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

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

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

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

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

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

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

LIDGELD  2017/2018
 
Iloka café 23 juni 2017
 
De laatste les van het seizoen, op deze dag kan je in de zaal komen
kijken naar je kind hoe het deze de lessen ervaart. Alle gymnasten
mogen tevens een vriendje meebrengen. Vanaf deze dag, tot 1
september, kan je inschrijven aan ons voordelig tarief. Ons secreta-
riaat zal op 23 juni hiervoor ook aanwezig zijn in de zaal. Omdat we
volgend jaar geen turnfeest doen gaan we dit concept voortzetten en
worden er volgend seizoen 3 kijk-momenten ingelast onder de vorm
van Iloka cafés (22/12/17, 09/03/18, 25/05/18) elke keer in thema
van het seizoen. Je kan op deze momenten ook vragen stellen aan de
leiding, hulpleiding en bestuur of gewoon gezellig iets drinken en je
kind(eren) aan het werk zien .
 
Kick-off & LIDGELD  seizoen 2017 – 2018
 
Het turnseizoen 2016-2017 is bijna ten einde en wij kijken reeds uit
naar het volgende seizoen.
Het seizoen 2017-2018 starten we met onze
kick-off op vrijdag 1 september 2017
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
amuseren. Op 1 september kan u voor de laatste maal het lidgeld nog
cash betalen aan het verminderde tarief van 60 euro.
 
vóór 1 september 2017 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.
Mogen wij U vriendelijk verzoeken om het lidgeld voor het seizoen
2017 – 2018  te willen voldoen via overschrijving op
rek. ILOKA nr  BE25 9790 7752 0482  met vermelding naam gymnast.
Gespreide betaling kan zonder probleem mits afspraak met de pen-
ningmeester Steven Verlinden (tel. 03/295.42.94) of de voorzitter
Michael Swijnen (tel. 0474/38.59.18 ). // Het ILOKA team
 

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 21.00
 RETROGYM 19.30 tot 21.00
 LIJNDANSEN 13.30 tot 15.30
ZONDAG FLOOR 10.00 tot 12.00

KICK OFF vrijdag 1 september 2017 in de turnzaal KA
laatste dag lidgeld aan verminderd tarief
4 september start voor alle andere lessen 
Dance Stars starten op 4 oktober 2017
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Turnfeest ILOKA 60!
18/03/2017 Wat vooraf ging...
Dit jaar was een erg speciale
datum voor Iloka! 60 jaar dat is
niet niks.
Al lang op voorhand begonnen we
aan de voorbereidingen voor ons
optreden. Seniorobic  zou samen
optreden met conditiegym. We
oefenden apart en één keertje
volgden we samen een les zoda-
nig dat we het “geheel” konden
zien. We wilden een zo mooi mo-
gelijk optreden realiseren... dat
 is leuk voor het publiek en geeft
ons ook een goed gevoel!
Enkele weken voor het turnfeest
zei Irène tijdens een les:” Het gaat
al goed maar zouden jullie een
beetje kunnen ontspannen en
glimlachen... jullie kijken alle-
maal zo verkrampt!” Tja, we
moeten er wel ons hoofd een
beetje bijhouden,hé ,maar vanaf
dan oefenden we de bewegingen
en de ontspannen glimlach! (ben
zeer benieuwd naar het filmpje
om te zien of het gelukt isJ)
Generale repetitie...
Op zaterdagnamiddag was de
generale repetitie. Allemaal pa-
raat zijn rond 13 u. Dan worden
alle puzzelstukjes aan elkaar
gezet tot één mooi geheel! Er
komt toch heel wat bij kijken. Het
is dan ook op een andere locatie,
de vloer is anders... waar moeten
we staan, verschijnen en terug
verdwijnen... alles moet een

keertje doorgenomen worden...
Het turnfeest...
En dan is het eindelijk zo ver! Het
feest gaat beginnen.
Ik vind het zelf elke keer weer leuk
om al de andere groepen aan het
werk te zien. Van klein naar
groot... ze gaan er voor!
Het “wit & zwart”-optreden van de
leiding was heel erg grappig!
Na de pauze was eerst  de viering
van de leden en kreeg ik zelf ook
een prijs!
Tijdens de Maya-dans  stonden
wij al klaar achter de coulissen
voor ons volgende optreden. We
hadden zicht op de kleuters en
hun ouders. Het was mooi om te
zien dat veel van de kindjes zo’n
leuk dansje deden...(ik moet hen
bewonderen want het is toch niet
niks om op te treden voor zo veel
mensen en sommige kindjes zijn
echt wel onder de indruk van het
gebeuren)... en dat de papa’s en
mama’s ook meededen en heel
enthousiast waren!!!
Het optreden van STOS uit Scho-
ten was ook heel indrukwekkend!
En als puntje op de i... de gewel-
dige taart! Ik denk dat veel van
de toeschouwers genoten hebben
van een lekker stuk taart!
En ineens is het weer voorbij!
Tot de volgende keer!
Martine

TAART VOOR
300 pers.
DANK AAN
DIANE EN MARK DE COSTER
60 JAAR
BAKKERIJ DE COSTER
60 JAAR
ILOKA / SAMEN VIEREN
BEDANKT VOOR DE TAART ! ! !

S T O S
SCHOTEN
BEDANKT VOOR JULLIE
DEELNAME AAN ILOKA 60
Bij de oprichting van ILOKA
waren jullie als eerste erbij om
het turnfeest in 1958 mee op
te vrolijken. Enkelen herinne-
ren zich dit nog maar velen
hebben ons reeds verlaten.
Het nummer “AFSCHEID
NEMEN BESTAAT NIET” had
voor ons dan ook een zeer
emotionele betekenis, onze
dank daarvoor
WIJ WENSEN JULLIE EEN
LEVEN LANG TURNPLEZIER!
WE ZIEN MEKAAR BESLIST
NOG WEL TERUG
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len waar geplaatst dienden te
worden. En het moest juist zijn
(hé Inge: “Werkploeg: De steps
moeten zowel horizontaal als
verticaal juist gezet worden!”).
Eén voordeel van deel van de
werkploeg uit te maken is het feit
dat je de generale en het jaarfeest
zelf vanop de eerste rij kan vol-
gen. Volgens ons was de genera-
le al een succes alhoewel er vol-
gens de leiding toch wel één en
ander aan mankeerde... Onder-
tussen was het demo-team van
Schoten ook toegekomen en na
'onze' generale was het aan Scho-
ten om hun oefening te repeteren.
Meerdere monden vielen open
toen we hen bezig zagen; maar
zoals we hier en daar hoorden
relativeren: Dit was een demo--
team dat niets anders deed dan
de oefening die ze die avond zou-
den brengen. Hun generale was
perfect, maar zoals dat dan wel
eens meer gaat: De feestavond
zelf liep één en ander wel ver-
keerd. Desalniettemin werd hun
optreden op een welverdiend ap-
plaus onthaald. Een welgemeend
bedankje aan STOS Schoten is
ook hier dan wel op z'n plaats!
Omstreeks 18.00 uur liepen de
eerste toeschouwers binnen en
kon het aftellen naar het eigenlij-
ke turnfeest beginnen. En een
succes werd het! Tijdens de lei-
ding oefening ging het publiek
zowaar uit z'n bol waardoor Mi-
chael even z'n kluts kwijt was;
even later gevolgd door Jordy.
Maar ja; ze zaten dan ook samen
in één broek! Het bed was ook een
groot succes en bij 'prison break'
stelde Inge zich bij aanvang wel
de vraag wat het dik touw bij haar
sirène lag te doen. De werkploeg
gebaarde van 'krommen haas'
maar liet wel weten dat het touw
er in ieder geval moest blijven
liggen. Een fronsende Inge had
echter niet de tijd om er verder
iets bij te vermoeden want ze
moest met haar sirène de gevan-
genisuitbraak in elke uithoek van
de zaal laten horen. Dat zij en
Nancy na de oefening als twee
gendarmettes gekneveld achter
zouden blijven was niet voorzien
en niet geoefend bij de generale!
Ook alle andere oefeningen ken-
den veel bijval en zoals reeds
gezegd: 60 jaar ILOKA werd één

Het turnfeest
ILOKA 60
Door de ogen van de werkploeg.
 
