeester meldde dat bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 1946 

de benaming Eekhoornlei vervangen werd door G. Capiaulei. 

 

LOUISA COSTERMANS 

werd geboren op 13 januari 1888 – zij huwde met Josias Trimpe. Het gezin woonde in de 

Achterstraat nr. 16, Putte-Kapellen. Zoon René Trimpe was zeer actief in de weerstand. 

Na een terugkeer uit de kerk werd Louisa opgepakt door de Gestapo terwijl haar zoon René 

kon ontsnappen. De ganse woning werd doorzocht naar bewijsstukken en vele persoonlijk 

zaken werden gewoon meegenomen door de Duitsers. Via verschillende gevangenissen 

belandde zij uiteindelijk in het concentratiekamp van Ravensbrück waar zij op 20 november 

1944 overleed. 

Op 2 augustus 1946 gaf haar zoon René Trimpe schriftelijk zijn akkoord om de Achterstraat te 

noemen naar zijn overleden moeder. De beslissing werd genomen door de gemeenteraad op 

27 augustus 1946 om voornoemde straat te noemen naar 2 bewoners welke in Duitse kampen 

overleden, nl. Louise Costermand en Albert Dingemans 

 

ALBERT DINGEMANS 

werd geboren te Kapellen op 27 augustus 1919, bleef ongehuwd en oefende het beroep uit van 

houtbewerker. Hij woonde bij zijn ouders in de Achterstraat nr.2, Putte-Kapellen. 

Actief in de weerstand werd hij in 1944 opgepakt door de Gestapo. Op 5 mei 1944 werd hij op 

transport gezet naar het concentratiekamp van Buchenwald en later via Dora (hoofdkamp) 

doorgestuurd naar Ellrich. Zijn kampnummer als gevangene was 49.348 en in de registers 

stond hij bekend als “Sager”. Hij overleed op 29 januari 1945 te Ellrlich. 

Op 22 augustus 1946 gaf vader Lambert Dingemans schriftelijk zijn akkoord om de Achterstraat 

te noemen naar zijn overleden zoon. Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 1946 werd aan 

die wens voldaan en werd voornoemde straat omgedoopt in 

“Albert-Louisastraat” (zie hierboven Louisa Dingemans). 

 

BERNARD DE VADDER 

werd geboren te Woutbrechtegem op 19 augustus 1916. Hij huwde met Anna Plompen, woonde 

in de Fortdreef nr. 27 en had 1 zoon, Luc De Vadder. 

Bernard was sergeant bij de spoorwegtroepen in de kazerne van Hoogboom en werd tijdens de 

oorlog aangesteld als tijdelijk klerk bij de politie van de gemeente Ekeren. 

Hij was actief bij de weerstandsbeweging N.K.B. en werd op 12 februari 1944 aangehouden en 

overgebracht naar het concentratiekamp en Ellrich. Zijn overlijden op 17 februari 1945 werd 

op 11 juli 1946 vastgesteld door de Rechtbank van Antwerpen. 

Op 12 februari besliste het Schepencollege van Ekeren om de Fortdreef om te dopen in  

“Bernard De Vadderlaan” 

Gezichten achter onze straatnamen (2)
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VINCENT MERCIER 

werd geboren in Essen op 29 augustus 1908. Na zijn studies aan het Groot Seminarie werd hij 

priester gewijd op 10 juni 1933. Zijn eerste aanstelling kreeg hij als onderpastoor te St. Joris 

Winge en nadien werd hij op 29 juli 1938 overgeplaatst naar Putte-Kapellen waar hij proost 

werd van de K.A.J. de V.K.A.J. en de Chirojeugd. Zijn inzet in de parochie was een 

weerspiegeling van zijn levensregels: “werken” – “krachtig samenwerken” – “uw vorming 

mededelen aan uw broers” en “geven wat ge kunt”. 

Tijdens de 2de wereldoorlog was hij sinds 1941 een actief lid en de eigenlijke leider van de 

weerstandsgroepering “’t Schuiloord” welke zich vooral bezighield met het in veiligheid brengen 

van geallieerde piloten die door de Duitsers werden neergeschoten. 

