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Jeanneke Lambrechts overleden
Op 27/09/2017 overleed Jeanneke Lambrechts 84j.
echtgenote van Willy Geyskens.
Zij was lid van onze turnkring maar wel heel lang geleden. In de jaren
’70 was ze aangesloten bij onze “huismoeders” van weleer. Ook altijd
bereid om overal te helpen. Ik heb Jeanneke leren kennen als jurylid
tijdens de gouwfeesten. Samen met Willy was ze steeds paraat om
alles zeer nauwkeurig te beoordelen. Dit was toch wel een geruststel-
ling voor een jonge onervaren leiding om een bekend gezicht te zien
tijdens onze talloze wedstrijden. Steeds bereid om ons met raad en
daad bij te staan.
Willy was vele jaren bestuurslid van onze vereniging en samen met
Jeanneke waren ze ook grote supporters van ILOKA. Geen enkel
turnfeest of dorpsdag  werd door hen gemist, enkel de laatste jaren
werd het steeds moeilijker.
Onze oprechte deelneming voor Willy en familie.

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

penningmeester
Steven Verlinden
Zwartebeeklaan 30 Kapellen
03 295 42 94   0474 931 116
verlinden.steven@proximus.be
 Leiding
Irène Huygen
Iependreef 31 2950 Kapellen
03 664 93 80   0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
 
 
 
 

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

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

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

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

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

WELKOM
Het was een lange, warme zomer die begon in juni en eindigde in
oktober met een prachtige nazomer. Het bleef maar mooi weer, dus
zal Sprokkel een beetje later van de persen rollen want we moeten
nog te veel in den hof werken.
Aan alle nieuwkomers van harte welkom bij onze club. Van kleuters
tot seniorobic, overal zijn er nieuwe gezichten in de afdelingen, dus
een goed teken dat ILOKA na 60jaar nog steeds zeer actief is. Dit
seizoen hebben we geen turnfeest dus zijn we op zoek gegaan naar
iets anders om de ouders van onze gymnasten toch naar de turnzaal
te lokken. We hopen op uw belangstelling om te kijken wat zij per
trimester zoal bijgeleerd hebben.
Daarom deze KIJKMOMENTEN VOOR OUDERS met :
      een WINTER CAFE op vrijdag 22 december 2017
      een LENTE CAFE op vrijdag 9 maart 2018
      een ZOMER CAFE op vrijdag 25 mei 2018
Bij een glaasje en een praatje kunnen jullie dan gerust bijpraten met
leiding en bestuur. Iedereen is van harte welkom!
Wij hebben ook nog de ILOKA QUIZ op zaterdag 27 januari 2018 in
het Bruggeske waarvoor je kan inschrijven per ploeg van 6 personen.
Verdere info hierover krijg ten gepasten tijde.
Er komt ook nog een ILOKA filmdag zodat we weer eens samen naar
de cinema kunnen.
Wij hopen natuurlijk ook op een succesvolle verkoop van onze wafels
en andere zoetigheden zodat we met z'n allen kunnen blijven turnen
aan betaalbare lidgelden.
Wij wensen iedereen nog veel plezier in de turnzaal en hopen jullie te
ontmoeten tijdens een of andere activiteit.I.H.
 

einddatum volgende editie 21 januari 2018
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Dodentocht
2017
Hier zijn we weer.
Dit jaar probeerde ik weer om de
100 km te wandelen. Deze keer
samen met onze secretaris Nick .
Zoals jullie weten strandde ik
vorig jaar op 80km en wou dit jaar
zeker beter doen. Voor Nick was
het de eerste keer.

15:00u: vertrokken met de
wagen richting Bornem, de start
van heel dit gebeuren
16:00u: aankomst in Bornem.
Nog even de tijd nemen om iets
te eten en te drinken
18:00u: op weg naar de start-
plaats. Daar moesten we nog door
de rugzakcontrole.
21:00u: START !!!
Met 14.000 andere wandelaars
gingen we door de straten van
Bornem waar duizenden mensen
op straat waren gekomen om ons
en anderen aan te moedigen en
te steunen. 
Na de lokale ronde vertrokken we
via Ranst en zo naar Wintam,
waar mijn schoonbroer Nico ons
stond op te wachten. Ondertussen
was het al 01:00u en hadden we
al 25 km gewandeld.
Nico volgde ons nog tot in
Breendonk waarna hij terug huis-
waarts keerde om een paar uur
later terug te komen supporteren
.

Omstreeks 04:00u begon de ver-
moeidheid bij onze grote vriend
Nick zijn tol te eisen en liep hij niet
meer zo vlot. Rond 05:16u sloeg
het noodlot toe en besloot hij
ermee op te houden. Pijn en ver-
moeidheid waren de boosdoe-
ners. Proficiat Nick met je presta-
tie, er zijn er weinige die je dit
nadoen .

Ik zette mijn tocht alleen verder
maar met volle moed en luide
muziek . De volgende post was
nog meer dan 11 km wandelen.
Ook ik kreeg het mentaal heel
zwaar maar zette door tot in
Merchtem, waar ik twijfelde over
opgeven of niet. Maar door alle
aanmoedigingen via FB en berich-
ten vond ik de moed om door te
gaan. Ondertussen waren Nico en
mijn zus Amy al terug onderweg
naar mij om me te steunen.
In Buggenhout, op km 62, ston-
den ze me op te wachten. Dit was
geen moment te vroeg want zere

voeten en pijn in de onderrug
staken de kop op en mentaal zat
ik er helemaal onderdoor.
Amy wandelde samen met mij via
Opdrop langs Lippelo verder. In
Lippelo, op km 73, kreeg ik nog
een massage van de mensen van 
het rode kruis voor de pijn in mijn
onderrug . Maar op km 76 om-
streeks 15:00u was het toch ge-
daan voor mij: de pijn is niet te
houden en mentaal ben ik op . 
 
