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overlijden Antionetta Geyskens
Maria 11/01/1930 – 09/01/2018
Maria werd lid van onze turnkring in 1972  - ze was tevens bestuurs-
lid en verantwoordelijk voor het ophalen van de lidgelden. Dat was
toen nog een hele klus. In elke afdeling werd het lidgeld ontvangen
van de leden. Men kon zelfs nog betalen per maand en er werd toen
een stikkertje op een lidkaart gekleefd. Zij kende dan ook iedereen
want men moest bij haar het lidgeld betalen. Zij schreef dan ook ei-
genhandig de afdelingslijsten van elke afdeling. Ja ja dit was in het
tijdperk zonder PC! 20j lang tot 1992 heeft ze deze job gedaan voor
ILOKA. Ondertussen was ze ook nog actief lid in de afdeling, huismoe-
ders (nu conditiegym) en ook in de volksdans (nu lijndans). Vanaf
1994 werd ze ook hulpleiding bij de Kleuterafdeling. Haar taak bestond
er in om de Kleuters bij te staan bij kleine of grote boodschap. Dat
was voor haar en voor de kleuters een hele belevenis, kleine en grote
verhalen werden daar toen doorverteld! In 2002 werd ze voor deze
verdienste gehuldigd met de PISPRIJS! Ze was ook te vinden in onze
mobiele toogploeg bij het sinterklaasfeest, turnfeest, feestjes van de
gepensioneerden, dorpsdag enz. Steeds bereid te helpen voor en
achter de toog. Haar favoriete drankje was “ne Westmalle van ’t
schap”. Na het 50ste turnfeest in 2007 kwam ze lelijk ten val en
kregen we Maria nog maar af en toe te zien. De laatste 7 jaren werd
ze verzorgd in Residentie ’t Bisschoppenhofje. Ook haar geheugen
was helemaal weg, en van haar zeer intense jaren bij ILOKA bleef niks
meer over. Toch herinneren wij haar nog zeer levendig en ik ben zeker,
dat al wie haar kende, met weemoed terug denkt aan die goede oude
tijd, toen we nog konden lachen en zwansen met “nen trapist van ’t
schap”. Maria we drinken er beslist nog ene op jou -  ILOKA dankt je!
I.H.

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

bestuurslid
Marie-Jeanne Vansteenkiste
Bosduinstraat 194
2990 Wuustwezel
03 666 56 48 0475 408 393
mjvansteenkiste@telenet.be
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Hoera, onze club wint de #wearenext
 
Het afgelopen turnjaar namen verschillende afdelingen van onze club deel aan een challenge (regenboog-
turnen, multiskilzz, evenement organiseren, ontwerp T-shirt, creatie decor, yoga bij kleuters enz.) en we
deelden dit telkens via Facebook. Gymfed beloonde onze inspanningen met een verrassingsactiviteit op
29 december...

We konden de verrassing lang stilhouden maar op het moment van vertrek zei Inge dat we naar Hoboken
gingen en toen gingen er enkele lichtjes branden. Onze zondag springers bezochten MegaBounce nog
niet zo lang geleden maar voor velen was het een mega-ontdekking. Charlotte verdient absoluut een
nominatie voor Iloka-monkey, kon de bel luiden na de beklimming van de apenladder en heet voortaan
Charlotte Platoptsnuitje. Amy Duracell sprong non-stop in overslagstijl trampoline in en uit. Tine Techniek
trachtte haar technische kant wat bij te spijkeren en zette knappe 'slomo' flikflaks neer. Kelly Jumpforjoy
overtrof zichzelf door op het einde van een flikkenreeks er ook nog een salto uit te persen! Ook Chelsea
Zonderbrace maakte zo'n 100 tuimelingen in de lucht en Kiara Springintveld zag je ook van hot naar her
vliegen. Vicky Dikkevinger adviseren we om het toch maar bij turnen te houden zonder bal. De Retro
moest zeker niet onderdoen voor al dat jonge geweld. Ook Nancy Durfal  waagde zich aan enkele salto's,
iets wat ze ergens anders zeker niet zou doen. Inge Pannenkoek zocht de cafetaria op waar ze zichzelf
trakteerde op een ... pannenkoek die ze met enige vertraging in de levering (moest misschien van China
komen...?) dan toch kon verorberen.

Duizenden sprongen later vertrekken we uitgeteld maar met zin in meer richting Kapellen.

Dankjewel Gymfed, Inge (die ons heel erg motiveerde tot het realiseren van deze challenges) en alle
andere leiding die ook wel houdt van een uitdaging! Wij denken al volop na over nieuwe challenges en
als je zelf ideeën hebt, deel ze met ons! Cin.

einddatum volgende editie 31 mei 2018
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Sinterklaasfeest bij ILOKA
 
woensdag 29/11/2017 was het weer zover, Sinterklaas werd verwacht
in de turnzaal aan de Streepstraat  bij de kinderen van ILOKA. Wat
een gedoe, iedereen uitnodigen, dan iedereen inschrijven, bestellin-
gen plaatsen voor de geschenkjes en de snoepzakjes – alles nauw-
keurig opvolgen, zodat er geen teleurgestelde kinderen zijn, je zou
denken “Sinterklaas heeft veel te doen”, ja ja …
Sinterklaas heeft zo zijn winterverblijf ergens in Kapellen en dus
moeten we die brave man wel op tijd wakker maken, zodat alles
netjes terug in orde is voor zijn grote uitstap. Onze mobiele toog werd
aangevoerd – tafels en stoelen voor onze belangstellende ouders –
drankjes, koffie, thee enz. Alles moeten we meebrengen, dat word
wel eens vergeten, we hebben daar geen vast cafeetje aan de turn-
zaal – dat zou eigenlijk wel van pas komen! (Misschien eens aan
Sinterklaas vragen!)
Om 14.30u was bijna iedereen aanwezig en konden de proeven voor
Hulp Piet van start gaan – daar krijg je na een tijdje toch wel wat
dorst van, dus tijd voor een drankje en een koek. Toen was daar nog
de GROTE ZWARTE PIETENSHOW van meester Nick en werd er al flink
meegezongen zodat de Sint zeker kon horen waar hij moest zijn.
Wat een verassing, er kwamen 2 Zwarte Pieten de zaal ingewandeld
om de Sint aan te kondigen. Er werd dan ook met grote ogen naar
gekeken hoe deze Pieten zongen en dansten en voor iedereen wel wat
tevoorschijn toverden op het grote podium. Alle kindjes kregen hun
geschenkje, snoepzakje en ook nog een diploma van Hulp Piet! Toen
moest Sinterklaas alweer afscheid nemen, want die heeft dezer dagen
natuurlijk een zeer drukke agenda. Nog even een groepsfoto samen
met bijna iedereen en toen was het weer voorbij…
Toch vele dankbare gezichtjes voor deze prettig namiddag – dank aan
de Sint en Pieten en alle vrijwilligers die hier en daar, één of meer-
dere handjes toestaken om alles weer netjes in orde te krijgen voor
de volgende schooldag. Tot de volgende keer!! I.H.
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GYMGALA 2017
 