Zaterdag 18 maart 2017 stond al
maanden met een ster in de
agenda's van het bestuur, de lei-
ding en de leden van ILOKA. Die
dag zou immers het 60-jarig be-
staan van de club gevierd worden
met een groots turnfeest. Dat de
zenuwen danig gespannen ston-
den, mochten meerdere echtge-
note(s)(n) flink op voorhand on-
dervinden. Het moest en zou im-
mers een turnfeest zonder voor-
gaande worden!
Maar zonder werkploeg geen
turnfeest, tenzij onze turn sterren
zelf voor de verhuis en de instal-
latie van hun nodige toestellen
zouden zorgen. Maar dat wilden
wij hen natuurlijk niet aandoen en
op vrijdag 17 maart te 19.00 uur
stonden we paraat om aan de
grote verhuis te beginnen. Er
werd regen voorspeld (en die
kwam er ook overvloedig !) en dat
was niet naar de zin van onder
andere Jordy. Om die reden had
hij er voor gezorgd dat reeds voor
19.00 uur de meeste toestellen
onder het afdak van het KA ston-
den te wachten. Even later kwam
de 'camion' aanrijden en kon het
inladen beginnen. Ook de 'camio-
nette' werd volgestouwd met
stoelen, tafels, steps en diens
meer. Vervolgens werd er richting
KTA gereden en kon het afladen
een aanvang nemen. De werk-
ploeg werd dit feestjaar aange-
vuld met welgekomen helpende
handen van enkele papa's, waar-
voor onze dank. Door deze bijko-
mende hulp verliep het laden en
lossen toch al snel een uurtje
vlugger zodat omstreeks midder-
nacht de eerste verhuis een feit
was.
In het KTA werd na middernacht
niet veel meer uitgestoken omdat
het plaatsen van de verlichting en
aanverwanten toch weer langer
duurde dan verwacht...
Zaterdag 18 maart zelf werden in
de vroege uurtjes de nodige toe-
stellen geplaatst en omstreeks
13.00 uur kon de 'generale' be-
ginnen. De werkploeg kon uitvis-
sen wanneer juist welke toestel-

groot succes. Bakkerij DE COS-
TER bestaat in 2017 ook zestig
jaar en zorgde voor een geweldi-
ge verjaardagstaart voor 300
personen! Ook daarvoor onze
welgemeende dank!
Na het turnfeest begon de werk-
ploeg aan de omgekeerde taak:
Alles terug verhuizen van KTA
naar KA... Weer waren er bijzon-
der welkome helpende handen en
omstreeks middernacht konden
we afronden bij een hapje en een
drankje. Moe maar voldaan keer-
den we een stuk in de nacht huis-
waarts. De zondag werd de zaal
in het KA terug min of meer op
orde gebracht en kon de normale
gang van zaken terug een aan-
vang nemen.
Dus ook de werkploeg genoot –
ondanks het soms harde zwoe-
gen – van het turnfeest 2017!
In 2019 zullen we er ook klaar
voor zijn!
De werkploeg.
 
EEN ZEER GEMEENDE DANK
AAN DEZE PLOEG idd ZONDER
JULLIE GEEN TURNFEEST!
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WE ARE NEXT
Mini-event organiseren? Check!
Op uitstap naar de topsporthal van Sint-Gillis-Waas!
Binnen onze superleuke ILOKA-familie, hebben we nog een familie:
Nancy (mama en leiding), Jana en Jordy (dochter en zoon van Nancy,
hulpleiding) en Erwin (echtgenoot van Nancy en "helppapa" bij alle
evenementen).
Toen het project " We are next" voorgesteld werd, kwamen Jana en
Jordy op het lumineuze idee, om eens naar hun oom te bellen. Die zit
namelijk in het bestuur van de topsporthal te Sint-Gillis-Waas.... Ze
wilden met een aantal gymnasten wel eens gaan turnen in zo'n su-
perhal.
Nadat ze van hun oom gehoord hadden dat het kon, begonnen ze te
plannen. Op de bestuursvergadering legden ze een datum vast,
briefjes werden uitgedeeld aan de gymnasten, ouders werden opge-
trommeld om te rijden en... ja hoor, ze kregen het voor elkaar: za-
terdag 22 april van 16 tot 18u mochten we gaan trainen in de top-
sporthal.
Er gingen een 16-tal gymnasten mee, van jong tot oud, en het werd
een fantastische training. Daarna had Nancy er ook nog voor gezorgd
dat we lekker konden gaan eten in de cafetaria en tegen acht uur ging
iedereen voldaan huiswaarts. Er gaan zelfs al geruchten dat we het
volgend jaar nog eens over doen!
Bedankt aan deze familie om onze challenge (en droom van vele
gymnasten) waar te maken!
Inge