MAAR volgend jaar doe ik terug
mee, nu met meer voorbereiding
en hopelijk met een grotere volg-
ploeg . Wil je mee wandelen of me
komen steunen laat het me zeker
weten .
Alvast bedankt aan Nick, Nico,
Amy, Cindy en Ann en ook alle
mensen die me via FB gevolgd en
gesteund hebben
Greetz Michael       
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KICK OFF
Eindelijk terug de zaal in

Na een rust van 2 maanden, ziet onze Iloka-familie elkaar eindelijk
terug. Het Iloka-café loopt goed vol en het is zelfs aanschuiven om in
te kunnen schrijven.
De kinderen groeien telkens als kool tijdens de zomervakantie en
verschijnen als grotere versies van zichzelf. Een prachtig springkasteel
nodigt klein en minder klein uit tot zotte sprongen en het springkas-
teel met ballen kent ook succes!

Intussen nam de dagelijkse routine de overhand en werken we (Retro)
op vrijdag weeral druk aan het verbranden van overtollige vetrolletjes
... en voor sommigen aan het verwerven van de 5 resterende six-
pack-blokjes!  Cin.
 

HOERA ORDE!
Walter Joosens, "materiaalmeester" van de turnkring, kan zijn geluk
niet op! Eindelijk maakten de douches, die al ettelijke jaren buiten
gebruik zijn, plaats voor bergruimte voor onze turntoestellen. Geluk
zit soms toch in kleine dingen...
 

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
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Sporteldag 5 oktober 2017
Ook dit jaar namen we deel aan de sporteldag in Stabroek!
Om 9 u vertrokken Chris en ik vanuit Putte en hadden veel tijd nodig
om er te geraken! Waar gaan al die mensen 's morgens toch naar
toe??? We kwamen toch op tijd en ook de anderen waren er al of
kwamen kort na ons aan.
In de voormiddag gingen we eerst turnen. We kregen les van twee
lieve dames. Eerst een opwarming en daarna telkens oefeningen die
45 seconden duurden. Het uurtje was heel snel voorbij.
Een korte pauze en dan gingen we naar de Tai Chi les. Het was nieuw
voor de meesten van ons.  Het was een zeer deugddoende les. Je
wordt er helemaal ontspannen van!
Inmiddels was het tijd voor de (lekkere) middagpauze! Even bijbab-
belen over wat we al gedaan hadden!
In de namiddag zou het droog blijven! Wij gingen eerst lijndansen en
hoopten dat de zon inderdaad van de partij zou zijn voor het kubb
spel in de tweede helft van de namiddag.
Jammer genoeg was degene die lijndansen zou geven verhinderd
maar... er was een muziekinstallatie, Iréne had haar stick met muziek
bij, Ria had een CD bij met lijndansnummers en er was nog een
mevrouw die ook les kon geven. Kwam dat even goed uit! De les kon
dus gewoon doorgaan en de gevorderden konden de nieuwelingen
omringen want bij het lijndansen krijg je (op een leuke manier) alle
hoeken van de kamer te zien en is het belangrijk dat je altijd iemand
hebt waar je naar kunt kijken zodat je steeds verder kunt.
Het lijkt namelijk heel eenvoudig maar als je nieuweling bent merk je
al snel dat het toch iets meer is dan de ene voet voor de andere te
zetten...
Omdat het bleef regenen zijn we dan het tweede uur ook maar binnen
gebleven en kwamen er nog enkele nieuwelingen en ging de les ge-
woon verder:)
Om 4 uur werd dan afgesloten met een drankje en een stukje cake
en kregen we ook nog een aandenken!
Het was weer een leuke dag!  Martine
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SINT EN PIET OP BEZOEK BIJ
ILOKA 
Op woensdag 29/11/2017 verwachten wij Sinterklaas en Zwarte
Piet voor hun jaarlijks bezoek bij ILOKA.
Uitnodigingen werden reeds bezorgd in de verschillende afdelingen
bij onze brave kindjes tot 10 jaar.
Om 14.30u gaan de deuren open van de turzaal KA Streepstraat
en kan er geoefend worden om Hulp-Piet te worden. Meester Nick
komt ook met zijn poppen, benieuwd wat die allemaal gaan ver-
tellen. Na een lekkere koek en een drankje is het dan wel hoog
tijd om Sint en Piet te verwelkomen. Een mooie tekening of
kleurplaat mag je zeker meebrengen. Na het uitdelen van de ge-
schenkjes nemen we dan allemaal samen afscheid van Sint en Piet.
OPGELET DE INSCHRIJVINGEN MOETEN TEN LAATSTE BINNEN
ZIJN OP WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017
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Vakantie 
MUNCHEN / KITZBUEHEL
Het leek me ook wel eens leuk om
in mei op vakantie te gaan in
plaats van te wachten tot decem-
ber. Alles is dan mooi groen buiten
en de temperaturen zijn ook aan-
genaam.
Op zaterdag 20/05 vertrokken we
rond een uur of 8 richting Mün-
chen waar we, na enkele pauzes,
aankwamen rond 15 u. We had-
den in het centrum van München
een appartement geboekt in het
City Aparthotel. Het was een ruim
appartement en er zou zelfs een
keukentje zijn. Maar waar was
het? Het zat verstopt achter twee
spiegeldeuren Het was zeer com-
pact maar voorzien van alles wat
we nodig hadden. In één van de
twee badkamertjes stond zelfs
een wasmachine. (niet dat ik van
plan was dat ding te gebruiken...
een weekje niet wassen is ook wel
eens leuk)
Nadat we onze bagage hadden
afgezet trokken we de stad in. Het
was inmiddels 4 jaar geleden dat
we er nog geweest waren maar
alles was nog als van ouds. Het
was heel druk in ’t stad want ’s
avonds was er een voetbalwed-
strijd en er waren zo’n 15.000
fans ... We zijn er in een grote
boog omheen gegaan. Nog een
lekker ijsje gekocht op de terug-
weg. Mmmmmmmmmmm. Ik
heb ’s nachts heel goed geslapen
want hoewel we midden in ’t stad
zaten was het binnen heel stil.
Zondagmorgen vertrokken we
rond 10 u richting Deutsches Mu-
seum, het grootste technologie-
museum ter wereld. Vooral mijn
man (als wetenschapper) is er een
grote fan van. ’s Avonds zijn we
in een Chinees restaurant gaan
eten.

