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

secretaris
Grégoire Bekaert
03 336 42 25 / 0477 812 012
gomtu@telenet.be

Leiding
Inge Stoop
0485 540 693  
inge.stoop@telenet.be

Leiding
Irène Huygen
03 664 93 80   0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
 
 
 
 
 

Voorzitter
Michael Swijnen
2950 Kapellen
0474 38 59 18
michaelswijnen@hotmail.com

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

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

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

coach volleybal
Tom De Leeuw
0476 903 565
tom.deleeuw@skynet.be

secretaris
Nick Brackeva
0476516000
nick_brackeva@gdw.be
 

Viki Couck
0496 78 78 94
viki.couck@hotmail.com

Kelly Martens
0474 58 07 30
kellymartens88@hotmail.com

START NIEUW TURNSEIZOEN

maandag 03/09 gym+ 19.00 tot 20.30
  conditiegym 19.30 tot 20.30
dinsdag 04/09 seniorobic 14.00 tot 15.30
 25/09 volleybal 20.30 tot 10.00
woensdag12/09 kleutergym 14.30 tot 16.00
 03/10 dance stars 16.00 tot 17.30
vrijdag 07/09 jongens en meisjes gym 18.00 tot 19.30
 07/09 LM / MT 19.30 tot 21.00
 07/09 retrogym 19.30 tot 21.00
 07/09 lijndansen 13.30 tot 12.00
zondag 23/09 floor 10.00 tot 12.00

KICK OFF vrijdag 31 augustus in de turnzaal KA Streepstraat
- kennismaken met je nieuw club of vrienden terugvinden na de
vakantie - een drankje aangeboden door ILOKA, dus iedereen
welkom!
onze lessen starten op volgende data:

 

zomaar een les seniorobic
dinsdagmiddag rond 14u verzamelen ze in de kleedkamer van de
sporthal. Je hoort ze al vrolijk tateren, de jonge seniorobicers van
ILOKA. Het is net of ze mekaar in jaren niet gezien of gehoord hebben,
maar ik weet zeker dat het voor sommige gisteren was. Toch prach-
tig dat je elkaar steeds nieuwe dingen kan toevertrouwen. Ik veron-
derstel dat het steeds nieuwe dingen zijn, het is misschien ook een
vorm van …
Dan de trap op en een hartelijke begroeting van iedereen. Af en toe
ontbreekt er wel eens iemand, maar ja ze hebben het dan ook zo druk
met nog 101 andere activiteiten, City Trips, Shopping toestanden, de
loodgieter die net deze dag langskomt, een last minute reisje enz. Het
laatste nieuws wordt nog snel doorverteld en dan doen we een poging
om onze les te starten!
Vrij rondstappen en allerlei bewegingen om op te warmen. Maar dan
komen ze elkaar toch weer tegen op de vloer en moeten ze nog iets
vragen of bespreken, net of er nadien geen tijd meer is. Dan is het
voor mij een uitdaging om steeds nieuwe opdrachtjes te verzinnen
om deze bende in gang te krijgen. Soms lukt het al wat beter dan
anders, het hangt ook een beetje van het weer af…
Na een toch wel stevige opwarming krijgen ze ook nog een “combi-
natie” en daar moet een beetje bij nagedacht worden en dan wordt
het stil. Ik vind dit nog steeds mijn moment!! Na al dat denken is het
hoog tijd om de ballen boven te halen en kunnen ze weer wat stoom
aflaten. Hier is het ook nodig om steeds de nodige variatie of nieuwe
spelletjes te verzinnen, want foefelen en vals spelen is hun hobby.
Tijd voor drink en/of plas pauze.
Dan worden de “mattekens” bovengehaald en komt het zachte werk –
even op adem komen en ontspannen – dan nog wat buikspieren, been
en heupwerk, rugspieren, bekkenbodemspieren, alles op eigen tempo
en blijven ademen!!! Nog even alles terug uitrekken en ontspannen
en we kunnen er weer een weekje tegen aan.
En dan is er, koffie of … en kunnen we alles nog eens rustig na be-
spreken. Er worden  toch nog nieuwtjes uitgewisseld en de laatste
snufjes van onze woesjie woesjie aangeleerd en vergeleken,
spannend!
Bedankt iedereen voor de gezellige uurtjes, tot volgende seizoen –
jullie “lijdster” I.H.
ps: woesjie woesjie = martinees voor iPhone
 