KLEUTER LES
Wat een schattigaards die kleuters!
Lesgeven in het algemeen heeft me nooit echt aangesproken maar
de uitdaging om eens met kleuters aan de slag te gaan, ging ik graag
aan! Inge liet me al weten dat er een grote variatie is aan karaktertjes,
"ik zou het wel zien"... Op voorhand al eens gaan zien vond ik wat
overbodig... ik zag ze toch elk jaar al aan het werk tijdens het turn-
feest? Wat een schattigaards en maar wuiven als ze hun mama of
oma zien in het publiek. En zo flink meedoen met de leiding en goed
luisteren, jaja, dat zou wel in orde komen! Het lukte me zelfs om te
vroeg te zijn... voortaan kan ik dus echt de schuld van ons altijd-te-
laat-zijn bij de pagadders leggen die met mij meerijden ;).
De eerste vraag van zo'n schattigaard ("Wie ben jij?") stelde me al
wat gerust: er was interesse in mij én ik kon de vraag eenvoudig
beantwoorden. Inge ging over tot de dagorde en al snel vormden zich
duo's en speelden en oefenden ze (Multi Skillz) met stokken en ballen.
Hier en daar een duo uit de knoop halen en op de goede weg zetten,
ja dat lukte nog net! Strenge blikken en woorden bleken voor een
meer weerbarstig duo dan weer niet efficiënt, zij zouden zichzelf
overigens grotendeels verder entertainen deze les. Ik besliste dan ook
van hier niet te veel aandacht aan te schenken maar vooral te focus-
sen op de kids die heel erg hun best deden en glunderden bij lovende
woorden en dikke duimen in de lucht. Wat kunnen ze al veel! En o ja,
een sprong op de plint voordoen dat deed Siebe prima... en alle kids
volgden meteen zijn goede voorbeeld! Het voordeel van imitatiegedrag
op die leeftijd zeker ;)?
Op een speelse manier worden deze oudste kleutertjes voorbereid op
de overstap naar de volgende groep, waarin steeds meer de nadruk
ligt op 'echt' turnen. Het merendeel kon de les goed smaken en
vlaggenstok als afsluiter was nog een beetje verwarrend maar ieder-
een deed flink mee! Spontane knuffels van alle flinke kleuters
maakten mijn kleuterervaring compleet! Jammer dat het maar een-
malig was. Cindy
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Kampioenenhuldiging Kapellen
Elk jaar huldigt de gemeente Kapellen haar sportkampioenen. Joren
Doms werd dan ook genomineerd om de kampioenenhuldiging van
Kapellen bij te wonen. Hij behaalde goud in de wedstrijd “lange mat”
te Vlimmeren in de speciale categorie voor G-Gym. Onze G-sporters
turnen niet in een afzonderlijke afdeling maar zijn geïntrigeerd in de
gewone afdelingen.
De speciale prijs van de Gemeentelijke Sportraad was dit jaar voor-
behouden voor verdienstelijke vrijwilligers. Bij de viering van 60 jaar
ILOKA kon het bestuur niet nalaten om Iréne voor haar activiteiten
in heden en verleden te nomineren. Sedert 1976 is zij een vaste
waarde in onze turnkring. Begonnen met kleuterturnen, actief in de
toenmalige drumband, hoofdleiding, voorzitter en momenteel be-
stuurslid, leiding conditiegym, seniorobic en line dance. Ze is er altijd
voor iedereen en weet overal raad mee. Ze kan als geen ander een
luisterend oor bieden en mensen met meningsverschillen verbinden
om aan het zelfde zeel te trekken.
Iloka is voor haar een fulltime job, zonder financiële vergoeding en
zonder vooropgestelde pensioendatum. Ondertussen zorgt ze voor
opvolging en geeft ze de jongeren binnen de vereniging een kans
zodat haar Iloka steeds verder kan groeien. Gedurende 41jaar is ze
de lijm van de vereniging geworden die met zachte duwtjes iedereen
te been krijgt en bij alle leden een plaatsje in hun hart heeft verdiend.
We noemen haar dan ook niet voor niets “mevrouw Iloka”.
Om die jaren inzet werd Irène samen met nog twee andere collega--
vrijwilligers van andere clubs in de bloemetjes (en cheque) gezet.
Iloka werd dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn op de viering.
Daar de voorzitter en de secretaris door werkomstandigheden niet
aanwezig konden zijn werden deze waargenomen door Irène, Erna en
Marie-Jeanne. Afspraak om 19u.30 aan het ‘t Bruggeske samen met
Joren, mama en familie. Eerst kregen we een lange reeks van indivi-
duele kampioenen waaronder Joren te beurt viel. Fier en gelukkig
stapte hij het podium op om zijn medaille in ontvangst te nemen. Dit
is toch wel een grote ervaring voor deze jongen.
Daarna kwamen de sportploegen en de “Sportfiguur 2016 aan de
beurt. Dan kwam de viering van de “vrijwilligers”. Nog niets vermoe-
dend dat zij (Irène) genomineerd werd ( de aanwezigheid van de drie
vrouwen waren dus bewust gekozen) begon de voorzitter van de
sportraad in beknopte termen haar prestaties voor te lezen zonder
een naam te noemen en toen viel haar “euro”. Van verbazing veran-
derde haar gezichtsuitdrukking en uit haar mond kwamen de woorden
“’t is niet waar he!”. Bij het vernoemen van haar naam trok ze
schoorvoetend en toch wat verlegen het podium op.
Terug op haar plaats werd er met een glaasje Cava getoost en was
heel tevreden met de appreciatie die ze van het bestuur gekregen
had. Daar er dit jaar geen hapjes waren en we toch een hongergevoel
hadden hebben we ons buikje dan maar gaan vullen met een portie
frietjes. Na een avondje inwendige pret en nadien uitbundig plezier
zijn we dan weer huiswaarts getrokken. Erna & M.J.
 

VACATURE
Beste ouders,
Het bestuur van onze turnkring is op zoek naar mensen om ons
bestuur te versterken.
Bij deze doen we een warme oproep om een rol te spelen in de
dagelijkse werking en uitbouw van de club.
Heb je interesse om ons team te versterken en de club van je kind
mee te dragen, stuur dan je kandidatuur naar info@iloka.be,
spreek Michael, of iemand anders van het bestuur, even aan.
We hopen op veel positieve reacties en kijken ernaar uit een
aantal nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen!
Sportieve groeten!
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50+ 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 in-
begrepen.
 
FIETSEN
elke dinsdagmiddag van 13u30
tot ca 17u30 vertrek aan de
sporthal van Kapellen tijdens de
maanden juni - juli - en augustus
27 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 - volgen-
de data is er wel afspraak aan de
parking van het Koetshuis in het
Moretusbos in Putte
13/07 - 10/08 - 14/09
 
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 af-
stand ca 15 km
De derde zaterdag is er een NM
wandeling ca 10 km
In "Wereldvenster" vind je steeds
alle info hierover.
 

DISCO BIP-BIP
LIGHT & 
SOUND SERVICES

DISCOBIPBIP@TELENET.BE
WWW.DISCOBIP-BIP.BE

TEL-FAX +32 (0)3 6645993
GSM +32 (0)495385993
 +32 (0)477968288

 
Big Spartacus
In de namiddag was het terug aan de grote jongens.  Nick en ik doen
voor de 3de keer mee , 10 km en 30 obstakels, dat zijn er 10 meer
dan de vorige jaren . We nemen een furieuze start en zijn weg bij de
eersten van onze wave.  Ook over de schans en de heuvel op net als
met de Little Spartacus . Voor ons grote jongens  hebben ze wel wat
zwaardere dingen in petto  : 80 m zwemmen ,  mega-swin en van
een 5 m hoog platform springen in het ijskoude water  .  Door de
modder, over een 3 m hoge muur  en vele andere  obstakels.  Door
samen te werken geraken we overal door .  1u 37 later kwamen we
over de finish,  vermoeid maar met een voldaan gevoel.
Michael ( trotse papa & partner in crime )
 

SPARTACUS voor vader en zoon
Little Spartacus
1 mei “Dag van de Arbeid”. Vic is klaar voor zijn allereerste Spartacus
run.  s ‘Morgens al heel vroeg  wakker en niet meer te houden : ‘pa-
pa moeten we vertrekken , is het al tijd? Eindelijk is het zover, ieder-
een de auto in en op weg naar de Schorre in Boom .  Nummers op-
halen,  omkleden,  nog even drinken  en nu zijn we klaar voor 2 ki-
lometer lopen en 7 obstakels . Over de grote schans, de heuvel  op, 
onderweg komen we nog een doolhof van strobalen tegen en een
heleboel oude autobanden waar we door moeten. In de grote finale
kruipen we over vele houten muren de ene al moeilijker dan de an-
dere . Vic ( 6 jaar )en ik liepen deze ‘Little Spartacus’ in 20 minuten.
Deze kleine man presteerde uitmuntend en had veel plezier , bij deze
prestatie hoorde natuurlijk een mooie grote medaille . Het enige dat
hij kon zeggen is: “ papa volgend jaar doen we nog eens mee hé “.

BEDANKT
Cindy Calluy
Yana Steins
Ilona Sempels
Sofie Sempels
Tine Van Hasselt
Mayy Hadid
Jana Goetschalckx
Jordy Goetschalckx
Chelsea Ansoms
Inda Warzee
Marieke De Meulenaere
alle hulpleiding voor hun on-
betaalbare inzet tijdens het
voorbije turnjaar
Cindy Joosens (spcialist fa-
cebook voor het in orde bren-
gen van "We are next")
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Vijf vriendinnen
op vakantie in
Benidorm!
Dag 1, maandag 6 maart
Vroeg opstaan! Om 3 u ’s nachts
met 4 vriendinnen met een busje
naar de luchthaven van Zaventem
om onze vriendin Adrienne te
bezoeken in Benidorm. Zij was er-
samen met manlief- al 2 weken
op vakantie!