Na een goede nachtrust werden
we gewekt door een stralende
zon. Vandaag wordt het niks met
museum en co-geen zin om bin-
nen te zitten.  Dus wandelden we
richting Englischer Garten. Het is
een heel groot park. We hebben
daar een hele grote ronde gedaan.
Aan de Chinese pagode is een “-
Biergarten”. Daar staan dan rijen
en rijen houten tafels en banken.
Als je iets wou eten of drinken kon
je door een draaipoortje naar
binnen, een plateau nemen en
aan allerlei kraampjes je keuze
maken. Dan kon je aan één van
de kassa’s afrekenen en een
plaatsje gaan zoeken . Een heel
vlot systeem. Vroeger kwamen ze
je bestelling eerst aan tafel opne-
men en dan kon het wel even
duren eer je je dorst kon lessen.
Daarna wandelden we weer ver-
der. Opeens ontdekte ik dat er op
elke bank een plakkaatje zat met
daarop een ontroerende, grappi-
ge of cryptische boodschap. De
banken hadden een magische
aantrekkingskracht op mij... ik
moest de berichtjes lezen! Het
ging gelukkig niet zo ver dat ik de
mensen die op een bank zaten
vroeg om op te staan omdat ik het
plakkaatje wou lezen, haha, ...
niet iederéén zou daar mee ge-
diend zijn.
Er was aardig wat volk in het park.
Maar niet zo veel als we verwacht
hadden. Volgens de mensen van
München zelf was het ook geen
mooie dag! ’s Avonds waren we
toch wel moe... we hadden zo’n
15 km gewandeld. Gelukkig was
het eten al klaar. Dat waren we ’s
morgens al eerst gaan kopen!
Op dinsdagmorgen namen we de
tram naar Schloss Nymphenburg.
Alleen al het juiste tramticket uit
de automaat krijgen is een hele
kunst. Na wat gepuzzel is dat toch
gelukt.
Ginder aangekomen hebben we
eerst het kasteel bezocht en daar-
na het park. Een park vol met
banken met plakkaatjes op. Nu
had mijn man ook de smaak te
pakken en ging al een tekst ver-
zinnen voor MIJN bank(ooit) in
het park van Kapellen. We hadden
wel veel lol. Terwijl we door het
park wandelden schoot er ineens
een klein ree voor ons uit het bos
richting mals gras. Mooi om te

zien... veel leuker dan de borden
aan de restaurants waarop
staat: ”Frisch geschossenes Reh!”
Na een lange wandeling namen
we terug de tram richting cen-
trum.
Vandaag was het nog warmer dan
gisteren en mijn voeten gloeiden
in mijn schoenen. Dan maar een
paar leuke sandaaltjes gekocht...
voetjes blij!
Inmiddels hebben we ook al een
10-dagenvignet gekocht voor de
autostrade in Oostenrijk. Morgen
even op de voorruit plakken en
dan vertrekken we richting Kitz-
bühel! Lang geleden (16 jaar,
denk ik) dat we daar nog geweest
zijn. Ben benieuwd.
Het werd een tamelijk langdurige
rit naar Kitzbühel want alhoewel
het in aantal kilometers niet ver
van München ligt zijn er toch
overal veel wegenwerken en de
bijhorende files. Maar we zijn er
geraakt! Het hotel was heel mooi
gelegen en de mensen waren heel
vriendelijk. Ook deze keer was er
weer een hittegolf waardoor we
niet zoveel uitstappen gedaan
hebben als we gepland hebben
want ik heb het niet zo met hitte...
Ik had een leuk boek bij en ook
handwerk, van verveling was er
dus geen spraken. Thuis kan ik
nooit handwerken/lezen met blik
op de bergen!
Eén dag zijn we met de trein naar
Innsbruck geweest. Het is heel
leuk om met de trein door Oos-
tenrijk te reizen. Je hebt het ge-
voel of je in een Marklintrein on-
derweg bent. In Innsbruck her-
kenden we ook nog veel van de
vorige bezoeken en daar waren
wel veel toeristen. (in Kitzbühel
zelf was het heel rustig)
De vakantie was weer erg snel
voorbij en na een dagje rijden met
een aantal hindernissen waren we
blij dat we terug thuis waren!
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VAN DE WEYNGAERT Jasper kleuters 12/09/2012 

VINCK Hanne-Liese kleuters 5/09/2011 

FRANCKEN Kato gym meisjes 20/09/2009 

VERHEYEN Tiana gym meisjes 20/09/2009 

VAN EIJMEREN Noam jongens 19/09/2008 

DAUSY Eline gym meisjes 11/09/2007 

VANSTAEN Kiana gym meisjes 30/09/2004 

BEIRINCKX Lies gym meisjes 16/09/2004 

SEMPELS Sofie hulp 5/09/1999 

VAN STEENKISTE Marie-Jeanne conditiegym 27/09/1948 
 

DE VRE Aaron kleuters 20/10/2014 

HEYLEN Amylia kleuters 3/10/2013 

KIEL Fenna Dance Stars 16/10/2006 

KNIGHT Layla Gym 4 17/10/2005 

LATTEUR Hailey gym 13/10/2004 

GOETSCHALCKX Jana hulp 24/10/1996 

SEMPELS Ilona hulp 8/10/1996 

DE SWERT Karen volleybal 13/10/1987 

DE GROOF Kurt volleybal 25/10/1972 

CLAES Iris conditiegym 3/10/1969 

VAN HEES Diana seniorobic 7/10/1948 

 