Een prachtige 19de editie van het
Gymgala in Antwerpen
Op zaterdag 16 en zondag 17
december verzamelde jong en
oud in een uitverkochte Lotto
Arena voor de 19de editie van het
Gymgala. Het werd, naar jaarlijk-
se gewoonte, een fan-tas-tische
show met internationale en nati-
onale toppers om ù tegen te
zeggen!
Presentators van dienst, Ruben
Van Gucht (op zaterdag) en Sien
Wynants (op zondag), opende de
show met veel behagen en stelde
de volledige cast voor! Niemand
minder dan onze Belgische trots
Nina Derwael (TK Sta Paraat Has-
selt) beet de spits af aan haar
lievelingstoestel tijdens de show
op zaterdag! Een oorverdovend
applaus loeide door de Lotto
Arena na haar afsprong. De toon
was gezet!
 

Gemengd paar en tevens Euro-
pees kampioen (tempo en balans)
bij de juniores, Marte Snoeck
(Sportac Deinze) en Bram Röttger
(Volharding Boom) kwamen als
tweede aan de beurt met een
elegante combined oefening. Op
zondag zagen we het heren vier
Noam Patel Raj (STB Gymnastics
Berchem), Geusens Bram ( Spor-
tiva Sint-Gillis-Waas), Jonas Ant-
hoon (TK Werchter) en Hannes
Garré ( Sportac Deinze) in actie.
Gevolgd door de groepsoefening
van Topsport Toestelturnen meis-
jes. Zij turnden op de exclusieve
lijn Nina-materiaal van Janssen-
Fritsen!
Van de ene Belgische topper naar
de andere met Loïc Lenoir (WIK
Oostende). Hij bracht een tram-
poline-oefening boordevol schroe-
ven & dubbele salto's! Ritmiekster
Dina Averina (RUS) nam daarna
de carré over. De Lotto Arena
aanschouwde een spectaculaire

oefening met hoepel door de hui-
dig wereldkampioene! Later in de
show zagen we haar ook nog in
actie met een lichtgevende bal.
Van Rusland dan naar Canada.
Les Vitaminés, twee grappige
mannen met een fitbal, brachten
een ludieke ballet/show act. On-
gelooflijk wat je allemaal met een
simpele bal kan doen! Ook ringen-
specialist Dennis Goossens (TK
Kerels Waasmunster) was na-
tuurlijk van de partij! De vele fans
juichten hun idool toe én zongen
zelf een liedje voor de jarige Den-
nis! Hij werd 24 jaar! Proficiat
Dennis!
Een moment van stilte wanneer
Noémie Lammertyn en Lore Van-

den Berghe (Sportac Deinze) hun
beginpositie aannamen. Met een
betoverdende oefening op de
choreografie van Irina Shadrina
brachten ze 'Ave Maria'. Even
later zagen we de Cubaan Manri-
que Larduet tuimelen aan de he-
renbrug. Later in de show bewees
hij zijn internationale status nog-
maals aan grond.
De opzwepende muziek van 'The
Amazing Flowers' bracht de toe-
schouwers volledig up tempo voor
de volgende act. Tumblers uit
Denemarken, Groot-Brittannië en
Rusland sprongen de pannen van
het dak. Onder hen ook onze
Belgische tumblingtrots Tachina
Peeters (Gymplus). Daarna brach-
ten Suren en Karyna de rust terug
met hun "relations" by Rigolo.
De Franse Melanie De Jesus Dos
Santos schitterde aan de balk op
een prachtige medley van 'Birdy'.
En de G-Gymmers uit Gymflex
Mechelen, Gympuls Essen, Deugd
en Moed Ekere, Omnigym Jong
Edegem, Esthetica Gymteam
Brecht beindigden het eerste deel
van de show zowel op zaterdag
als op zondag met een toffe
groepsact!
Na de pauze vlogen we er opnieuw
stevig in! Op zaterdag zagen we
demogroep Acro II Gym met 'Vi-

cio' en op zondag brachten de
jongens en meisjes van Turnclub
Olympia Merelbeke 'Animalé'.
Over dan naar het rek met show-
beest Noah Kuavita (Silok Deur-
ne) die maar liefst 5 vluchtele-
menten turnde
Het was uitkijken naar de groeps-
oefening van Topsport Acro. Een
oefening, geïnspireerd door de
populaire reeks 'Games of Thro-
nes' op een choreografie van Irina
Shadrina toonde opnieuw wat
voor vele talenten wij in huis
hebben! En Net als vorig jaar
waren er ook skippers van de
partij! De jongens en meisjes van
Siluskip kwamen met een top
performance op de proppen!
Terug van weggeweest Axelle