Op 18 januari 1944 vertrok hij rond 20u naar Ekeren naar zijn medestrijder en kameraad 

Boyart. Op 19 januari 1944 om 6u. ’s morgens werden beiden in diens woning aangehouden door de Gestapo. Niet 

minder dan 12 leden van de Putse weerstand werden die dag aangehouden waarvan er slechts 5 levend terugkeerden 

naar hun dorp. 

Op 18 maart 1944 werd hij overgebracht naar de gevangenis van St. Gilles waar hij op 26 maart 1944 zijn 

terdoodveroordeling hoorde uitspreken. Zijn genadeverzoek bleef zonder gevolg en op 3 augustus 1944 werd hij 

achtereenvolgens opgesloten in Bonn, Keulen, Hannover, Halle a. Sale waar hij opgesloten werd in een tuchthuis. 

Zijn lijdenstocht was nog niet ten einde want op 5 april 1945 werd hij overgebracht naar Söchen om te vertrekken 

naar een uitroeiingskamp. Tijdens de nacht van 23 op 24 april 1945 kon hij samen met de gehele bemanning van 

een treinwagen ontvluchten. Door het verraad van enkele Sudeten kwam hij uiteindelijk toch op 8 of 9 mei 1945 

aan in een concentratiekamp van Theresienstadt waar hij op 15 mei 1945 overleed aan vlek tyfus. 

Uit dankbaarheid voor de heldhaftige houding van de eenvoudige onderpastoor van de grensparochie besliste de 

gemeenteraad op 27 augustus 1946 om het plein voor de kerk in Putte om te dopen in “Vincent Mercierplein”  

 

RENE DE PAUW 

werd geboren te Broekhoute op 17 juni 1909. Hij vervulde zijn legerdienst bij het 1ste Regiment 

Gidsen in het kamp van Beverlo waarna hij rijkswachter werd. Door zijn inzet en 

vakbekwaamheid werd hij weldra bevorderd tot wachtmeester en aangesteld in de 

rijkswachtbrigade van Kapellen. Hij was gehuwd met Elza Van Laere. Het gezin telde 2 

kinderen, Roger en Diana en woonde in de Tuinwijk nr. 8. 

Tijdens de 2de wereldoorlog werd hij onmiddellijk bij de oprichting actief lid van de Nationale 

Koninklijke Beweging. Samen met ander weerstanders zorgde hij voor het overbrengen van 

geallieerde piloten en verleende hulp aan de  ondergedokenen. Door een verklikker werden 

zijn activiteiten overgebracht aan de Duitse bezetten en op 19 januari 1944 werd hij in zijn 

woning aangehouden door de Gestapo. Op 8 mei 1944 werd hij afgevoerd naar het 

concentratiekamp van Buchenwald en later doorgestuurd via Dora naar Nordhausen waar hij 

verbleef onder het nummer 49.221. Na onmenselijk lijden overleed hij aldaar op 31 maart 1945. 

Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 1946 werd de Tuinwijk omgedoopt in “Rene De Pauwstraat” 

 

LOUIS PALINCKX 

werd geboren te Stabroek op 16 juni 1915, zoon van Louis Palinckx en Maria Laffelaer. Later 

verhuisde het gezin naar de Klinkaardstraat nr. 9. Zoon Louis volgde de lagere school in Putte 

en werd nadien metserdiender. 

Tijdens de Achttien daagse Veldtocht nam hij als soldaat van het 6de Linieregiment deel aan 

de krijgsverrichtingen en werden hem, op de dag voor de capitulatie van het Belgisch leger 

tijdens een zwaar bombardement te Aalter, de beide benen afgeschoten. Voor verzorging werd 

hij opgenomen in de kliniek te Aalter waar hij op 3 juni 1940 overleed. Na de oorlog werd het 

stoffelijk overschot van Louis overgebracht naar de begraafplaats van Putte. 