DEWEL Lotte kleuters 28/11/2013 

NUYTS Emma kleuters 28/11/2013 

NUYTS Megan kleuters 28/11/2013 

BRENDERS Stien kleuters 21/11/2012 

MARYNISSEN Kiany jongens 4/11/2011 

VAN GILSEN Emily Dance Stars 26/11/2009 

BLEUKENS Yinthe gym meisjes 6/11/2009 

SCHUYBROEK Mil kleuters 17/11/2008 

DE MOOR Evy gym 29/11/2004 

DAUSY Axelle gym meisjes 21/11/2004 

HERMANS Kiara Gym + 10/11/2003 

GEERS Charlotte gym meisjes 7/11/2003 

LAURIKS Els minitram/LM 8/11/2001 

MARTENS Kelly retrogym 3/11/1988 

JOOSENS Cindy retrogym/bestuur 6/11/1979 

SCHUURMAN Brigitte conditiegym 2/11/1962 

VOLLEMAERE Nadine conditiegym 1/11/1960 

SMITS Lucie bestuur 4/11/1953 

JOOSENS Walter bestuur 11/11/1950 

FISSERS Guy bestuur 30/11/1938 

 

jarig in september - oktober - november
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GIELENS Marie kleuters 23/12/2014 

NUYTS Jayden kleuters 11/12/2014 

NUYTS Jolene kleuters 11/12/2014 

VERHELST Charlotte kleuters 5/12/2014 

MOLS Jonas kleuters 22/12/2011 

STYLEMAN Finne kleuters 16/12/2011 

HOTAG Siebe kleuters 6/12/2010 

VAN CONINCKXLOEY Haley meisjes 29/12/2009 

ANSOMS Annelien meisjes 16/12/2007 

DE MEULENAERE Marieke gym+ 25/12/1999 

VAN HASSELT Tine gym+/MT 1/12/1999 

SEMPELS Jolien Floor 20/12/1997 

HUYBRECHTS Pia seniorobic 22/12/1958 

ILSEN Christina seniorobic 27/12/1949 

NEIMAN Gerda erelid 22/12/1949 

WUYTS Anna conditiegym 2/12/1947 

 

jarig in december
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van kapitein Jordy, bijgestaan
door Ilona, Inge en Walter, de
trotse winnaar van de ILOKA wis-
selbeker.  De volgende wedstijd
is dus binnen zestig jaar; zoek
maar al een plaatsje waar de
beker lang kan staan!  Na de tot
de laatste hole spannende wed-
strijd, was er nog even tijd om La
Roche te verkennen.  Sommigen
hadden er vroeger alles al gezien
en streken neer op een terrasje. 
Omstreeks het avondeten liet de
zon het even afweten en vluchtten
we naar binnen.  We werden ge-
tracteerd op een barbecue; ge-
zien de regen dus binnen.  Tom
verwittigde iedereen dat we de
tomaten alleen mochten eten na
gebruik van een tondeuse want er
stond blijkbaar 'haar' op.  Geluk-
kig werd de kom snel vervangen
door een verser exemplaar.  Na
het avondeten werden er nog wat
uurtjes doorgebracht in de bar en
dan: naar bed!
De zondagmorgen was het, in
tegenstelling tot de voorspelde
regen, prachtig weer.  Ideaal om
te gaan 'quad-biken' dus!  Na een
stevig ontbijt klommen de spor-
tievelingen op een quad-bike om
vervolgens de heuvels af te
dalen.  Steven durfde deze spor-
tieve uitdaging ook aan; zo kon
hij 'en-passant' al dat jonge ge-

ILOKA
WEEKEND
Zaterdag 30.09.2017 was het
zover: bestuur, leiding en hulplei-
ding van ILOKA ging het zestigja-
rig bestaan van de turnkring vie-
ren in La Roche; in “D'Ardennen”
dus....  vroeg uit bed en om 08u30
vertrek in Kapellen.  Men had
gans het weekend slecht weer
voorspeld met véél regen.  Bij
vertrek leek het weer nog mee te
vallen, maar eens we Limburg
naderden, vielen de eerste buien
gevolgd door gestage regen... 
Aangekomen in La Roche lieten
we het slechte weer niet aan ons 
hart komen, daarbij geholpen
door de plaatselijke 'La Chouffe'
en/of ander lekkers.  Toen het
middaguur eraan kwam, werden
we vergast op een spaghettischo-
tel met brood.  Daarna was het
tijd om de kamers te inspecteren
en ons te installeren.
 Het bleef maar regenen en weer
werd een 'Chouffeke' aangespro-
ken.  Steven en Michael beweer-
den bij hoog en laag dat het dro-
ger zou worden; maar ja, 'wat
droger' kan nog altijd vrij nat zijn
als het giet op het moment dat je
dat zegt... En toch: Rond 1600 uur
klaarde het zowaar op en kon het
minigolftornooi toch doorgaan. 
Af en toe brak er zelfs een aarze-
lend zonnestraaltje door de be-
wolking heen.  De zon was dus
duidelijk benieuwd naar wat dat
schoon volk uit Kapellen aan het
uitsteken was.  Het gelach en
geroep was dan ook tot vrij ver te
horen!  Uiteindelijk werd het team

weld wat mee in het oog houden. 
De sportievelingen die bijna zo
oud zijn als de turnkring zelf (of
zelfs een ietsie-pietsie ouder!)
gingen een 'wandelingeske' doen
in de Ardense heuvels.  Ook hier
kwam echter het nodige uithou-
dingsvermogen bij kijken: Een
meute koeien diende terug de wei
ingejaagd te worden en na een
stevige beklimming volgde er een
vrij steile en gladde afdaling. 
Daardoor kwamen de wandelaars
zelfs na de bikers terug op het
domein.  Daar genoten we nog
van een goed voorzien lunchpak-
ket met een soft-drink of een
biertje.  
 