Klinckaert (GymMax) met haar
vernieuwde grondoefening bracht
het publiek aan het lachen. Blij dat
we haar terug in actie konden
zien! Op zondag nam team mate
Senna Deriks (Gymgroep A.S.) de
grond over. Op naar wat manne-
lijk talent met de groepsoefening
van de jongens Toestelturnen.
Spektakel op maar liefst vijf ver-
schillende toestellen! Uiteraard
mocht in dit Gymgala een inter-
nationale trampolinetopper niet
ontbreken. Allan Morante (FRA)
sprong tot wel 6 meter hoog en
deed het publiek huiveren.
Even later demonstreerden de
jongens van Jonglissimo hun
kunnen. Lichtgevende kegels vlo-
gen in het rond! Belgisch kampi-
oene Rune Hermans (Gym
Haacht) verzorgde de volgende
oefening aan balk.
De Chilly Brothers kwamen ook
nog in actie. Op een hoge stelling
brachten ze spectaculaire maar
vooral gevaarlijke trucs. De toe-
schouwers zaten op het puntje
van hun stoel! Daarna nòg meer
mannelijk talent. Europees kam-
pioenen Tempo, Kilian Goffaux
(Sportac Deinze) en Robin Casse
(VGL Niel) knalden (letterlijk) in
legermodus door de Arena!
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GYM GALA
16/12/17
 
Op zaterdag 16 december verza-
melde jong en oud in een uitver-
kochte Lotto Arena voor de 19de
editie van het Gymgala. Het werd
naar jaarlijkse gewoonte een fan-
tastische show. Op het program-
ma stonden naast de nationale en
internationale gymnasten op-
nieuw enkele indrukwekkende
special acts. Heel wat gymnas-
tiekfans zakten af naar de Lotto
Arena voor de intussen alom be-
kende Nina Derwael. Maar ook
onze andere Belgische toppers
gaven het beste van zichzelf.
Nina kon maar kort aanwezig zijn,
omdat ze snel door moest rijden
naar Brussel om daar deel te
nemen aan de verkiezing van
sportvrouw van het jaar.
De volgende dag vernamen we,
dat ze tweede geworden was,
maar voor ons ben je nummer
één! De sfeer in de afgeladen
Lotto-arena zat er helemaal in.
Een mexican wave en een verjaar-
dagslied voor Dennis, maakte
alles nog wat vrolijker.
Tijdens de special acts, zat me-
nigeen op het puntje van zijn stoel
( plaats om eraf te vallen heb je
gelukkig niet). Wij , als turnlief-
hebbers, zijn wel gewoon wat
spectaculaire dingen te zien,
maar wat deze acrobaten uithaal-
den met een grote gymbal of op
8 m hoogte, brr, daar ging ons
hart toch sneller van slaan. Toen
de acrobaat zo hoog in de lucht,
ook nog eens een blinddoek voor-
deed, hield de hele zaal zijn adem
in.... maar gelukkig ving zijn
partner hem bij elke salto mooi op
aan zijn armen of benen... stel je
voor: 8m boven de grond en dan
alleen kunnen vertrouwen op je
partner, die je armen of benen uit
de lucht moet vissen, niets voor
mij hoor. Geef mij dan maar een
balk. Die is wel smal, maar toch
maar 1m 20 hoog.
Na meer dan drie uur halsbreken-
de toeren aan de toestellen en
zeer ontroerende acroshows,
keerden we tevreden huiswaarts
met de vaste belofte: volgend jaar
komen we terug. Save the date
22 en 23/12/2018 / Inge

zo maar een cadeautje !
Een tijdje geleden kocht de dochter van mijn vriendin een oud
huis. Je kent dat wel, een huis met allemaal kleine kamertjes en
heel veel "kotjes" achteraan. Ze zijn het huis helemaal aan het
verbouwen. Tegen dat het huis "af" is staat er een heel mooie
woning!
In het huis hingen nog oude gordijnen. De dochter gaf ze aan mijn
vriendin en zij gaf ze weer aan mij want ik kan altijd wel stofjes
gebruiken, zolang het maar katoen is.  Mijn vriendin zei wel drie
keer dat ze het zo'n mooi stofje vond. Dus maakte ik voor haar
een tafelloper. Niks aan... je haalt gewoon het gordijn uit elkaar,
wast ze, kijkt of er nergens gaten inzitten en of ze niet te zeer
versleten zijn en dan maak je er een lopertje van. De dochter ziet
het tafellopertje en vond het ook mooi...
Vermits het drie panden waren had ik nog veel stof over. Het
stofje is beige met mooie, romantische bloemetjes. Ik kocht nog
een roze stofje en een groen stofje en ging aan de slag. Ik
maakte voor de dochter een leuke rag quilt en twee kussens.
Binnenkort is ze jarig en dan krijgt ze dat als zo maar cadeautje!
Ik ben benieuwd wat ze ervan gaat vinden.
En dan nu weer verderwerken aan het volgende project!  Martine
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BEN   JIJ   EEN   GOEDE   COACH ?
 
Elke week slijt je als trainer veel uren in de turnzaal.  Je hebt een enorme passie voor
gymnastiek die je wil overdragen aan je gymnasten.  De ene turnles verloopt al wat vlotter
dan de andere.  Maar wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van een goede trainer ?
 
                   1. Een goede coach heeft empathie.
Empathie, of inlevingsvermogen, is een eerste belangrijke eigenschap waarover je beschikt.
Vertoont een gymnast opvallend of storend gedrag?  Jij probeert je steeds in zijn of haar plaats te stellen
om zo de oorzaak te achterhalen en correct te reageren.
 
                    2. Een goede coach leert elke dag bij.
Jouw doel is om je gymnasten goed op te leiden, maar zelf leer je ook elke training bij uit wat je
ziet en hoort van je gymnasten en de andere trainers.  Een interessante opleiding of cursus in de buurt? 
Jij zal er één van je weinige vrije momenten voor opofferen om een NOG betere coach te worden!   
 
                    3.  Een goede coach levert maatwerk.
Elke groep gymnasten heeft zijn eigenheid.  Zelfs binnen één grote groep is elke gymnast uniek. Maatwerk
is je daarom niet vreemd.  Zowel je lesorganisatie als je oefeningen en je omgang pas je telkens aan
opdat iedereen het fijn zal vinden in jouw turnles.
 