Rond 11 u aankomst in Benidorm.
Blij weerzien met Adrienne en
Staf. We kunnen  pas rond 13 u
op de kamer , zodus eerst al een
kleine wandeling naar het strand
en een terrasje gedaan. Al 23°C!
Heerlijk!
Kamers OK. Eerst een beetje
wennen aan de kaart die je nodig
hebt voor alle deuren en verlich-
ting. Valies uitgepakt, siesta ge-
houden, wandelingetje gemaakt
en relaxen voor we gaan avond-
eten. Vroeg  naar bed.
Dag 2, dinsdag 7 maart
Rustig gestart! Naar Oud Be-
nidorm gewandeld. Daarna ieder-
een zijn eigen zin gedaan .
Na avondeten de promenade bij
avond gedaan. Foto’s genomen,
sangria gedronken en een klein
beetje uit de bol gegaan. Tafeltje
naast ons... de personen gingen
al elders zitten! Wij een beetje te
rumoerig, pianist heeft het opge-
geven, was een luistercafé ...
Daarna nog in de bar van het hotel
gedoken, veel plezier gemaakt.
Om 24 u naar ons bed –bar ge-
sloten! Wel een gezellige avond
voor ons, voor de mensen in de
buurt iets minderJ

’s Avonds naar het strand en spe-
ciaal foto’s genomen voor Sprok-
kel van ILOKA..
Veel gelachen en onmiddellijk
fans om mee op de foto te staan.
Lieve-in haar beste Spaans-had
uitgelegd dat het voor de Belgi-
sche TV was!
Op tijd naar bed.
 
Dag 6, zaterdag 11 maart
Iedereen zijn eigen ding gedaan.
Rustig dagje!
Dag 7, zondag 12 maart
Naar de mooie Patio in Oud Be-
nidorm. Kerk mooi versiert met
heel veel bloemen.
Nog eens langs de winkeltjes
geaan.
Valies ingepakt en een laatste--
avond-drink in de bar.
 
Dag 8, maandag 13 maart
Op tijd opstaan en terugvlucht
naar België.
Het was een heerlijke week met
veel zon en goed gezelschap! Voor
herhaling vatbaar!
Chris-Magda-Lieve-Renhilde-Adrienne

 
Dag 3, woensdag 8 maart
Vroeg opgestaan. Vandaag naar
de markt voor Lieve haar onder-
broeken. Dat model is alleen in
Spanje op de markt te verkrijgen.
Heel  de markt afgelopen-dat
model nergens te vinden- ander
model gevonden en dan ook uit-
gebreid getoond op het terras...
tot groot jolijt van de mensen in
onze buurt.
‘ s Avonds dansavond met live
muziek, onze dansjes geoefend
voor het turnfeest en twee uit-
drukkingen geleerd: “ajajaja” en
“oh my god”.
 
Dag 4, donderdag 9 maart
We maakten een wandeling naar
HET KRUIS bij een lekker zonnetje
en 22°C!
Een lange klim van +/- 4 km-
prachtig uitzicht over Benidorm
en achtergelegen bergen.
Later lekkere ijscreme gaan eten
om duimen en vingers bij af te
likken.
Nog eens de dansjes geoefend-
lukt nu al beter.
’s Avonds nog een wandeling ge-
maakt naar Oud Benidorm. Gezel-
lige sfeer!
 
Dag 5, vrijdag 10 maart
23°C om 10 u ’s morgens oplo-
pend naar 28°C in de zon. Rustig
gehouden!
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GAMBIA
SARA EN DE ONTDEKKING VAN GAMBIA / vervolg
Joana voelde zich als een visje in het water in haar 2e thuisland. Die
had - in tegenstelling tot ikke - totaal geen last van de warmte, had
energie voor 10 en had megafun op het strand met sigarettenpeuken
eten en in het slijk rollen. Ze was ook de ster van het hotel. Iedereen
kende Joana, en hoewel ze altijd moord en brand schreeuwde als ze
weer eens door een wildvreemde werd opgepakt - dat is blijkbaar heel
gewoon in Afrika, om wildvreemde kindjes op de arm te nemen; iets
wat onze onze Gambiaanse furie maar matig kon waarderen - , viel
de voltallige hotelbevolking in katzwijm wanneer Joana in het vizier
kwam en werd er volop "Hi, baby!" gekird.

We hebben natuurlijk niet enkel van het hotelleven geproefd. Onze
eerste uitstap was naar 'The Monkey Park'. Mijn zus was er al eerder
geweest en stelde vast dat er tragisch genoeg grote stukken van het
park waren weggekapt. Bonu, de 16-jarige Gambiaanse zoon van
Joseph, die onze gids was in het park, legde uit dat het park plaats
moet maken voor hotels voor de toeristen. Echt zonde!!!
Ikzelf vond het supertof, dat apenpark. Je kon de apen van heel
dichtbij bekijken en de bomen en vogels daar waren prachtig om zien.
Nadat een brutaal apenexemplaar het lef had gehad om Joren z'n
pindazakje uit zijn hand te trekken, was voor mijn zoon de pret eraf.
Hij was diep verontwaardigd over zulk onbeleefd gedrag en wilde liefst
meteen rechtsomkeer maken. Maar aangezien we ware avonturiers
zijn, beten we door en zetten onze tocht verder. Tot driemaal toe nog
ben ikzelf bestolen geweest door 1 van die beesten! Ze krabben ge-
woon je hand open, zodat de nootjes op de grond vallen. De uitdruk-
king "Brutale aap" kreeg opeens veel meer betekenis voor mij.

Een ander hoogtepunt was onze deelname aan 1 van de familiebij-
eenkomsten van de familie van Joseph. Zijn 3 zussen waren er met
hun kroost en eventuele echtgenoten, en voor de rest nog een hele
lading nichten, neefjes, achternichtjes en achterneefjes. Ik kreeg
meteen een pikzwarte superschattige baby  in mijn armen geduwd
en die is daar meer dan een uur blijven liggen. Zooooo lief! De kleine
nichtjes en neefjes waren aanvankelijk een beetje verlegen en bleven
op afstand, maar na een tijdje begonnen ze toenadering te zoeken.
Het eerste wat ze vroegen, was: "What is this?", wijzend naar Joren
z'n blokjesbrug. Ik heb het proberen uitleggen in eenvoudig Engels
en ze bleken zwaar onder de indruk.

Enkele minuten later kreeg mijn zoon zijn eerste liefdesverklaring van
een dappere zwarte schone: "I love you" prevelde ze. Zooo schattig!
Wij spraken geen Wolofs (de originele Gambiaanse taal) en zij spraken
maar een heel klein beetje Engels, maar toch lukte het op 1 of ande-
re manier om te communiceren. Ze bleken o.a. 'Twinkle Twinkle
Little Star' en 'The ABC song' te kennen, die wij ook op school zingen,
dus hebben we een kleine koorsessie gehouden. Daarna werden ook
de geneugten van spellekes-op-de-smartphone nog uitgetest, onder
het strenge toezicht van Joren.