Gezien het maandag weer werk-
dag was voor de meesten werd er
teruggereden naar de heimat. 
Enkele gelukzakken bleven nog
wat hangen om na te kaarten over
het geslaagde weekend.  Bedankt
ILOKA en euh....  laat ons toch
maar geen zestig jaar wachten... 
Die beker van de Jordy gaat véél
te véél stof vangen.  Wat denken
jullie van het 65 jarig bestaan? 
Doen!  Wij waren blij dat we erbij
mochten zijn! MARK & INGE
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60 ILOKA
Voor het bestuur- en leidingweekend, dat doorging 29 en 30 septem-
ber 2017, begonnen we al lang op voorhand plannen te maken.  Met
het idee “voor het 60-jarig bestaan van ILOKA mag het wel iets
speciaal zijn” werden allerlei ideeën aangebracht, maar een weekend-
je Ardennen bleek het meest favoriet.
Een jaar vooraf werden de eerste contacten gelegd met Floreal in La
Roche.  Na heel wat mails over en weer, en nog een bezoekje ter
plaatste in augustus, konden we de definitieve afspraken vastleggen.
Het weer zat op zaterdag niet mee, zodat we de geplande minigolf
ILOKA-CUP, met een uurtje moesten uitstellen. Spijtig genoeg hadden
ze ons niet verwittigd dat er grote werken bezig waren in het complex,
zodat we geen gebruik konden maken van de vrijetijdsruimte.  Dan
maar een drankje in bar om te starten. Gelukkig klaarde het op,
konden we alsnog gaan minigolven en werd het een leuke groepsac-
tiviteit.
De kamerverdeling was ook niet volgens afspraak. We hadden de
bevestiging gekregen om allemaal aansluitend in dezelfde gang te
kunnen verblijven.  Maar geen gezeur daarover. De kamers waren
netjes, we hadden bed, douche en toilet  op de kamer, meer hadden
we niet nodig voor een nachtje.
Spijtig genoeg werden enkele mensen ziek, van het eten of een vi-
rusje van thuis meegebracht ?  Wie zal het zeggen ?  Gelukkig ver-
scheen iedereen aan het ontbijt en konden we naar Jupille rijden (met
een grote omweg omdat de brug in La Roche afgebroken was en we
waarschijnlijk ergens een wegwijzer misten) voor de Quad-Bike toer. 
Die viel in goede (modder)aarde.  De rest van de groep deed onder-
tussen een mooie wandeling.
Als middagmaal hadden we een lunchpakket meegekregen.  Ruime
portie, maar in plaats van boter een kruidenkaas en dan charcuterie
erop viel toch niet bij iedereen in de smaak.
Spijtig van de zaken die niet helemaal volgens plan verliepen.  Zo zie
je maar dat ondanks lang van te voren mailen en afspraken maken
er last-minute toch zaken gebeuren die je niet in de hand hebt.
Desondanks denk ik dat het voor iedereen een weekendje was dat
ons als groep dichter bij elkaar bracht. Erna.

13



leiding en hulpleiding ILOKA
Michael - Jordy - Tom
Marie-Jeanne - Irène - Inge
Tine - Sofie - Ilona - Indra - Jana - Chelsea - Cindy - Yana - Nancy

bestuur ILOKA
Steven - Grégoire - Rudy - Michael - Walter - Tom
Erna - Marie-Jeanne - Irène - Inge - Nancy - Lucy

reacties op W.E.
LA ROCHE
TINE VAN HASSELT
Vooral veel gezelligheid., fun en
avontuur
Feestje tot laat en met teveel man
op onze kleine kamer  Tomaat
met schimmel  grapke he
Nee gewoon een gezellig en ple-
zant weekend met een beetje te
weinig slaap en vooral leuke
activiteiten
 
INDRA WARZEE
Vond het een heel leuk weekend
en met heel de bende eens een
weekend samen door te brengen
+ elkaar op een ander ( positie-
ve!) manier te leren kennen bui-
ten de zaal. En zeker voor herha-
ling vatbaar!
 
CINDY CALLUY
Het was een super weekend met
zen allen.
 
NANCY HAMAEKERS
Ik vond het super geslaagd week-
end. Zeker om nog eens terug te
doen. Maakt de groep nog hech-
ter.
 
YANA STEINS
Het weekend was geslaagd. Zeer
fijn om elkaar op een andere ma-
nier te leren kennen.
 
CHELSEA ANSOMS
het weekend was echt super ge-
slaagd zeker voor herhaling
vatbaar
 
TOM
’t was vooral een nat weekend!!!
 
LUDO & IRENE
eten, drinken, gezellig babbelen,
samen een tornooike minigolf,
slapen, ontbijten, wandelen enz.
en dat allemaal zo maar,(door
anderen georganiseerd) voor mij
was het dik OK en een dikke pro-
ficiat voor de organisatie. Zeker
nog eens doen!

einddatum volgende editie 21 januari 2018

14



uit de oude doos eentje van 1959 en eentje van 2003
wie kent hier nog iemand ! ! !