                    4.  Een goede coach neemt zijn/haar verantwoordelijkheid.
Jij bent de coach dus jij hebt de leiding.  Natuurlijk is er steeds ruimte voor inbreng van de
gymnaste  maar je neemlt je taak als coach heel serieus en activeert de gymnasten met duidelijke en
kordate instructies.  Jij helpt hen naar de top!
                              
                   5.  Een goede coach is enthousiast.
Jij komt enthousiast naar de training en je verwacht hetzelfde van je gymnasten.  Eens een
mindere dag?  Door een sterk groepsgevoel brengt de trainer je er toch weer bovenop. 
Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk!
  
                   6.  Een goede coach streeft naar verbetering.
Elke gymnast, van welk niveau dan ook, wil nieuwe dingen leren.  En natuurlijk heb je als coach hetzelf-
de doel voor ogen.  Je motiveert en stimuleert elke gymnast door leuke en uitdagende turnlessen aan te
bieden.  Het is toch een zo zalig gevoel om je gymnasten vooruitgang te zien maken?!
 
                   7.  Een goede coach geeft het goede voorbeeld.
Nipt op tijd komen op training met een cola in de ene hand en je gsm in de andere hand?  Een
hele les zitten toekijken?  Niets voor jou!  Jij geeft steeds het goede voorbeeld, komt voldoende
op voorhand naar je training, in sportieve kledij en je drinkt enkel water in de turnzaal.  Je wil
maar al te graag dat je gymnasten dit gedrag kopiëren.
 
                    8.  Een goede coach heeft veel geduld, héél veel!
And last but totally not least: Geduld hebben!  Elke gymnast leert bij op zijn/haar eigen tempo. 
De ene zal al wat sneller dingen oppikken dan de andere.  Het spreekwoord zegt het duidelijk:
Geduld is een goede deugd.  Gelukkig bezit jij dan ook tonnen geduld...
 
 “Coaching is helping gymnasts to learn rather than teaching them”
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EHBO sportletsels
Op 07/12/2017 volgde ik een cursus EHBO sportletsels
Om 19 u werden we verwacht in het lokaal Molenhoek te Stabroek. Daar werden we opgewacht door Tom
van der Auwera, onze lesgever, die achteraf gezien, een geweldig goede leraar bleek te zijn.
Het is niet de eerste keer, dat ik besloot een cursus EHBO te gaan volgen. Vorig jaar nog volgde ik een
AED- ( reanimatie met machine) en reanimatiecursus.
Deze keer ging het echter over sportletsels, zaken die je eigenlijk bij elke sport kan tegenkomen: Hoofd-
en wervelletsels, letsels van het bewegingsstelsel, spierletsels, wondverzorging en hartproblemen.
De basisregels van EHBO, die eigenlijk iedereen zou moeten kennen en vooral....
toepassen:
-       veiligheid eerst
-       praat rustig en hou contact
-       slachtoffer indien mogelijk niet alleen laten
-       nooit meteen verplaatsen
-       bescherm slachtoffer tegen extreme temperaturen
-       niet laten eten of drinken
-       altijd vragen: hoe is het gebeurd?
-       Is wat duidelijk is, namelijk de zichtbare pijn, ook het meest ernstige letsel?
Bij elk onderdeel, kwamen deze punten opnieuw aan bod. Wat Tom ons probeerde duidelijk te maken:
je bent een EHBO- er, geen dokter. Je doet soms meer goed met niets te doen, dan met te denken, dat
je het beter weet.
Ook: ijs leggen is bijna altijd ok: het houdt de zwelling tegen, zodat de dokters een betere diagnose
kunnen stellen.
We gingen naar huis met nog veel meer nuttige tips, maar heb je geen zin, om zelf een EHBO-cursus te
gaan volgen, lees dan bovenstaande tips, pas ze toe en je bent al een  heel eind op weg.
Het was een zeer interessante cursus en al wist ik het allemaal al wel ( smiley), toch helpt het, om het
nog eens te herhalen. Inge
 
 

De officiële jury
 
Hoe ziet Inge eruit, na een weekendje jureren:
1.      Hersenen om de fouten te herkennen bij 200 op elkaar gelijkende sprongen.
2.      Stoppen in de oren om de kritiek van de coaches niet te horen
3.      Een verblindende glimlach voor elke gymnast, ongeacht zijn resultaat.
4.      Grote speld zodat iedereen je goed kan herkennen als jurylid.
5.      Onregelmatige hartslag van de liters plat water die moeten gedronken worden.
6.      Rugpijn van het uren zitten op een opklapbare stoel.
7.      Platte schoenen om de vloer te kunnen betreden bij jurydiscussies.
8.      Handtas met extra lading apirines( geen extra uitleg nodig) en de FIG-Code
9.      Notaboek om de 100 uitzonderingsregels van de damesgymnastiek in te noteren
10.    De groene vlag
11.    Balken onder de ogen van het nachtelijk bestuderen van bijkomende reglementen.
12.    Bloeddoorlopen ogen wegens het jureren van twee marathonwedstrijden in één weekend.
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Danshart 23 november 2017! M.D.

 
Dansmarathon voor het goede doel Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Zeven vrolijke dames vertrokken donderdagmorgen rond 10 u richting Hemiksem om naar de dansma-
rathon te gaan! We hadden geluk... geen file... joepie! Het ging vooruit.
Eenmaal aangekomen zagen we dat de dansvloer al helemaal vol stond. Er stonden ook kinderen tussen
van het vijfde en zesde leerjaar! Ze deden heel goed mee!
Wij hebben ons eerst gesterkt met een lekkere (gratis) koffiekoek en een koffietje:)
Er was een demonstratie van "Drums Alive"! Leuk om te zien en te horen! Irène... we kunnen nog lang
verder gaan met nieuwe dingen leren! Er was ook een filmploeg aanwezig van ATV.
Daarna ging het verder met dansen. Het is wel leuk om te zien dat op één liedje wel vier verschillende
dansen gedaan worden! We kunnen zelfs afkijken bij de buren en dan overschakelen van het ene dansje
op het andere...
Tussendoor was er ook een demonstratie rolstoeldans.
DJ Johan Persyn kwam ook een uurtje langs. Je kon op voorhand je lievelingsnummer uit de jaren 50,
60 of 70 doorsturen en die werden dan gedraaid.
Er werd tussendoor ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Zelf de menukaart was voorzien van een
hartje... Rond half vier vertrokken we terug richting Kapellen. Weer geen file!!! Het was een leuk dagje!