Cindy Joosens
0486 39 91 87
cindyjoosens@hotmail.com
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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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DONDERDAG 26/jul ZOMERETENTJE 50+

DONDERDAG 23/aug STARTVERGADERING  ILOKA
VRIJDAG 31/aug KICK-OFF

ZATERDAG 1/sep FEEST OP HET DORPSPLEIN - LIJNDANSEN
DONDERDAG 13/sep VERGADERING  ILOKA
ZATERDAG 22/sep UITSTAP LEIDING EN BESTUUR

29/sep GYMSTARS OPLEIDING

geen les in KA van 10 tot 14 oktober wegens verkiezingen
DONDERDAG 18/okt VERGADERING  ILOKA
ZATERDAG 20/okt KADER WE
ZONDAG 21/okt KADER WE

26/okt HERFSTFEEST / S+
HERFSTVERLOF VAN 29/10 TOT EN MET 4/11/18

11/11 ZONDAG
DONDERDAG 15/nov VERGADERING ILOKA
ZONDAG 18/nov GOEDE DOELEN DAG
ZATERDAG 24/nov DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
WOENSDAG 28/nov SINTERKLAASFEEST

ZATERDAG 15/dec DAG VAN DE TRAINER GENT
DONDERDAG 20/dec VERGADERING ILOKA
ZATERDAG 22/dec GYM GALA
ZONDAG 23/dec GYM GALA

KERSTVERLOF VAN 24/12 TOT EN MET 6/01/2019

2019
DONDERDAG 17/jan VERGADERING ILOKA
ZATERDAG 26/jan ILOKA QUIZ

DONDERDAG 21/feb VERGADERING ILOKA

VRIJDAG 1-2/mrt SLEEP-OVER kids
KROKUSVERLOF VAN 04/03 TOT EN MET 10/04/2019

DONDERDAG 14/mrt VERGADERING ILOKA
ZATERDAG 23/mrt TURNFEEST 

PAASVERLOF VAN 8/04 TOT EN MET 22/04  -  PASEN 21/04
DONDERDAG 25/apr VERGADERING ILOKA

WOENSDAG 1/mei VERLOF FEEST VAN DE ARBEID
DONDERDAG 9/mei ALV ILOKA VZW 
DONDERDAG 23/mei VERGADERING ILOKA

0HH  30/05  -  31/05  DONDERDAG / VRIJDAG GEEN LES

PINKSTEREN 9/6 - VERLOF MAANDAG 10/06
DONDERDAG 20/jun VERGADERING ILOKA

SEPTEMBER MAAND VAN DE SPORTCLUB

WEDSTRIJD TOESTELTURNE ESSEN / datum nog niet gekend

KRINGKALENDER   SEIZOEN   2018  -  2019
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wedstrijd TT Denderhoutem
19/05/18
Zaterdagochtend 6u00 en de
wekker liep al af. Veel te vroeg
voor een vrije dag en ik was niet
de enige met die gedachte. Mat-
thias en Lotte kwamen maar met
kleine oogjes uit hun bed. Tijd om
ons klaar te maken en Siebe en
Kenny op te pikken op het markt-
plein om 7u00.
Toen we daar aankwamen, ston-
den ze al vol ongeduld te wachten.
Ja, ik had weer 5 minuten vertra-
ging opgelopen. Snel iedereen in
de auto geladen en weg waren we,
richting Denderhoutem. Tijdens
de rit was het verbazingwekkend
rustig doordat iedereen toch nog
een beetje moe was.
 Ter plaatse aangekomen, kon de
zoektocht beginnen om ons aan
te melden en de juiste kleedka-
mer te vinden. Na een kleine
speurtocht hadden we toch alles
gevonden en konden we ons klaar
maken om aan de opwarming te
beginnen.  Een kwartiertje kre-
gen we voor de algemene opwar-
ming. Tijdens de opwarming
kwam Inge nog even langs om
iedereen veel succes te wensen,
want zij was al aanwezig om te
jureren. Daarna was het tijd om
ons op te stellen om naar het
eerste toestel te trekken. Dit was
de herenbrug.Na een korte op-
warming aan het toestel, kon de
wedstrijd echt van start gaan.
Siebe was als eerste aan de beurt,
gevolgd door Kenny en Matthias.
Ze hebben alle drie een zeer