Oplossingen 

      D   S   P   S   Z   O 

C L I N I C   A C T U E E L 

  I D A   H I P   E T E R IJ 

I S O   N A D I E N   R I F 

    O O R L E L   O U   C   

H E L P   K E L P   S K A I 

  D   E L S   O R A A L   N 

V I D E O   A T O L   A R K 

  S   N I K S   O F F S E T 

L O G   P L O T S   A   L   

  N A W E E   A T J A R   A 

    Z     I E P   E M E L T 

S T A A L   C A P E   N E B 

  R   P E C H   S P A   U   

R I T   U L T R A   A A R D 

  C H O K E   A L S M E D E 

T O O L   A G A M E   R E U 

  T R A I N E R   T O O R N 

 

5 9 8 3 1 2 4 7 6 
 

5 8 6 4 3 2 1 9 7 
 

7 1 5 6 4 8 9 2 3 

6 2 7 5 8 4 3 9 1 
 

9 1 7 5 6 8 2 3 4 
 

3 8 2 1 9 7 4 6 5 

4 3 1 7 6 9 5 8 2 
 

4 3 2 7 9 1 8 6 5 
 

4 9 6 5 2 3 8 7 1 

2 4 5 6 9 1 7 3 8 
 

1 9 8 3 5 4 7 2 6 
 

6 3 7 9 1 2 5 4 8 

8 6 3 4 7 5 2 1 9 
 

6 2 4 1 7 9 5 8 3 
 

8 5 1 4 7 6 3 9 2 

7 1 9 2 3 8 6 5 4 
 

7 5 3 2 8 6 9 4 1 
 

2 4 9 8 3 5 6 1 7 

3 8 6 9 2 7 1 4 5 
 

2 7 5 9 4 3 6 1 8 
 

1 6 3 2 8 9 7 5 4 

9 5 2 1 4 3 8 6 7 
 

3 6 1 8 2 7 4 5 9 
 

5 2 8 7 6 4 1 3 9 

1 7 4 8 5 6 9 2 3 
 

8 4 9 6 1 5 3 7 2 
 

9 7 4 3 5 1 2 8 6 

 

De 8 verschillen: nummerplaat - arcering koplamp 

- neus beertje - soepje boven hoofd  beertje – 

lijnen in bal – kruis in mijter – wenkbrauwen Piet – 

strepen baard Sint. 

Maak van de gegeven woorden een ander woord: 

lopen – liefde – verboden – moeder – delen- spelen 

– ringen – regen – week – roepen – pils - gesloten 
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Nog een lapje klaar!
Ik ga graag turnen en lijndansen maar quilten is ook nog een hobby
van mij.
Elk jaar probeer ik een aantal projecten af te werken. Ik werk mee-
stal aan verschillende dingen tegelijk. Altijd werken aan dezelfde quilt
kan soms een beetje saai worden dus wissel ik dat af met andere –-
kleinere- projecten.
In februari 2016 begon ik aan de quilt Barn Dance (ontworpen door
Ellen van Ellie’s Quiltplace). Nadat ik al veel gewerkt had met vier-
kantjes vond ik de ronde vormen in het patroon wel eens een leuke
verandering.
Ik had van een vriendin  een 9-tal stofjes als geschenk gekregen.
Normaalgezien koop je een beetje stof maar van haar kreeg ik 9
lappen van 50 cm x 140 cm. Dat is dus 4,5 m stof... Ik heb al haar
stofjes en nog enkele kleurtjes die ik had liggen samen met witte
achtergrond verwerkt tot een quilt van 2,5m x2,5 m. Zoals je kunt
zien aan de voorkant was er dan van de 4,5 m stof nog niet veel
opgebruikt... maar die heb ik gebruikt om de achterkant van de quilt
te maken. Een zeer goede restverwerkingJ
Het was heel leuk om deze quilt te maken. De ronde vormen waren
ook niet zo moeilijk... ik deed ooit een cursus naaien toen we nog in
Schoten woonden. De ronde vormen verwerken in de quilt is hetzelf-
de als een mouw in een blouse zetten. Alleen heb je maar 2 mouwen
in een blouse en ik had 100 ronde vormen... daar ben ik even zoet
mee geweest want het is heel wat speldwerk om alles te laten kloppen
maar het is me gelukt.
Nadat de voor- en  achterkant af waren ben ik nog eens langsgegaan
bij Quiltshop Leur in Etten-Leur . Daar quilten ze de quilt dan met een
longarmquiltmachine... Dan nog het randje er rond naaien- een label
er op en in  juni 2017 was de quilt helemaal klaar!!!
Inmiddels ben ik al terug bezig aan de volgende grote quilt en ook
aan een babyquiltje. Er zijn nog een drietal nieuwe babys  op komst
dus ik zal me zeker niet vervelen!
Zie hier het eindresultaat!

Zomeretentje
50+.
Op donderdag 27/07 gingen we
uit eten met een 20-tal sportieve
dames in de Taverne De Heusche
Bollaert(NL)!
Toen we er aankwamen zaten er
al enkele op het terras met een
heerlijk drankje! We hadden al
snel de grootste lol. Onderwep:
de klusjesman. De ene wou graag
een vaste klusjesman die knap
was en een verzorgd voorkomen
had en de andere wou een handi-
ge klusjesman. Nou, geef mij ook
maar een handige Harry!
Na een tijdje viel het op dat het
toch wel lang duurde eer de rest
van het gezelschap verscheen. Ik
ging buiten polshoogte nemen en
ze stonden allemaal te wachten
op ons op de parking. Dan gingen
we allemaal richting terras en de
groep was voltallig. Nadat ieder-
een voorzien was van een lekker
drankje hebben we er nog wat
zitten kletsen en gibberen en
daarna gingen we allemaal aan
tafel.
We hebben lekker gegeten en het
kletsen en gibberen ging rustig
verderJ Soms... als het eten te
lekker werd ...viel er even een
stilte! We hadden een driegangen
menu en de bediening ging heel
vlot en de dames waren heel
vriendelijk!
Op een gegeven moment was er
weer zeer veel hilariteit aan één
van de tafels. Wat bleek... het
dessert was zo lekker dat de
kommetjes werden uitgelikt! Irè-
ne zuchtte: “Met zo’n gezelschap
kan ik maar overal één keer
komen en nu zitten we al in het
buitenland. “
Bedankt  Irène en Marie-Jeanne
voor het organiseren van dit fijne
etentje en aan alle deelnemers
voor de gezellige namiddag!
Ik ben alvast benieuwd waar we
volgend jaar terecht komen!
Martine16