SNELLE KIP
480 g kipfilet - 1Ui - 600 g wortel
1 eetlepel Olijfolie - Peper - Zout - 1 koffie lepel curry poeder
160 g basmati rijst, ongekookt - 600 ml groente bouillon
300 g doperwten, diepvries 125 g magere yoghurt
2 koffielepel bloem  - 1/2 bosje peterselie - chilipoeder
 
Spoel de kipfilets af, dep droog en snij in blokjes. Snipper de ui. Schil de wortels en snij in plakjes.
Verhit olie in een kookpan en bak de ui en kipfilet ca. 5 minuten rondom. Breng op smaak met peper,
zout en currypoeder. Voeg de wortels en rijst toe. Blus af met bouillon en laat ca. 20 minuten garen. Roer
regelmatig door.
Voeg de doperwten ca. 5 minuten voor het einde van de gaartijd toe. Meng de yoghurt met de bloem,
roer erdoor en laat het stoofpotje gaar worden. Was de peterselie, schud droog en hak fijn. Breng het
stoofpotje op smaak met peper, zout en chilipoeder en garneer met peterselie.
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ILOKA WINTER QUIZ 2018
            Na vele weken van voorbereiding was het op 27 januari
laatstleden weer zo ver: Voor de derde keer organiseerde Iloka een
winterkwis.  Rudi had een kwis over negen rondes van tien vragen
klaargestoomd met een extra tussenronde, een extra fotoronde, een
'Dit is Belgisch' muziekronde en om te eindigen een ABC-ronde.  In
totaal héél wat vragen dus waardoor de kwis pas in de late uurtjes
zou eindigen...
            Vanaf 1400 uur waren er al heel wat helpers op post.  Er
dienden dan ook tafeltjes en stoelen voor 29 ploegen klaargezet te
worden.  De toog en aanverwanten dienden ingericht te worden,
broodjes gesmeerd, versieringen aangebracht enz...  De allerlaatste
detailkes aan de kwis zelf werden besproken en om 1900 uur gingen
de deuren open. 
            Zoals gezegd mochten we 29 ploegen verwelkomen, zijnde
toch zo'n 174 kwissers !
De sfeer zat er vanaf het begin goed in.  Als jury konden we duidelijk
vaststellen welke vragen vrij gemakkelijk waren (redelijk wat rumoer
in de zaal) en welke vragen dan weer (vrij) moeilijk waren (toen werd
het even stil; zo van: wat vragen ze nu weer ?...).  Nick vervulde zijn
rol als kwismaster met glans.  Enkele ploegen waren zelfs fan en
staken dat niet onder stoelen of banken: Tot in hun ploegnaam lieten
ze hun voorkeur voor de kwismaster blijken!
            Terwijl de aanwezige Iloka-medewerkers hard aan het werk
waren in de zaal, achter de toog, aan de computer of achter de ver-
beter-tafels vorderde de kwis gestaag.  Dat de jury héél af en toe een
dood moment had demonstreerde bommi Inge door wat te breien
(een trui voor haar kleinzoon...).  Sommigen vonden de kwis blijkbaar
moeilijker dan vorig jaar, anderen vonden hem ongeveer van hetzelf-
de niveau.  Tijdens de pauze konden de kwissers bij sponsor Oxfam
één en ander uit de wereldwinkel kopen.  Dank in ieder geval ook aan
deze gulle sponsor.  En ook werd er tijdens de pauze even stilgestaan
bij de actie 'Kies kleur tegen pesten'.  Aan de kwissers en de mede-
werkers werd gevraagd om vier gekleurde stippen op de rug van de
hand aan te brengen. STIP van Samen Tegen Iemand Pesten...  Alzo
werd door héél wat deelnemers kenbaar gemaakt dat pesten NIET
kan...
            En omstreeks middernacht waren de kaarten volledig geschud
en verscheen er een winnaar: Ploeg  4 x 4 met  175 behaalde punten
op het maximum van 195.  Tweede werd De C par E  met  173 
punten gevolgd door Cityclub die met 165 punten (toch al een
kloofke met 1 & 2) het brons in de wacht sleepte.  De ploegen Haiza
Beri  en Korsakov vervolledigden de top vijf met respectievelijk 164
en 163 punten.  Vanaf plaats drie zaten de ploegen elkaar dus echt
wel op de hielen.
            Volgend jaar op 26 januari zal de vierde Iloka winterkwis
plaatsvinden.  Dat zal dan op een andere locatie zijn.  Vermoedelijk
gaan we de kwis dan iets korter maken door de muziekvragen te
integreren in tien reeksen van tien vragen.  Een fotoronde en de
ABC-ronde zullen behouden blijven.  De retro-gymers hebben reeds
een ideetje aangebracht aangaande een ronde waarbij ze één of ander
uitbeelden dat dan door de ploegen geraden dient te worden.  Het
concept moet nog wat uitgewerkt worden maar we zijn in ieder geval
nu reeds benieuwd naar deze 'retro-ronde'!
            Een woord van dank aan Rudi voor zijn vele werk en het in
elkaar steken van de kwis!  Ook een woord van dank aan ALLE me-
dewerkers die ook van deze derde kwis  een succes maakten; hope-
lijk kunnen we volgend jaar ook op jullie rekenen!  Wij beginnen nu
alvast na te denken over grappige, moeilijke, gemakkelijke enz....
vragen zodat we tegen eind dit jaar  weer een driehonderdtal vragen
bij elkaar hebben waaruit we dan kunnen schiften.  Tot dan! MG
 