goede oefening gebracht. Toen
moesten we even wachten tot we
konden doorschuiven naar de
lange mat, waar ze weer goed
gepresteerd hebben, alleen Mat-
thias ;” We gaan toch nog een
beetje moeten oefenen op je
handstand en radslag.”Na de
lange mat was de sprong aan de
beurt. Iedereen had weer eens
zijn best gedaan, Kenny :”Niet
vergeten te groeten naar de jury
na de sprong.”Als laatste toestel
was de rekstok aan de beurt. Ook
hier zette iedereen weer een top-
prestatie neer. Na een korte
pauze was het al tijd voor de me-
dailles. Als eerste mocht Matthias
zijn zilveren medaille in ontvangst
nemen. Kenny en Siebe moesten
tot het allerlaatste wachten om
hun medailles in ontvangst te
nemen. Voor Kenny was het ook
een zilveren en voor Siebe zelfs
een gouden medaille. Na de cere-
monie was er nog even tijd om
met Gymba op de foto te gaan en
Inge bij te praten voor we huis-
waarts reden.Op de terugrit was
het nog stiller want Siebe en Lotte
sliepen op de achterbank. Turnen
kan toch vermoeiend zijn, maar
supporteren ook. Iedereen vond
het super leuk die dag, behalve
het vroege opstaan. Viki 
-       Een dikke proficiat voor
onze jonge gymnasten bij hun
eerste wedstrijd toestelturnen,
BRAVO!!! 
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OPLOSSINGEN
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HEYLEN Olivia 16/04/2015 

JOHNSON Norah 27/04/2013 

FAES Lander 25/04/2013 

HAMPSON Naomi 26/04/2011 

DEJOSSE Anne  29/04/2009 

HENST Clarissa 3/04/2007 

KIEL Talia 28/04/2004 

LOOS Lieve   18/04/1975 

VAN REETH Leen 4/04/1955 

 

VERHELST Alexander 14/05/2012 

HEMGENBERGS Yentl 3/05/2008 

VAN EIJMEREN Zeno 23/05/2006 

AERTS  Lore 4/05/2005 

LAMBERT Caroline 27/05/2004 

CRIEKEMANS Laurence 18/05/2004 

SYMONS Aline 19/05/2002 

HUYGEN Irène 29/05/1948 
 

 

 

STAELENS Elise 19/06/2014 

SCHUYBROEK Fien 27/06/2012 

COUNE Pieter 18/06/2007 

BECIRI Kiano 12/06/2006 

BAELE Lenka 7/06/2006 

HUYBRECHTS Yenthe 1/06/2006 

VAN DE SANDE Eline 6/06/2004 

ANSOMS Chelsea 29/06/2000 

SWIJNEN Michael 9/06/1984 

COUCK Viki 28/06/1982 

DE LOGHT Agnes 9/06/1964 

VAN LEUGENHAEGHE Annita 1/06/1955 

DE MAEYER Adrienne 7/06/1951 

VERLINDEN Steven 20/06/1944 
 

 

 

HAMPSON Goodwin 24/07/2013 

SWIJNEN Vic 26/07/2010 

PEETERS Lyssa 19/07/2010 

VERHAEGEN Sara 4/07/2009 

SYMONS Evi 19/07/2008 

HADID Tayma  8/07/2005 

IBISHI Kenny 31/07/2004 

BEKAERT Gregoire 19/07/1978 

VAN DEN BOSSCHE Irène 21/07/1956 

DECKERS Maria 10/07/1943 
 

 

VERLINDEN Giule 20/08/2014 

VEKEMANS Nathan 6/08/2014 

BOSMANS Vic 28/08/2013 

BOECKX Sterre 15/08/2013 

STEYNEN Jonas 1/08/2011 

KEMPYNCK Gille 21/08/2009 

STOOP Zoë 13/08/2009 

BLEUKENS Dante 13/08/2007 

GEORGAKOPOULOS Anna-Olympia 25/08/2004 

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 

STOOP Inge 19/03/1966 

ILSEN Magda 1/08/1951 

DEMUYNK Rita 12/08/1944 
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volleybal bij ILOKA
dinsdagavond om 20u30 kan je volleybal spelen in de turnzaal van het KA Streepstraat Kapellen.
 