ergens gelezen
In de tijd dat de dieren nog kon-
den spreken, woonden er in een
klein dorpje ergens in Frankrijk
vele arme mensen die alle dagen
hard moesten werken om in hun
behoeften te kunnen voorzien.
Aan de rand van het dorp woon-
den de allerarmste bevolking.
Op zekere avond kwamen twee
vreemdelingen aan in het dorp en
vroegen om onderdak voor de
nacht en een boterham. Overal
werden zij wandelen gestuurd tot
ze bij een oud vrouwtje aanklop-
ten die hun vriendelijk ontving en
hen zelfs een bescheiden maaltijd
voorschotelde. Nadien bood ze
beide heren haar beste kamer aan
om de nacht door te kunnen
brengen.
Toen ze s’ morgens opstonden
werden ze zelfs vergast op een
stukje brood en een glas water.
Na het nuttigen van het karig
ontbijt namen de twee heren
vriendelijk afscheid van het vrien-
delijke oude vrouwtje, dankten
haar hartelijk voor de aangebo-
den diensten en besloten met de
volgende woorden : “ Moedertje,
u bezit zelf niets en toch hebt u
uw bezittingen met ons gedeeld
en ons niet in de koude buiten-
lucht laten overnachten. Omdat u
zo gulhartig bent geweest, willen
wij u belonen. Wat ge vandaag als
eerste werk doet zult ge de hele
dag blijven doen”. Hierop vervolg-
den ze hun weg en waren spoedig
uit het zicht verdwenen.
Het vrouwtje schonk aan deze
uitspraak niet verder haar aan-
dacht, en besloot om de weinige
centjes die haar nog restten te
gaan tellen om enkele broodnodi-
ge inkopen te gaan doen op de
plaatselijke markt. Toen ze haar
geld begon te tellen bleef ze ech-
ter maar tellen en tellen tot in de
late avond. Om twaalf uur s’
nachts was geheel haar huisje
gevuld met geldstukken.
Dit feit bleef niet onopgemerkt in
het dorp en al spoedig verspreid-
de het nieuws zich en werd ze
overal vol afgunst bekeken om
haar plotse rijkdom.
Enkele maanden later arriveerden
de twee vreemdelingen opnieuw
in het dorp om logies voor de
nacht te vragen en natuurlijk was

nu iedereen bereid om de heren
te ontvangen. Een gierige oude
vrouw liet hen overnachten in een
oud vervallen stalletje en bood
hen een paar oude boterhammen
aan. Niettegenstaande werd de
vrouw s’ morgens bedankt en
namen de twee heren afscheid
met de woorden: “ Wat ge van-
daag als eerste werk doet, zult ge
blijven doen.”
Hierop had de oude gierige vrouw
gewacht en dacht “Eerst mijn
voorzorgen nemen zodat ik de
hele dag ononderbroken mijn geld
kan tellen.” En ze ging … plassen.

 
Maar zoals voorspeld bleef ze
plassen, de hele dag door tot in
de late avond.
De twee vreemdelingen werden
nooit meer in het dorp gezien, en
volgens de inwoners van het nu
nog bestaande dorpje is zo de
Schelde ontstaan.
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Wie drinkt wat? Teken de lijntjes, begin bij 1 ga dan 

naar 2 enzovoort 

   

Zoek de 8 verschillen Maak van de gegeven 

woorden een ander woord 

POLEN   NERING 

FIDELE   GENRE 

BEDORVEN   KWEE 

OMREED   OPENER 

LEDEN   SPIL 

SLEPEN   GESTOLEN 

 

Weetjes 

Dolfijnen slapen met hun ogen open. 

Een slak heeft maar liefst vier neuzen. 

Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. 

Je huid zichzelf vernieuwt om de 28 dagen. 

Er op elke vierkante centimeter huid maar liefst 8 miljoen 

bacteriën leven. 

50% van het stof in huis dode huidcellen zijn. 

Mensen in Europa ongeveer 190 liter water 

per dag gebruiken. 

einddatum volgende editie 21 januari 2018
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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.Workshop, up-to-date; 3.Berg op Kreta, blits, eetgelegenheid; 4.Int.norm, daarna, koraalbank; 

5.deel v.h. hoofd, Open Universiteit; 6.Noodkreet, zeewier, kunstleer; 7.Priem, mondeling; 

8.Opnameapparaat, koraaleiland, woonboot; 9.Niets, druktechniek; 10.Dik en plomp, opeens; 

11.Pijnlijk gevolg, Indon.bijgerecht; 12.Loofboom, muggenlarve; 13.Hard metaal, schoudermantel, 

snavel; 14.Tegenspoed, mineraal water; 15.Rijtoer, uiterst(in samenst.), karakter; 

16.Startcarburateur, evenals; 17.Hulpmiddel, hagedis, hond; 18.Oefenmeester, hevige woede. 

Verticaal 

2.Bloem, Am.uitvinder, gebreide stof; 3.Afgod, Palestijnse stad, Noorse godheid; 4.Genetische stof, op 

elkaar, persbureau, ijsmerk; 5.Nummer, langlauftraject, grappig; 6.Ondeugend, grondsoort, ordelijk 

en koel; 7.Ingeving, asociaal, werkelijk, persoonlijk vnw; 8.Bereidingswijze, gerechtje, eigenaardig; 

9.Gezondheid!, kerklied; 10.Kortschrift, natuurgeest, legerauto, filmlocatie; 11.Grondtoon, Verenigde 

Staten, roem, oude wijnmaat; 12.Erg, schoollokaal, kippenloop, lucht(voorv.); 13.dopheide, opstootje, 

venter; 14.Zuidvrucht, schrijfvloeistof, mountainbike, zangwijsje. 
 