Tussen de bedrijven door werd er regelmatig een jongetje de sinaas-
appelboom in gestuurd om sinaasappels naar beneden te gooien, die
dan door Joseph gepeld werden en door iedereen die zin had met veel
smaak opgegeten werden. De middag vloog voorbij en ik vond het
moeilijk om afscheid te nemen van al die lieve kindjes die zo weinig
hadden en toch zo vrolijk en enthousiast waren. Eentje huilde zelfs
omdat we moesten vertrekken, ocharme.

einddatum volgende editie 10 okt 2017
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En dan was er nog het tripje naar 'The Crocodile Pond'. Het vergde
enige overtuigingskracht om Joren mee te krijgen, want die zag
zichzelf al opgeslokt door een gigantische krokodil. Toch kregen we
hem mee. Ik moet eigenlijk toegeven dat ik het iets spectaculairder
verwacht had, 'The Crocodile Pond'. Het bleek om een klein museum-
pje met o.a. muziekinstrumenten en schilderijen te gaan (de link met
de krokodillen ontging mij een beetje, maar dat kan ook aan mij
liggen) en daarachter een vijvertje met enkele krokodillen die letter-
lijk te lui waren om het te helpen donderen. De 'supervisor' zeurde
Joren de oren van het hoofd of hij geen krokodil wilde aaien, maar
mijn zoon paste wijselijk voor dit unieke aanbod. Die Gambiaanse
apen lagen hem nog iets te vers in het geheugen!
Een man durfde de uitdaging wel aan, en het bracht niet de minste
reactie bij het krokodillenbeest teweeg. Ik had toch op een beetje
meer actie gehoopt. Daarom niet meteen verdwijnende ledematen,
maar toch misschien een hapje met de bek in het luchtledige of zo?
Enfin, ik kan wel zeggen dat ik live naast een krokodil gestaan heb.
Ik zou nog een paar bladzijden kunnen vullen met dit reisverslag,
maar ik vind het nu al veel te lang worden, dus ik ga jullie met rust laten.
Het was in elk geval de moeite, ons bezoek aan Gambia. Heet, ver-
moeiend, hartverwarmend en bij momenten schrijnend was het, als
ik het in een paar woorden moet samenvatten.
Groetjes van deze 'tubab' (dat is Wolofs voor 'blanke'), Sara, en ook
een paar zweetdruppeltjes van Joren!

Winterquiz 04.02.2017
 
Ook bij de tweede winterquiz waren we er weer bij , met hetzelfde
groepje als vorig jaar!
Inmiddels weten we al goed hoe het gaat en beginnen we er aan met
goede moed!
Maar amai... algemene kennis... een zeer brede waaier... soms weten
we het antwoord onmiddellijk en soms horen we het in Keulen
donderenJ
De stripverhalenronde was voor mij een heel moeilijke vraag. Op mijn
zolder staan zeker 12 dozen vol met stripverhalen waaronder heel
veel van Suske en Wiske en ook van Jommeke maar dat wil niet
zeggen dat ik ook de titels van elke strip verder kan aanvullen. Ge-
lukkig waren er onder ons toch enkele die bij het lezen van de strips
beter hadden opgelet en die zo een aantal titels konden aanvullen!
De alfabetronde is ook altijd de moeite! Kan men zich verheugen
omdat men het antwoord weet dan komt men achteraf in de knoei
omdat er verschillende antwoorden zijn voor 1 letter...
Maar het kan de pret allemaal niet drukken. We hadden een fijne
avond en dat is het voornaamste.
Tegen volgend jaar moet ik mijn algemene kennis en vooral mijn
muziekkennis(pffffffffff, wat waren dat moeilijke vragen) een beetje
opfrissen en  dan komt het weer helemaal goed!
Martine(groepje Lijndansers en Zo)

einddatum volgende editie 10/10/17
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TURNTOESTELLEN
Toestellen voor turnsters
Mijn zolder moest een schoon-
maakbeurt krijgen.
Tussen al mijn papieren, vond ik
nog de cursus algemene gymnas-
tiek: theorie.
Ik was nieuwsgierig naar hoe het
toen weer was. Ik wist wel, dat
alles in de turnsport enorm hard
veranderd is in de dertig jaar dat
ik me nu al met turnen bezighou,
maar wat me het meeste trof, was
de verandering in de toestellen:
een oefening die op een wedstrijd
in 1990 een tien waard was, mag
je nu niet meer brengen, want de
waarde is te laag!
Even een korte samenvatting van
de tekst die we toen voorgescho-
teld kregen.
De ongelijke brug
Vele turnsters zullen misschien
opkijken, dat dit turntoestel nog
niet zo oud is. Slechts na de
Tweede Wereldoorlog, in 1945
werd de ongelijke brug definitief
als een vrouwentoestel inge-
voerd, voordien turnden onze
turnsters uitsluitend aan de gelij-
ke brug!
Jacob Happel, had echter rond de
eeuwwisseling reeds tientallen
oefenreeksen voor de ongelijke
brug uitgewerkt, waarom noch-
tans dit turntoestel niet vroeger
ingang heeft kunnen vinden is ons
een raadsel. Zeer laat heeft men
dan toch ingezien, dat het vrou-
wenturnen aan de gelijke brug te
sterk naar de mannenoefeningen
overhelde en is men dan toch
overgegaan naar de barrenstand
zoals we die nu kennen.

Gelukkig heeft men ingezien, dat
de ongelijke brug ruim gelegen-
heid geeft oefenstof in alle toe-
standen te verwerken en bij wed-
strijden kan men verwonderd zijn
over de nieuwe staaltjes van
turnkunsten die elke keer op-
nieuw getoond worden. (Gek ge-
noeg gaat men tegenwoor-
dig,2017, weer veel oefeningen

Ook de evenwichtsbalk, is een
modern toestel. Het is nog maar
een vierde eeuw in gebruik! Voor-
dien kende men de Zweedse
schoolbank met zijn smalle vlakke
kant en afgeronde zijde.
Langzamerhand werden de oefe-
ningen op de evenwichtsbalk
moeilijker en sierlijker, dit heeft
zeker aan de grondslag gelegen
waarom de balken nu bekleed zijn
met een soort viltstof.
(ondertussen gaan de balkoefe-
ningen steeds meer lijken op de
grondoefeningen!)
 
De bok, een gevreesd toestel door
vele “ iets wat ouderen onder
ons”, is volledig verdrongen.
Eerst door de plint en  het paard
en nu sinds een tiental jaar door
de Pegasus (zie foto).

Een heel aantal sprongen die we
vroeger verplicht moesten sprin-
gen over de bok, bestaan gewoon
niet meer. Een aantal zijn er ge-
lukkig wel blijven bestaan, maar
worden nu over de plint gespron-
gen in plaats van over een bok of
paard.
Voor de wedstrijdgymnasten
heeft de plint plaats moeten
maken voor de Pegasus, een
kruising tussen een hoge plint en
een paard of bok.
Vroeger kenden we enkel een
lange mat: “het langematsprin-
gen is het meest geperfectioneer-
de en dynamische gedeelte van
de vrije oefeningen. Alle oefenin-
gen die aan dit toestel beoefend
worden, zijn reeds lang gekende
vrije oefeningsvormen. Men
streeft niet naar de correcte uit-
voering van 1 sprong, maar wel
van een reeks sprongen of com-
binaties in een opgedreven
tempo.”
Tegenwoordig wordt de mat vaak
vervangen door een airtrack, air-
floor, tumblingbaan of zelfs een
verende baan.
De oefeningen zijn van eenvoudi-
ge kopstanden en handstanden
gegaan naar combinaties van flik
flakken en salto's. De wedstrijd-
gymnasten gebruiken zelfs hele-
maal geen lange mat meer, maar
een volledig verende vloer of een
tumblingbaan. Op de vloer wor-
den dan krachtoefeningen ge-
combineerd met reeksen en
mooie gymnastische bewegin-
gen. Op de tumblingbaan gaat het
altijd om reeksen die in een be-
paald tempo moeten afgewerkt
worden.
 