Zonder wedstrijddruk enkel sportief bezig zijn. Wij zijn dringend op zoek naar mede spelers om onze
ploeg aan te vullen en te versterken Heb je zin om eens te proberen, dan ben je steeds welkom om
even kennis te maken met je nieuwe vrienden. Alle verder info bij Tom De Leeuw 0476 90 35 65
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CURSUS  ASPIRANT-INITIATOR  GYMNASTIEK:
         Nadat ik begin 2016 met pensioen ging, kwam er wat tijd vrij om eens iets anders te doen.  Zo
begon ik stilaan met Iloka op pad te gaan (sterrendag, jaarfeest, Iloka-café, kwis, uitstappen) en begon
ook de interesse in het turnen zelf te groeien; dit laatste een beetje tot m'n eigen verbazing.  Ik was
immers zelf nooit gymnast geweest al hoorde ik van Inge al jaren hoe tof turnen en lesgeven wel was.
 
         Vorig jaar werd ik dan gecontacteerd door de gemeente Brasschaat.  Die organiseerden een
turnkamp tijdens het Allerheiligenverlof en kwamen nog enkele lesgevers te kort.  Dat ik niets van turnen
kende, was volgens hen helemaal geen probleem want “Uw vrouw zal wel zeggen wat ge moet doen...” 
Tja; dat doet ze al zestien jaar dus dat was ik in ieder geval al wel gewoon.  Op het werk luisterde ze
(meestal) naar mij maar thuis was het andersom (ook meestal).  Tijdens dit kamp kreeg ik de microbe
serieus te pakken.  Inge kreeg dit vlug door en opperde dat ze op maandagavond nog wel iemand kon
gebruiken.  Ze had haar handen vol met zestien enthousiaste tieners en kon een paar extra handen en
ogen wel gebruiken.
 
         En zo ben ik eind vorig jaar op een blauwe maandag dan een beetje onzeker naar de zaal vertrok-
ken te Kapellen.  Aan de tieners lag het zeker niet; die aanvaarden de nieuwe (oude) lesgever quasi
onmiddellijk.  Veel aanmoedigen en af en toe een kwinkslag hielpen ook om de drempelvrees min of meer
te overwinnen.  Maar wat was het ontzettend veel moelijker dan ik dacht!  Al die verschillende technieken
en al die verschillende houdingen bij het helpen van de gymnast.  Wat in ieder geval al meeviel was het
feit dat de jonge gymnasten zelf me corrigeerden als ik iets niet juist deed en dat ze mijn onkunde
blijkbaar helemaal niet zo erg vonden.
 
         De weken daarna overstelpte ik Inge met allerlei vragen.  Geduldig gaf ze de nodige uitleg.  Via
google en you-tube bekeek ik allerlei filmpjes om te leren hoe je ondersteunde bij een buikomtrek, een
kip, een molendraai voor- en achterwaarts, een brisé, een kikker-op en halve kikker-op.  Ik zou immers
zoveel mogelijk met de gymnasten aan de barren werken.  Maar op den duur werd ik zowat overal bij-
gevraagd en diende ik me ook te verdiepen in rad,  rondat, mini-tramp, balk, plint enz....  Ik had dan wel
de smaak te pakken maar ondervond dat ik nog HEEL VEEL te leren had.  En dat ik nooit zelf gymnast
was, maakte het allemaal nog een beetje moeilijker.

         Ondertussen was ik lid geworden van Iloka en deed ik op vrijdagavond af en toe mee met de Retro. 
En als lid van Gym-Fed kreeg ik allerlei informatie.  Volgens Inge zou het zeker niet
slecht zijn als ik af en toe eens een cursus ging volgen.  Zo gezegd, zo gedaan en
op 10 en 11 feberuari laatstleden volgde ik de cursus onderaan de opleidingspyra-
mide: Aspirant-initiator gymnastiek.  Zestien uur later wist ik al iets meer over di-
dactiek met als onderwerpen onder andere 'de sportbeoefenaar', 'de context en de
aanpak', 'de opwarming bestaande uit cardio, lenigheid en kracht', 'de kernopdrach-
ten' enz...  Samen met zeventien andere enthousiaste cursisten begonnen we er aan
en voor we het wisten waren de twee dagen cursus voorbij.  Het was zeer plezierig
om samen met jonge mensen tussen de 14 en 26 jaar deze cursus te volgen en door
hen als bijna-zestigjarige aanvaard te worden.  We hebben veel leut gehad, maar
we hebben ook veel bijgeleerd! 
 