NIEUW ADRES
VERFLAND is verhuisd naar
een nieuwe locatie te EKEREN
Driehoekstraat 223.
De Verfsector is de laatste
jaren sterk veranderd . Daar-
om hebben wij in gezamenlijk
overleg met de reeds bestan-
de verfzaak Paint@home ,
beslist om in de toekomst naar
voor te treden onder de naam
"Verfland-Paint@home " 
Pasjes, voordelen en condities
blijven geldig!
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SLEEP OVER 9 – 10 FEBR  2018
Vrijdagavond was het dan zo ver… SLAPEN in de turnzaal! Net nu had
de verwarming het begeven en was de buiten onder nul!  Brrrrrrr.
Tijdens de turnles konden we ons nog wel warm lopen maar bij het
opmaken van onze bedjes werd het toch maar frisjes. Goed ingeduf-
feld in slaapzak en / of dons werd het toch nog gezellig filmkijken.
Met een bekertje popcorn keken we naar EMOJi. Sommigen hadden
reeds kleine oogjes maar dan is het de kunst om zo lang mogelijk
wakker te blijven en zeker niets de missen van al wat er nog zou
kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk was toch iedereen onder zeil.
Er werden nog enkele vuurtjes aangevoerd maar het elektriciteitsnet
van de turnzaal kon dat niet hebben! Gelukkig konden deze vuurtjes
’s morgens het keukentje verwarmen. Ontbijt om 8u15 met warme
chocomelk en thee. Boterhammen met beleg en choco (altijd een
succes).Na het ontbijt alles opruimen, tanden poetsen, en alles in de
juiste zakken steken…
Dan de verkleedkleren aangetrokken, het was immers karnaval en
met de nodige serpentines kon de pret beginnen. Dansen en springen,
lachen en zingen…
Daarna alles terug opruimen zodat we onze turnzaal weer netjes
konden achterlaten. Dan mogen we volgend jaar misschien wel terug
komen. Dit was in ieder geval een zeer geslaagde SLEEP-OVER!
Dank aan hulpleiding: Jana ,Chelsea ,Sofie, Jordy, Jolien, Ilona, Yana,
Tine en de ontbijtploeg Michael en Erna – verslag Nancy.
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M.T Kieldrecht 24/02/2018
Vrijdagavond voor de wedstrijd, alle sprongen nog eens herhalen en
inoefenen zoals voor een echte -strenge- jury (in dit geval Nancy).
Hier en daar nog wat lef bovenhalen en een sprong alleen uitvoeren
of toch liever op veilig spelen en springen wat je zeker goed kan?

Zaterdagochtend, de dag van de wedstrijd, een rit met gekwebbel
voor 10 op de achterbank en hij zat er maar alleen. De zenuwen
spelen duidelijk parten maar liever zo dan onverschilligheid.

Om 9 uur staan de jongste gymnasten paraat: Siebe, Kenny, Matthi-
as en Lyssa. Elk op hun manier voeren ze hun sprongen goed uit! De
prijs voor enthousiasme gaat zeker naar Kenny die telkens met een
grote smile bij zijn landing naar bevestiging zoekt bij de leiding naast
de mat maar ook de andere drie charmeren ongetwijfeld de jury. Siebe
en Kenny winnen respectievelijk goud en brons in de G-categorie en
ook Matthias (zilver) en Lyssa (brons) nemen trots hun medaille in
ontvangst!
Rond 10 uur mogen eindelijk de volgende zenuwpezen aan het werk:
Kiano, Annelien, Pieter en Danthe. Eerst even voorstellen aan de jury
en dan wat geduld uitoefenen vooraleer iedereen aan bod komt.
Sommige sprongen voeren ze perfect uit, inclusief de landing en bij
andere spelen de zenuwen toch parten en wordt nog maar eens
duidelijk hoe moeilijk het is om een perfecte landing te maken -
zonder stapjes - op een valmat. En soms is de trampoline er ineens
sneller dan je denkt en vergeet je dat je ook nog iets moet doen in
de lucht (he Annelien \uD83D\uDE0A). Gelukkig vallen 10- en 11
jarigen altijd in de prijzen (in dit geval allemaal brons) wat jammer
genoeg voor de iets ouderen niet meer het geval is...
Onze 13-14 jarigen zijn vervolgens aan de beurt: Evy, Sinne, Lies,
Eline, Kato, Caroline, Layla en Kiana. Tijdens de 10 minuten opwar-
ming wordt de stress pas echt duidelijk want het gaat alle kanten op!
Gelukkig gebeuren er geen ongevallen. Wat me opvalt? De mooi
horizontale open én gesloten karper van Caroline, de bijna perfecte
'barani' van Evy en de knappe hoogte van Layla's salto. Kato, die met
haar jonge leeftijd door een laattijdige inschrijving met deze oudere
springers moet concurreren, doet zeker niet onder! Na afloop vloeien
hier en daar wat traantjes maar een groepsknuffel maakt veel goed.
Ook dat hoort erbij, leren omgaan met tegenslag en verdriet en
trachten tevreden te zijn met je prestatie. (Wie graag wil weten op
welke plaats hij eindigde binnen Iloka, kijkt naar de volgorde van de
namen.)
Het geduld van onze 15 plussers wordt op de proef gesteld en de
zenuwen zwellen aan maar uiteindelijk mogen ook zij aantreden: 
Chelsea, Amy, Kiara, Charlotte, en Marieke.  
Al gauw blijkt dat zij het moeten  opnemen tegen 2 ijzersterke dames
van Turnclub Gympie. Onze gymnasten laten zich niet imponeren en
zetten goede prestaties neer. Opvallend: Amy's mooie zweeffase in
haar salto en de mooie afwerking (altijd trouwens, training of wed-
strijd) van Chelsea!

Enige tijd later vindt de prijsuitreiking plaats. De jongste gymnasten
nemen allemaal een medaille in ontvangst maar de 15+ moet het
stellen met een top 3 waarin Chelsea brons wegkaapt voor Iloka:
proficiat! Goud en zilver zijn dik verdiend voor de technisch zeer
sterke meiden van de andere turnkring die vermoedelijk iets meer
trainen (dit recreatoernooi richt zich op recreatieve gymnasten die 1
tot 4 uur per week turnen).