Een kort brokje geschiedenis ( en
voor mij een klein stukje nostal-
gie)Inge.
 

zien, die de mannen ook aan het
rek turnen! Dus: zijn we nu mo-
dern of juist ouderwets? Retro
misschien?)
In 1945 was de afstand tussen de
hoge en de lage bar ongeveer 50
cm. ( als je dan bedenkt, dat de
minimumafstand waar de 12-ja-
rige meisjes nu op turnen,
1m30is, dan is dat toch wel een
groot verschil!)
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YOGA BIJ KLEUTERS
Twee jaar geleden volgden Nancy en Inge een cursus bodymap en aansluitend ook nog een cursus yoga
voor kleuters.
Bijna in elke les komen er wel een paar delen bodymap voor. Soms eens een deeltje yoga, maar nooit
meer dan 1 of 2 zaken tegelijk.
Nu besloten ze, om eens terug in hun archieven te duiken en een kwartiertje yoga in te bouwen in de
kleuterles.
Twee kleuters per matje en daar gingen ze. Ze rekten zich als leeuwen, zongen als beren, zwierden als
apen, kropen als spinnen en vlogen als vlinders.
Wanneer je dit zo leest, lijkt het een gewone opwarming tijdens een kleuter les maar tijdens de yoga
oefeningen, komt er net dat ietsje meer bij kijken: de kleuters worden gevraagd om mee na te denken,
liedjes te zoeken, bewegingen te zoeken, gewoon iets voordoen is er niet bij: de gymnastjes moeten zelf
meedenken en -doen.
Ze vonden het zichtbaar leuk om zich in allerlei bochten te wringen en langs de andere kant, zo stil als
een spinnetje rond te kruipen.
Als je de glunderende gezichtjes ziet op onze facebookpagina, zegt het genoeg: het is duidelijk voor
herhaling vatbaar!
De kleuterjuffen

einddatum volgende editie 10 okt 2017
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Familie Dag 13 mei 2017
Samen met je familie spelletjes spelen - spaghetti eten en dan nog
blijven slapen in de turnzaal, dat kon allemaal tijdens deze familie
dag. Het was ook nog filmavond en 's morgens ontbijt met alle
slaapkoppen samen. Er was er zelf eentje jarig!! Het was weer een
toffe ILOKA dag, nu een keertje zonder turnen. Dank aan leiding en
hulpleiding die ook mochten blijven slapen!
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SKILL UP
Wil u ook een platte buik tegen de zomer en een beetje meer in vorm geraken ?
Wel dit kan , hieronder vind je enkele basis oefeningen , wil je meer of zwaardere oefeningen contac-
teer Michael ( michaelswijnen@hotmail.com / 0474 38 59 18 )
Kan je niet uit aan de omschrijvingen van de oefening of zie je graag een voor beeld surf dan naar 
www.skill-up.com . al vast succes en in onze volgende sprokkel zal je weer andere oefeningen vinden
 
 

einddatum volgende editie 10/10/17
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FAES Lander 25/04/2013 

ADAMANDOPOULOS Eleni 26/04/2012 

DEJOSSE Anne  29/04/2009 

KIEL Talia 28/04/2004 

LIORIS Brenda 9/04/1982 

VAN REETH Leen 4/04/1955 

 

VERHELST Alexander 14/05/2012 

MOL Casper 25/05/2008 

VAN EIJMEREN Zeno 23/05/2006 

AERTSSEN Silke 12/05/2006 

AERTS  Lore 4/05/2005 

LAMBERT Caroline 27/05/2004 

SYMONS Aline 19/05/2002 

HUYGEN Irène 29/05/1948 

 

PAUWELS Leon 3/06/2013 

CLAESSENS Esmée 3/06/2013 

OGÛZ Batuhan 17/06/2012 

VARGA Patricia 30/06/2011 

PAVLYUKOV Ilya 23/06/2009 

FRANKEN Ahron 24/06/2007 

COUNE Pieter 18/06/2007 

BECIRI Kiano 12/06/2006 

HUYBRECHTS Yenthe 1/06/2006 

MOL Boris 17/06/2005 

VAN DE SANDE Eline 6/06/2004 

LAMBERT Nathalia 10/06/2003 

HADID Mayy 16/06/2001 

ANSOMS Chelsea 29/06/2000 

SWIJNEN Michael 9/06/1984 

COUCK Viki 28/06/1982 

DE LOGHT Agnes 9/06/1964 

V.LEUGENHAEGHE Annita 1/06/1955 

DE MAEYER Adrienne 7/06/1951 

VERLINDEN Steven 20/06/1944 

 

GABRIELS Marie 29/07/2013 

SWIJNEN Vic 26/07/2010 

PEETERS Lyssa 19/07/2010 

VERHAEGEN Sara 4/07/2009 

SYMONS Evi 19/07/2008 

EYSACKERS Amelie 4/07/2008 

VERVOORDT Luca 27/07/2007 

HADID Tayma  8/07/2005 

IBISHI Kenny 31/07/2004 

BEKAERT Gregoire 19/07/1978 

DECKERS Maria 10/07/1943 

 

 

BAES Emma 30/08/2012 

STOOP Zoë 13/08/2009 

BLEUKENS Dante 13/08/2007 

VAN BOUWEL Sofie 25/08/2003 

OSEI Shani 6/08/2003 

MAES Amy 12/08/2002 

GOETSCHALCKX Jordy 30/08/1999 

CALLUY Cindy 7/08/1985 

DEZUTTERE Thomas 14/08/1980 

ILSEN Magda 1/08/1951 

DEMUYNK Rita 12/08/1944 

 

 

  C   L   A   R   K   W   P 

  L A A T S T E   A M A T I 

M I S T   P R A A L   A A P 

  N O E N   A   R I S I C O 

  I   R E M A K E   I E T   

O C H   R I G A   C N N   A 

    A L F A   S T A D   A F 

G O A L   M A   O P S L A G 

  B K   S I G A A R   U N O 

M A S S A   A S S I S I   D 

  M   P R O M P T   A D M   

P A A R   B E I   O N   I V 

    D O R E   C A N T O R IJ 

M A D E I R A   C A E N   F 

  R I T E   K U I F   W E T 

U I T   K L E E D   H E L I 

  E I K   E R F   M O E K E 

  L E W I S   A F L E R E N 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beroepen: 1.drukker 2.bakker 3.boekhouder 4.lasser 5.elektricien 

 6.vloerder 7.schrijnwerker 8.reisagent 9.hovenier 10.kapper  

 Nummer 2 is het spiegelbeeld van de figuur voor de streep. 
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LIJNDANS
Dansen in de Kaekelaar in Scho-
ten op 10 april 2017.
Op maandag 10 april gingen we
met een 12-tal “meisjes” van de
Lijndansers naar de Kaekelaar in
Schoten.
Daar konden we een hele namid-
dag naar hartelust dansen!
Er waren een groot aantal lijndan-
sers uit de omstreken- zelfs een
tweetal mannen!!!
ATV was ook aanwezig om een
filmpje te draaien.
Er waren veel dansjes bij die we
nog niet kenden maar dat kon de
pret niet drukken. Er was zelfs een
pauze voorzien voor een hapje en
een drankje zodat we op krachten
blevenJ
Het was een hele leuke namiddag
en op het einde kregen we zelfs
een oorkonde!! Jammer genoeg
waren er al deelnemers vertrok-
ken dus we staan niet allemaal op
de “oorkondefoto”!
’s Avonds kwam er dan een korte
film(1 minuut en 28 seconden) op
ATV en enkele van onze dames
waren goed in beeld- vooral R....
maar die was dan ook de hele
middag niet van de dansvloer af
te krijgen - Groetjes, Martine

REGENBOOG
TURNEN
Beste GYMMERS groot en klein
 
Volgende week gaan we REGEN-
BOOGTURNEN. Ik hoor je al den-
ken: wat is dat nu weer?
Wel, we doen mee aan een pro-
ject: "We are next. "
Via de facebook van ILOKA kan je
op de link naar onze foto's gaan
kijken. Het gaat om uitdagingen.
We hebben er al drie  gedaan: een
nieuw T-shirt ontwerpen (1 voor
de retrogroep en 1 voor onze
dance stars), onze teambuilding
voor leiding en hulpleiding en ons
eigen decor maken voor het jaar-
feest.