         Maar uiteraard zijn twee dagen erg kort en zal het nog lang duren voor ik de
knepen van het vak min of meer begin door te hebben.  Ondertussen volgde ik in
maart ook een cursus EHBO; kan altijd van pas komen bij één of ander klein acci-
dentje...  Dat Kyara me al onmiddellijk tijdens de eerste les na deze cursus testte,
was nu ook niet echt nodig; hopelijk herstelt ze voorspoedig van een polsblessure. 
           Als alles verloopt zoals voorzien, begin ik in augustus aan de volgende cursus:
die van Initiator.  Een cursus van tien dagen te Deurne gevolgd door een examen in
september voor wat het theoretisch gedeelte betreft.  Van september tot november
volgt er dan een praktijkstage met als orgelpunt op 18 november het praktijkexamen. 
't Zal misschien allemaal niet zo simpel zijn maar ik ga er in ieder geval voor, want
ondertussen heeft het turnen een plekje in m'n hart veroverd! 
Veel sportieve groeten; Marc.  
 

ILOKA wenst je veel succes bij de cursus en van harte welkom bij onze club!

einddatum volgende editie 31 oktober 2018
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DORPSDAG
27/05/18
Dit keer geen café ILOKA op de
Dorpsdag – we hadden nog maar
pas het ILOKA café in de turnzaal
gehad dus werd er besloten om
enkel optredens te doen op het
dorpsplein met een info standje
aldaar. Tentje zetten duurde dit
keer niet zo lang en onze aanvoer
was beperkt. We stonden gepro-
grammeerd om 10u en 12.30u
voor een optreden met onze Dan-
ceStars en Lijndans. Wij klaar,
maar het plein was er nog niet
klaar voor en dus werd er met een
uitstel van een kwartier toch ge-
start. De tafels en stoelen stonden
nog op een hoop en de mannen
van licht en geluid waren nog
verre van klaar met hun installa-
tie. Toch hebben we ons beste
beentje voor gezet en beten we
de spits af van de Dorpsdag. Waar
we wel van schrokken was het
immens lawaai dat uit de boxen
kwam, zodat we niet met elkaar
konden praten. Hier hadden we
niet op gerekend. We hebben het
dan ook maar een halve dag vol
gehouden en zijn rustig vertrok-
ken na ons tweede optreden. Dit
was niet voor herhaling vatbaar!
Rond de klok van 15u was alles
voor ons aan de kant en zijn we
nog wel langs de “Dorpsdag” ge-
trokken. We maakten de stand
van de Wereldwinkel ons verza-
mel punt zodat we die dag toch
nog een goed doel konden steu-
nen. Aan alle deelnemers een zeer
gemeend DANK JE WEL en tot een
volgende keer! I.H.
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SLEEP-OVER RETROGYM
De sleep-over ging tijdens de les al goed van start met “Retro goes
acro”. Viki en Kelly waren de eersten om een poging te wagen. Ze
slaagden er (gelukkig) in om lang genoeg te blijven staan voor
een foto. De andere retrogymers vonden het wel een leuk idee om
eens iets anders te proberen, en dus werden er onmiddellijk nog
andere “constructies” uitgeprobeerd, de ene al met iets meer
succes dan de andere. Toen iedereen naar huis was, kon de sleep-
over écht beginnen. Meteen werden er uit alle verschillende koffers
en zakken gezelschapsspelletjes en een berg eten en drinken
getoverd. AANVALLEEEEEEN! Nog een leuk achtergrondmuziekje
erbij en dan was alles klaar. Er werd gebabbeld en gelachen, Inge
deelde zelfgemaakte pinguïns uit (die mee op reis moeten!) en als
de aanzet voor een topsfeer was gegeven, kwam Leen er nog bij,
wat de sfeer alleen maar verbeterde. Halverwege de voorraad eten
en drinken werd er besloten dat we misschien maar eens een
spelletje moesten spelen. De aanzet werd gegeven met een ronde
“Wat ben ik?” waar Inge iets was wat Viki regelmatig gebruikt,
Kelly iets wat geen huisdier is, maar toch wel een huisdier is en
Marieke? Dit gebeurde gewoon. Iedereen opgewarmd? Dan kunnen
we beginnen met het echte werk. De jungle speed werd bovenge-
haald. Na even kort de spelregels te overlopen, kon het spel be-
ginnen. Het was duidelijk dat de jeugd betere reflexen had, maar
dat wil niet zeggen dat ze altijd konden winnen. Viki slaagde erin
om de eer van de “oudere” retro te redden. Het eerlijk spelen werd
na een tijdje wat vervelend, want iedereen kent toch het prachti-
ge motto: “Valsspelen is ook spelen.” De spelletjesmarathon werd
voortgezet met valse motten. Het doel van het spel? Valsspelen!
Kaartjes verdwenen naar de meest ondenkbare plekken. Om het
met Shani te illustreren: ‘Ah, is het spel gedaan? Oké wacht…’ *
tovert kaarten uit haar mouw, van onder haar benen en van
achter de valmat* Daarna was het aan de bewoners van Wakker-
dam. Specialist in weerwolven (dankzij jarenlange scoutservarin-
gen) Marieke nam de speluitleg en rol van verteller op zich tijdens
de eerste ronde. Eentje is geentje natuurlijk, dus ook Inge en Shani
waagden zich aan een ronde als verteller. Hoewel een spelletjes-
marathon minder vermoeiend is dan een loopmarathon, eiste ook
dat na een paar uur zijn tol. Een snelle blik op de klok vertelde
ons dat het al voorbij één uur ’s nachts was. Allemaal tandjes
poetsen en bedjes in dus.
 