Op 21 december 1979 besliste de gemeenteraad om in een nieuwe verkaveling een straat te 

noemen “Louis Palinckxlaan” 

 

Bron Culturele Kring Hogeschote Kapellen 
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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.Wasbekken, geschenk; 3.Stomverbaasd, middagmaal, hooimaand; 4.Koolzuurhoudend, et 

cetera, hevig; 5.Ongebonden, draagbuidel, soepmerk; 6.Trommelslager, broos; 7.Biersoort, 

enorm(voorv.); 8.Iets groots, Ierland op auto, grond om boerderij; 9.Kleur, Ierland op 

internet; 10.Insect, buikig flesje; 11.Fraai, mantel, sneeuwhut; 12.Aangehechte tak, 

steekvlieg, inleiding; 13.Houtsoort, lofdicht, olm; 14.Klank, kunstproduct, Roemenië op auto; 

15.Roofdier, slank en tenger, deel; 16.Behendigheidsspel, voegwoord; 17.Wildebeest, suiker, 

onheilsgodin; 18.Half(in samenst.), gids. 

Verticaal 

2.Gezwam, ziektebeschrijving, naschrift; 3.Het beste weghalen, steenmassa, loopvogel; 

4.Universele stekker, verdedigingssport, streep op de huid; 5.Deel van Indonesië, 

Afr.bond(hist.), opnameapparaat; 6.Borstbeeld, waadvogel, windjack; 7.Voucher, papagaai, 

voedingsmiddel, Sp.tennisser; 8.Verlaagde toon, bevel aan een hond, asociaal, interval; 

9.Telwoord, buitenzitplaats, scheepsvloer, dinsdag; 10.Regieaanwijzing, plaksel, een beetje, 

vijandschap; 11.Adjunct, zelfkant, geleedpotig dier, mineraal water; 12.Hoerastemming, 

citrusvrucht, eerste mens; 13.Jongensnaam, vleesrooster, lijst van drukfouten; 14.bult, kroeg, 

sparen. 

 

Sudoku 

  Beginners     Gevorderden      experts 

      5                            6    2 5     4   6   

              6                  7 2      3 8   1 4     

            4   3  4       6 1   8              7       

      7   2        8 5   1 3 6        3 1     9 8       

4 6   1     7 5        2 4   9 5          8 3           

    9 6   5   4      6             9          5     2   

9   8 3   4 5                  7 9      4               

6   7     8     4  7   8 3            7   6           9 

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

 

einddatum volgende editie 20/05/17
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Om in te kleuren

 

Rebus 

 

  Zoek de 8 verschillen   Quizvragen      

1.Van wat wordt popcorn gemaakt? 

2.Op welke dag vieren de koppeltjes Valentijn?  

3.In welke windrichting komt de zon op?  

4.Hoe heet de zanger van Clouseau? 

5.Welk kleur heeft de Pink Panter?  

6.Noem alle buurlanden van België op?  

7.Wat is de naam van de man die het eerst op  

      de maan was?  

8.Hoeveel bollen heeft het atomium?  

9.Wie leidt een orkest?  

10.Hoeveel kiwi's gaan er in een dozijn?  

11.Welk continent is het warmst?  

12.Hoeveel getijden zijn er?  
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grtjs uit CA.
Vooreerst de beste wensen
voor een gezond, sportief en
vreedzaam 2017!
De voorbije kerstperiode was
het hier best gezellig met het
bezoek van oma en opa.  Het
was droog maar best wel koud
en dat hadden opa en oma niet
verwacht.  Ik had ze nochtans
gewaarschuwd dat het ging
vriezen hier, maar
volgens het internet zou het
nog 25 graden worden... In
San Jose - Costa Rica mis-
schien.  Hier waren sjaals en
mutsen geen luxe.  Ze hebben
er wel twee droogste weken
van deze winter uitgekozen,
want er is hier serieus wat
water gevallen.  Ik dacht bijna
dat we terug in België woon-
den.  Goed voor de droogte,
want voor noord Californië tot
net boven San Francisco is de
droogte voorlopig verholpen. 
Laat het dus nog maar een
beetje regenen alstublieft!
Ondertussen zitten we hier
ook met een draak van een
president, niet te geloven.  Ik
hou mijn hart vast wat dat
gaat worden, maar hij is wel
democratisch verkozen met
2.9 miljoen stemmen minder
dan Clinton, he...
Natte groetjes uit Californië,
Nadine

Dames en Heren van ILOKA
klaar voor een "Square Dans"
de voorloper van onze
Lijndans
Wie kent wie nog ?

Seniorobicers van 2008
Clothilde - Lucia - Maria - Lydie -
Wini - Magda - Adrienne - Roos -
Jeanine - Mariette - Diane -
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