En nu dus: ...
REGENBOOGTURNEN !
Wat moeten jullie doen? Volgende
week (van 8 tot 12/5) in elke les
zoveel mogelijk verschillende
kleuren tegelijk aandoen, bv een
geel T-shirt, een rode broek, 1
groene en 1 paarse sok, gekleur-
de rekkertjes in je haar,... Natuur-
lijk moeten het wel kleren zijn,
waar je in kan turnen, dus geen
topjes of strakke jeans. Daarvan
worden dan leuke foto's geno-
men, die je op onze facebook zal
kunnen bekijken.
Hopelijk zien we jullie volgende
week in allerlei leuke kleurtjes
verschijnen
Groetjes de leiding en hulpleiding
van ILOKA
Het resultaat -  zie foto's !
De kleuren zie je pas op onze on
line editie - ook op www.iloka.be
onder de knop WE ARE NEXT
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Om in te kleuren 

 

Doolhof     Beroepen 

Hieronder ziet u een aantal beroepen waarvan de letters 

door elkaar zijn gehaald. Het is aan u om de juiste 

letters terug in de juiste volgorde te plaatsen en aldus 

het beroep te vormen. 

1.dekkrru    6.deelorrv 

2.abekkr     7.ceehijknrrrsw 

3.Bdeehkooru   8.aeeginrst 

4.Aelrss    9.eehinorv 

5.ceeeiiklnrt          10.aekppr 

 

 

Welke figuur achter de streep is het spiegelbeeld van de figuur voor de streep? 
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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.Achterste, viool; 3.Nevel, pracht, zoogdier; 4.Middag, kans op gevaar; 5.Nieuwe versie, 

een beetje; 6.Uitroep van ongeloof, plaats in Letland, Amerikaans tv-station; 7.griekse letter, 

grote woonkern, gereed; 8.Doelpunt, moeder, salarisverhoging; 9.Berkelium, rookartikel, 

Verenigde Naties; 10.Groot aantal, Plaats in Italië; 11.Snel, administratie; 12.Tweetal, 

Turkse eretitel, niet(voorvoegsel), in voce; 13.Aardappelras, kerkkoor; 14.Potugees eiland, 

plaats in Frankrijk; 15.Kerkelijk gebruik, haarbos, gebruik; 16.Ouderwets,jurk,Luchtvaartuig; 

17.Loofboom, grond om boerderij, koosnaam; 18.Dedectiveserie, ontwennen. 

Verticaal 

2.Workshop, president v.d.VS, Disneyfiguur; 3.Onerwijstype, rechthoekig, optelling; 

4.Naderhand, laatstleden, huidvlekje, kilowatt; 5.Bladader, plaaggeest, mestvork; 

6.Aspirant, plaats in Florida, kelner, onderricht; 7.Langzaam, hagedis, putemmer; 8.Nandoe, 

oogholte, koude gelei, Eur. Voetbalunie; 9.Vlaktemaat, geroosterd brood, drug; 10.Kunst-

mest, Italiaans eiland, niet voltooid, milliliter; 11.Sedert, proost!, vraagwoord; 12.Wind 

veroorzaken, hard klinkend, donderbui; 13.Fijngevoeligheid,in werking, vrede(Russ.), iedere; 

14.Vreemde persoon, idool, getal. 

 

Sudoku 

  Beginners     Gevorderden      experts 

  6   4 3     7          8   1            5 6           

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

      8 1 9        3         2     1    1   8         6 

    1       2   3  7   9           6              4   9 

5   3       7   8        5   4          5           6   

8   6       5      4           5   2  6   8             

      7 9 3        8     1         7  7         4   3   

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

  3     6 1   2          7   9                  5 8     
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Afscheid van Clothilde De Man  96+
 