In de namiddag, moesten nog twee gymnasten aantreden: Anouk en
Yinthe. Ze waren al van 9 u 's morgens aan het wachten, wat toch
wel echt heel lang is!
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Maar ze hebben niet gezeurd en hebben een mooie prestatie neerge-
zet. Yinthe kreeg brons en Anouk straalde met haar zilveren medail-
le. Toen we Gymbo zagen, hebben we nog snel een mooie foto gemaakt
met Gymbo en onze twee kampioenen. Graag wil ik hier de ouders
van Yinthe bedanken, voor hun eindeloze geduld ( ze hebben maar
liefst van 9u 's morgens tot 17u moeten blijven om ook hun jongste
dochter haar moment van glorie te gunnen. Dus, ook voor hen een
dikke proficiat.) Maar ondanks het lange wachten, was de vraag van
de kids: wanneer is de volgende wedstrijd?
Niet iedereen vindt wedstrijden turnen leuk en net daarom zit je goed
bij Iloka. Onze leiding traint onze gymnasten op volledig vrijwillige
basis en steekt daar met veel plezier enorm veel tijd en energie in.
Het enige dat zij in return vragen is inzet tijdens de les, deelname
aan het turnfeest en af en toe meedoen met een wedstrijd. Er zijn
turnkringen die veel meer inzetten op het competitieve aspect en het
afleggen van perfecte wedstrijdparcours maar daar ligt bij Iloka niet
de nadruk. Turnen moet toegankelijk zijn voor iedereen die zin heeft
in turnen, ongeacht het talent of de aanleg. Iloka streeft naar vorde-
ringen bij iedereen op eigen niveau en naar TURNPLEZIER. Wie plezier
beleeft aan turnen, voelt zich beter in zijn vel en zal sterker in zijn
schoenen staan, binnen én buiten de turnkring. En naast turnen or-
ganiseert Iloka ook heel wat nevenactiviteiten zoals een sintfeest,
cinemabezoek, sleepover of optreden voor ouderlingen, wat de band
en vriendschap onderling enkel maar versterkt. Ook tijdens een
wedstrijd is er tijd voor turnen maar ook voor het smeden van ster-
kere banden.
 
Lieve gymnasten, een gouden raad: luister goed naar je leiding als
die zegt hoe je iets kan verbeteren en tracht dat ook onmiddellijk te
doen, zo ga je het snelste vorderingen maken en nóg meer plezier
beleven aan turnen. 
En beste (hulp)leiding, er ligt nog heel wat onontgonnen potentieel
te wachten op jullie, een echte uitdaging om jullie gymnasten het
beste uit zichzelf te laten halen, heerlijk toch!?  

P.S. Heb jij toevallig naaitalent en een beetje tijd over? Misschien wil
je dan wel dit bonte-Iloka-allegaartje helpen aan mooie maillots zodat
we op wedstrijden en andere evenementen nog meer kunnen stralen
als groep? Laat het ons weten! verslag Cin.
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DEWEL Matthias jongens 21/01/2010 

VANDERVORST Lars Jongens 7/01/2010 

MAARI Hermelien meisjes 30/01/2009 

SEGERS Yoemi meisjes 29/01/2007 

DOMS Joren jongens 10/01/2007 

VAN DER STRAETEN Xandy meisjes 29/01/2004 

POPPE Trish MT 31/01/2003 

DE DECKER Eline meisjes 22/01/2003 

WARZEE Indra hulp 20/01/1997 

HAMAEKERS Nancy leiding 17/01/1973 

DE LEEUW Tom volleybal 31/01/1972 

VAN HASSELT Rudi bestuur 9/01/1965 

PLOMPEN Erna bestuur 23/01/1959 

LE ROY Lia conditiegym 25/01/1956 

GEYSKENS Ludwina erelid 12/01/1933 

 

DRIESSENS Senne kleuters 12/02/2014 

SWIJNEN Nand kleuters 23/02/2013 

DE SMET Anna meisjes 27/02/2009 

HAGENDIJK Lola meisjes 23/02/2008 

BACKX Alicia meisjes 5/02/2008 

BECIRI Kiano jongens 12/06/2006 

FIRQUET Sinne Gym5 28/02/2005 

GENYN Anja volleybal 17/02/1981 

DE LEEUW Nadine leiding 16/02/1974 

BLOCK Martha seniorobic 17/02/1948 

JANSSENS Lieve  seniorobic 4/02/1944 

JASPERS Roos seniorobic 4/02/1943 

GEYSKENS Antoon bestuur 20/02/1931 

 

MOLS Jasmijn kleuters 12/03/2014 

VANDERVORST Jente meisjes 22/03/2012 

HENST Frederieke Dance Stars 19/03/2010 

PAUWELS Bryan-junior jongens 12/03/2009 

PAUWELS Tallulah-Belle meisjes 12/03/2009 

SYMONS Helena Gym 5 29/03/2006 

GELUK Nathaly meisjes 11/03/2005 

VAN DOMMELE Sara meisjes 25/03/2003 

STEINS Yana hulp 21/03/1996 

BRACKEVA Nick bestuur 2/03/1985 

DOMS Sara retrogym 21/03/1977 

STOOP Inge leiding 19/03/1966 

DONDERS Martine seniorobic 4/03/1962 

MASSA Marina seniorobic 29/03/1955 

DE LEEUW Ludo bestuur 18/03/1941 

MERTENS    Jeannine seniorobic 12/03/1941 
 

einddatum volgende editie 31 mei 2018
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Heb je zelf op vakantie een handstandfoto gemaakt? Mail het 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 

Chili 

Hola Iloka! 
 
In November/December ben ik 
naar  de hoofdstad van Chili 
(Santiago) gevlogen. Na een vlucht 
van 15 uur kwam ik aan in Zuid-
Amerika. De zomerse 
temperaturen van 30°C wist ik te 
appreciëren. 
 
De dag erna ben ik naar Punta 
Arenas gevlogen. Dit ligt helemaal 
in het zuiden van Chili waar er ook 
pinguïns zitten. Helaas heb ik er 
geen gezien. Gelukkig had ik wel 
m’n mascotte bij die Inge voor mij 
gemaakt heeft. De mascotte heeft 
me zowel in Chili als in Argentinië 
vergezeld.  
 