Sudoku 

  Beginners     Gevorderden      experts 

5    1   7    8 6 4 3            9 2  

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

      5 8 2   3   9   6      5  3    

2     1 7  8     3   7      7 9  2    

   4 7 5 2      4    5     5   7     

7 1 9 2   6        8  9 4      8    1  

3  6 9    4   2 7  9       1       5  

    4 3      6 1   7       8 7 6    9 

1                      4  5  2  6 
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Groetjes uit CA
Na een bijzonder natte winter - ja we hebben de ergste overstromin-
gen in 100 jaar gehad in San Jose, met 14.000 mensen die hun
huizen moesten ontruimen, hebben we nu de ergste bosbranden in
Noord California.  In Santa Rosa, Napa en Sonoma (wijnstreek ten
noorden van San Francisco) zijn er op 1 week tijd meer dan 8.400
huizen en gebouwen afgebrand.    Na 2 weken zijn er nog steeds 5
actieve branden, oorspronkelijk waren het er 16.  De hevige wind,
met rukwinden tot 120 km/uur maakte het een dodelijk hellevuur. 
Onze buren hebben daar een cabine in de buurt en zijn gelukkig ok,
maar de buurt is er erg aan toe.  Het is dus net iets minder "California
dreaming".
De zomer is voorbij gevlogen, zelfs met 3 weken bezoek aan België. 
Onder stralend zon en soms zinderende hitte was er vooral veel tijd
voor familie, ·goed eten en gezellige babbels met vrienden, doorspekt
met Planckendael, ·Efteling en Centerparks.  En nu zit Freya al in het
eerste leerjaar. Stop de tijd, het gaat te vlug!    Nadine.

lekker gezond !
PAKKETJE VAN VENKEL MET FOREL
voor 4 personen - voorbereiding 15 min. - bereiding 10 min.
Ingrediënten:
2 knollen venkel - 2 koffielepels olie - 4 forelfilets 140 gr. elk -
1 koffielepel pastis - 4 takjes dille  -  zout -  peper uit de molen
Bereiding:
verwarm de oven voor op 180° (stand 5)
maak de venkelknollen schoon en snij ze in kleine reepjes
doe een bodempje water in een kom bestemd voor de microgolfoven
en doe daar de venkel bij
zet gedurende 5 min. in de microgolfoven
neem 4 stukken alu.folie en smeer in met een beetje olie
verdeel de venkel met daarop de forelfilet - kruiden naar wens
druppel er wat pastis over en leg er een takje dille op
sluit de pakjes en leg ze in een ovenschaal - 15 minuutjes in de oven
en………………….… smakelijk!!

2017  /  2018
Nog even en het jaar is weer ten einde. Ja ja het gaat vlug, soms te vlug. Verjaardagen komen in snel-
tempo op ons af en ik neem hier van de gelegenheid gebruik op iedereen die ik vergeten ben alsnog mijn
beste wensen over te brengen. Het was net nog september, begin van een nieuw school- en turnjaar, en
nu staan we reeds met onze neus tegen het Nieuwe Jaar!
Dus de hoogste tijd om mijn nieuwjaarswensen over te brengen. Voor iedereen natuurlijk een stralende
gezondheid en veel energie om al je andere wensen waar te maken. Geen ongelukken op de weg of thuis,
gezonde en brave kinderen en/of kleinkinderen, en alle dagen minstens een keertje lachen en geen ruzie
maken. Veel bewegen, kom turnen, dansen, volleyballen, wandelen, fietsen enz. SAMEN LUKT HET WEL!
Ik doe hier nogmaals een warme oproep om tekstjes binnen de sturen voor onze volgende Sprokkel -
laat je even gaan en doe alsof je op Facebook zit!  Ik zou nog enkele vaste reporters moeten hebben die
weetjes en watjes kunnen verwoorden en foto's zijn natuurlijk ook altijd welkom. Zo dat zijn mijn wensen
voor 2018. Ludo en ik vertrekken met Kerstdag naar het verre CA - 't zal een lange Kerstmis zijn maar
we kijken er wel naar uit om ginder iedereen weer terug te zien - daarvoor is een jaar te lang!
Tot volgend jaar! I.H.
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Sisyphos / Sisyphus is een figuur uit 

de Griekse mythologie. Als straf moest 
hij een rotsblok tegen een steile berg 
duwen. Wanneer hij boven was, rolde 

de blok terug naar beneden, zodat hij 
eeuwig bezig was met zijn straf. 

 

 
 
 
 
 

 

Heb je zelf op vakantie een handstandfoto gemaakt? 
 Mail het ons door naar kellymartens88@hotmail.com en dan sta je volgende 

keer misschien wel in de sprokkel!  
Vermeld je naam, groep en de plek waar de foto gemaakt is. 

 
 

Handstand rond de wereld 

Polen 

Cześć (=hallo) iedereen! 
 
De zomervakantie is al eventjes 
voorbij, maar de herfstvakantie 
staat al voor de deur. Zelf heb ik in 
juli een aantal steden in Polen 
bezocht, waaronder de stad Wroclaw 
(uitgesproken als “vrozlaf”). Hier 
staan 165 beeldjes van kabouters 
verspreid over de stad. De eerste 
kabouter werd er gezet als symbool 
van een verzetsbeweging. Maar nu 
staan er overal beeldjes die je kan 
zoeken. Een soort van non-virtuele 
Pokémon jacht. Gotta catch them all! 
Er zou ook ergens een turndwerg 
zijn. Die hebben we helaas niet 
gevonden. 

Kelly (Retrogym) 
 

Iloka 
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