Ik kwam in haar leven toen ze 28 was  - haar jeugdjaren op Den Doel – op 15 jarige leeftijd de overstap
naar Kapellen – in dienst bij de fam. Geelhand – de ontmoeting met mijn vader – de oorlog  - haar trouw
in 1943 – er was reeds een ganse geschiedenis aan vooraf gegaan vooraleer ik aan boord kwam. Ook
over mijn prille jeugdjaren weet ik niet zo veel maar dat zijn dan herinneringen die anderen kunnen in-
vullen.
Ze was ook +Moeder -  mijn Vader was weduwnaar met een dochter van 2 –  Mariette, speelkameraad
van Maria   -  die zal beslist een heel ander verhaal kunnen vertelling over die periode in haar leven.
Spijtig genoeg werd Mariette maar 20 jaar. Dat was wel een zeer triestige periode in haar leven.
Bij de Fam De Man waren 6 kinderen – 3 jongens en 3 meisjes - Als kind leerde ik alle families kennen,
en werd er een uitwisselingsprogramma opgesteld om tijdens de schoolvakantie bij elkaar te logeren.
De kermissen in Melsele – Verrebroek – Doel – Kallo en Kapellen werden hoogtepunten in ons prille leven.
Met de fiets – den overzet en soms bus en tram – het was steeds een heel avontuur om overal te geraken… 
en toch was het plezant om telkens elkaar terug te zien. Het hoogtepunt was de maaltijd met de ganse
familie rond de tafel.
Ik herinner mij ook als klein kind achterop haar fiets – en dan naar Lillo – door weer en wind – met “den
overzet” naar Lievekeshoek – en dan verder naar het ‘t GESLECHT – naar haar ouderlijk huis – het was
niet simpel op eens naar huis te gaan! Later fietsten we zelf en ik herinner mij – het was altijd wind OP KOP! !
Ooit kwam er een breuk in de familie – komt in de beste families voor zeker – ze hadden eigenlijk allemaal
een zeer sterk karakter en dat botste hier en daar – dus iedereen ging z’n eigen weg – en ik moet zeggen
de familie De Man verloor elkaar danig uit het oog – het waren dan ook stuk voor stuk keikoppen. Met
sommigen is het nooit meer goed gekomen.
Toch ging haar leven in Kapellen verder – ik herinner mij nog de opvang bij ons thuis van Gagy, de oude
keukenmeid van Geelhand, die even zonder woonst zat – “ach dan kom je toch even bij ons logeren” –
“en zal Stan dat goed vinden” – ja hoor Stan vond dat allemaal OK – maar dit had ook weer een goede
reden, want Gagy was een Walin die geen woord Vlaams sprak en dus moest ik mijn beste Frans boven-
halen om elke dag met dat menske te babbelen – Ons Moeke sprak ook vloeiend Frans, dat had ze geleerd
bij de kinderen Geelhand – daarom hield ze ook meer van Franse liedjes dan al dat Engels “gebrabbel”
en Piaf was wel haar favoriet.
muziek Milord
Ook de “Pit” = mijn grootmoeder - kwam inwonen tijdens de laatste jaren van haar leven – dat was weer
een andere situatie – niet altijd gemakkelijk – maar achteraf gezien wel boeiend.
Mijn jeugdjaren waren eigenlijk een tamelijk moeilijke periode in de relatie met mijn moeder – volgens
mij mocht ik niets – ze was wel steeds overbezorgd waarschijnlijk – maar ik kon dat absoluut niet
waarderen – ik moest steeds op tijd (en altijd veel te vroeg)  thuis zijn – en volgens mij zat ze alleen
maar in de weg  -  nu noemen ze dat “puberen” – in onze tijd was dat nog niet uitgevonden!
Ze was dan ook zeer blij toen ze mij  eindelijk uit handen kon geven aan Ludo De Leeuw – die kon ook
niks verkeerd doen – ze weende steeds tranen met tuiten op elke bruiloft waar we naartoe gingen – maar
niet op de mijne – dat was een gelukkige dag voor haar.
Ik heb haar maar echt leren waarderen toen ik zelf 2 spruiten had – dan viel alles zo’n beetje op z’n plaats
en werden we de beste maatjes.
Regelmatig trok ze d’r voor een weekje op uit – met de bus van Pam Vermeulen – alleen want ons vader
was duivenmelker dus… Ze had ook een speciale band met de zee – die had ze leren kennen tijdens haar
tijd bij Geelhand en daar trok ze later nog vele keren naartoe - alleen, want ons vader was een duiven-
melker!  Louis Neefs met” het Strand van Oostende”
Toen ze haar kleinkinderen kon vertroetelen leefde ze helemaal op en die vonden zeer gemakkelijk de
weg naar de René de Pauwstraat – daar viel altijd wel wat te beleven
Ze maakte ook vele vrienden en vriendinnen – ze had zo een hele ronde die ze elke zomer kon doen om
die allemaal te bezoeken – gewoonlijk waren die niet zo goed meer te been en zij fietste dan naar Putte
of Hoevenen of een of ander rusthuis in de buurt om die allemaal te bezoeken. Ook zwemmen was een
passie en feestjes sloeg ze ook niet over!
50 jaar getrouwd met Stan, dan opeens alleen, ’t moet wel raar geweest zijn, het werden jaren van heel
veel babbelen, want eenmaal thuis, dan was er niemand meer die luisterde! Op haar 80ste kwam ze
turnen bij ILOKA en dat heeft ze vol gehouden tot ze haar volgende overstap maakte naar Zonnewende.
Haar leven draaide rond haar huis en tuin en regelmatig op stap, alles zolang het kon want naar Zonne-
wende zou ze gaan als het niet meer ging  -  en zo geschiede. Opeens werd haar tuin te groot en haar
huisje was versleten, dus tijd gekomen om te verhuizen – alles haar eigen beslissing.
Toen haar oren nog prima waren luisterde ze ook wel graag naar muziek  –  nog ene van haar favorieten,
Rudolf Schock “Dein ist mein ganzes Herz”
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DE LAATSTE DAGEN
Dag 1
woensdag nm kwam ik binnen en lag ze voor de eerste keer in haar bedje – zolang hebben ze in Zonne-
wende haar in de “living” laten wonen – zo was ze d’r steeds nog bij  - maar nu werd er niet meer gege-
ten of gedronken en lag ze niet meer rustig in haar zetel
Dag 2
Hoe langzaam kan het gaan – slapen – verzorging – slapen – verzorging…
Soms komt het heengaan snel, sommigen mogen zelfs in hun slaap vertrekken, of plots na een of ande-
re aanval.
Niet ons Moeke, een sterke madam, maar de aftakeling is wel enorm, zo zou het eigenlijk niet moeten.
Bewust ben je er zeker niet meer bij   -    ik zou ook niet weten hoe zij dit ervaart?
ik denk nu aan de periode dat ze binnenkwam in Zonnewende op 7/7/2008 – bijna 88 jaar
Met haar eerste kamergenote, Pella, volgens haar een oud vrouwke van 94, klikte het niet zo goed en na
enige schermutselingen kwam ze bij Lea terecht, vanaf februari 2009 kreeg ze kamer 115 toegewezen
en dit was vanaf toen haar thuis. Ik denk dat ze wel haar stempel drukte op het samenleven in Zonne-
wende  -  ze had zo haar principes – zelf tot het laatste toe weigerde ze een “slabber”  dat was er over !!!
 ‘horen’ werd slecht, maar lezen ging nog zeer goed. Tele text was haar favoriet zodat ze via TV , het
Polderke en andere gelegenheidsblaadjes nog redelijk op de hoogte bleef van het reilen en zeilen in de
wereld en de Polder.  
Een stappenteller had ze niet nodig om alle dagen haar stapjes te doen. Ze ging ook terug zwemmen en
dit hield ze vol tot haar 93. Donderdag was “zwemdag” en dan moest er geen bezoek komen, zoveel was
zeker.
Na, een voor haar slechte winter, brak ze haar heup, ze was toen 95 en we dachten , nu is het gedaan.
Maar ze doorstond nog een zeer gecompliceerde operatie en genas wonderwel.
Vanaf toen zat ze wel in haar zetel of rolstoel en ging het de andere kant uit. Wandelen was er niet meer
bij  -  maar zelf heeft ze dit alles niet meer zo zeer begrepen. Ze wist nog wel af en toe wie ik was maar
Tom kende ze nog het laatste. Ludo was “den dië” en wat ik altijd kwam doen, was niet zo duidelijk!
Voor ons was het een grote rust dat ze zo goed werd opgevangen in Zonnewende en dat gaf ze duidelijk
aan. Eten, drinken, slapen, ze vond het super dat ze zelf niks meer moest doen.
Tevreden was ze wel en, in een voor haar vertrouwde omgeving
Vele handen hebben haar geholpen, gelukkig leven wij in een maatschappij waar dit de “norm” is. Het
was ooit anders. Onze oudere generaties hebben daar wel voor gevochten en dat mogen we niet vergeten!
Dag 3
daar zijn we weer
na het Lijndansen toch nog even langs – ze ligt nog steeds te slapen – af en toe gaan de oogjes eens
open maar ik denk niet dat ze nog iets ziet. Eten of drinken is er al enige dagen niet meer bij – vanaf
zondag – ondertussen is het al weer vrijdag – leven kunnen we dit echt niet meer noemen, enkel nog
ademen -even wat getater, maar dan weer terug wegzakken – meer gewoel dan andere dagen
Dag 4
weer een dag voorbij – en ze is er nog steeds bij
3u namiddag  -   ligt rustig te slapen  -  ik zal eens moeten informeren
verpleging is net komen “draaien” – niet om aan te zien – enkel nog knoken en vel - mensen lief zo wil
je niet eindigen – heb haar gezegd dat ze ons mag achterlaten – voor ons hoeft ze niet meer te blijven.
Maar, koppig als ze is zal ze wel niet naar mij luisteren
Dag 5
weinig verandering – zwaar ademend – ingevallen wangen - ’t is koers “ Luik – Bastenaken – Luik”
nog maar eens afscheid nemen – dag Moeke toe morgen!
Dag 6
om 8u is Moeke overleden  24/04/2017
samen staan wij sterk Stef Bos  /  What a wonderfull world  Louis Armstrong  /  Conte partiro Bocelli
 
Haar leven was “gewoon bijzonder” dank je wel dat we een tijdje mochten meegaan / Irène
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