Groetjes 
Kelly    
 

 
Ook onze voorzitter, Michael 
Swijnen, staat graag op zijn 
handen en dit onder het 
goedkeurende oog van 
Mickey Mouse in Disneyland! 
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Een lange KERST!
Op reis vertrekken op kerstdag? een aanrader!
Geen files in Kapellen, Antwerpen of Brussel – iedereen lag waar-
schijnlijk nog te slapen toen wij vertrokken rond 6u richting San
Francisco. Ook in de luchthaven was het rustig – geen drukke bedoe-
ning in de vertrekhal en ook niet aan de douane. We werden maar 1
keertje gecontroleerd en dat was het dan. We vlogen wel via Kopen-
hagen, en daar hadden ze helemaal geen belangstelling voor onze
handbagage, schoenen, jassen of andere toestanden. We hadden dan
ook nog eens een zeer mooie plaats gekregen aan de nooduitgang,
dus ons hoor je niet klagen. De tijd ging steeds maar achteruit zodat
we in de vroege nm reeds in SF landen. Na immigratie, die mensen
waren niet zo blij dat ze met kerstmis moesten werken, was ook reeds
onze bagage op de band en konden we melden dat alle pakjes waren
aangekomen. Nadine en Freya stonden reeds te zwaaien aan de uit-
gang – het zonnetje scheen en dat was eigenlijk alles wat we nodig
hadden. Kerstmis vieren met je familie het is bij ons niet zo gewoon.
Vele mooie warme dagen, we hebben ervan genoten.
We hebben ook enkele dagen uitgetrokken om Sacramento te bezoe-
ken. Dit is de hoofdstad van Californië. De stad ligt aan de samen-
vloeiing van de Sacramento en de American River in het noorden van
de grote Centrale Vallei van Californië.
We bezochten daar het Capitool – liepen door het Memorial Park –
gingen Crab eten – bezochten het treinmuseum en ook nog de Sa-
cramento Zoo. Van alles te doen maar in 2 dagen ben je wel rond, in
tegenstelling met San Francisco waar je oneindig kan rond dolen en
toch nog steeds nieuwe dingen ontdekken.
Het nieuwe jaar werd ingezet met een stevige wandeling en natuurlijk
de nieuwjaarsbrief! Ook de week na nieuwjaar mocht Freya nog thuis
blijven en hebben we nog van alles kunnen samen doen. Na de eerste
schooldag waren Opa en Oma er nog even maar de volgende dag
moesten we wel vertrekken naar het verre donkere België! Ook de
terugreis is vlot verlopen maar dan gaat de tijd voor ons een beetje
te snel en kunnen we niet zo goed meer volgen. Dus winterslaap was
welkom! We kijken wel uit naar juni want dan komt er bezoek uit
Amerika!!!I.H.

zonnige groetjes uit CA,
De feestdagen waren hier weer een gezellig drukke bedoening, want
de kerstman bracht Oma en Opa! De dagen ervoor hebben we ook
nog kerst met Belgische vrienden gevierd, dus het welkomst comite
was opgewarmd voor het hoog bezoek.
De kerstvakantie was het hier weer eens prachtig weer en niet zo
koud als vorig jaar, perfect dus voor een tripje naar Sacramento, de
hoofdstad van the staat California. We vinden het bijzonder fijn om
mensen die 12 uur op een vlucht hebben gezeten, nog een paar
uurtjes extra op te sluiten in de auto voor een California road trip.
De rest van de kerstvakantie werd gevuld met lego bouwen, knutse-
len,tripjes en wandelingen wat dichter bij huis, onder een stralende
zon. De vakantie eindigde wel in mineur: Freya moest al terug naar
school en de laatste 2 dagen heeft het bijna non-stop geregend,
kwestie van Oma en Opa goed voor te bereiden op de terugkeer naar
Belgie. Maar ondertussen schijnt de zon alweer lang en daar genieten
we van! Nadine en Co
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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.De neus reinigen, nadruk; 3.Levenslucht, gegevens, puntig staafje; 4.Ironie, filmbeeld, 

raamwerk; 5.Voegwoord, sportorganisatie; 6.bijgerecht, begeerte, slee; 7.Smal, bridgeterm; 

8.Werkschort, bewijsstuk, sprookjesfiguur; 9.Goedzo!,printermerk; 10.Dik en plomp, traag, 

universele stekker; 11.Groepering, opera van Puccini; 12.Langzame dans, rustig; 13.Zonder 

kleren, voorteken, stuk stof; 14.Rivier in Portugal, wiel; 15.Snijwerktuig, balletje papier, 

plattelands; 16.Zijrivier v.d. Maas, gelijkvormig; 17.Rij voertuigen, volk, nieuw(in samenst.); 

18.Groei,gevat 

Verticaal 

2.Houten kom, ontknoping, sierheester; 3.Cijferpzuzzel, Palestijnse stad, muziekteken; 4.Een 

beetje, parvenu, karaat, Japanse munt; 5.Atmosfeer, zijweg, kegelvormig; 6.Pointe, geurend 

zaad, strijdperk; 7.Rivier in Pakistan, golfbeweging, beeldmerk, spil; 8.Koraaleiland, enfin, 

gegraven diepte; 9.Paardje, houten vat, Londens gebouw, muurholte; 10.Gek, winters 

voertuig, daarna; 11.Kerkelijk gebruik, ijshockeyschijf, zonder glans; 12.Snack, in groten 

getale, cirkelvormig; 13.Vroeger automerk, boogbal, jong konijn;14.Verlegenheid, gesneden 

hengst, ampère, vervuilde mist 

 

Sudoku 

 

  Beginners   Gevorderden       Experts 

 

7 1 8 5 7 3 9 4

8 9 5 6 7 6 3

4 5 7 2 6 6 9 5 8 6

5 2 6 8 9 2 2 1

3 8 2 4 3 1 5 8 3 2

6 8 3 5 5 6 7 6 8 9 7

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

1 7 2 4 8 6 1 4

7 2 9 8 1 3 1 9 6
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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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