Om half negen werd iedereen wakker gemaakt, want de koffie-
koeken en pistolets waren er! In de keuken werden volksspelen
ontdekt. Wat doe je in zo’n situatie? Juist, na het ontbijt nog even
een spelletje spelen natuurlijk. Terwijl Trish en Cin een leukere
versie van sjoelbak, waarbij je je schijfjes door een klein gaatje
naar het vak van de andere moet schieten, ontdekten, duelleerden
Kelly en Marieke in vier op een rij. Het sjoelbakspel trok de aandacht
van Kelly. Ze waagde zich aan het spel met als tegenspeler Trish,
die de afgelopen spelletjes al had gewonnen. Nadat iedereen een
keer had geprobeerd, werd er nog even afgewassen. Terug in de
zaal haalde Inge het keezenspel boven, een variant op mens erger
je niet. Pionnen komen en gaan, maar de topsfeer is altijd blijven
bestaan. Wie er gewonnen is zullen we nooit weten, want er moest
nog opgeruimd worden. Vele handen maken licht werk en dus
konden we niet veel later allemaal naar Kinepolis vertrekken, om
de sleep-over af te sluiten met iloka @ the movies.MDM
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Onder een stralende zon deden enkele van onze leden mee aan de stormgames in Hoevenen. Omstreeks 

12 uur kwamen Viki , Cindy , Kelly , Aster , Jordy & Michael aan op de terreinen van Patro Hoevenen , 

allemaal goed uitgeslapen en vol energie !  De stormgames zijn een leuk allegaartje van een aantal 

spelen op springkastelen en volksspelen, er komen hierop ook zeer verschillende teams op af , zoals free 

runners die het gebeuren zullen willen winnen en vrienden ploegen zoals wij. 

We starten met BUMPER VOETBAL tegen een ploeg met 6 afgetrainde binken , winnen deden we niet 

maar we amuseerde ons rot .  Kelly stond haar mannetje in de goal en de rest van ons probeerde vooral 

recht te blijven.  Met de zon op zo een plastieken bal was dit al meteen een zeer zware eerste opdracht 

Als 2de moesten we en 

vaardigheidsproef doen dit lag 

ons zeer goed in een mum van 

tijd hadden we de meeste 

blokken gevangen.  

 

In het eerste springkasteel liep 

het voor ons Cindy mis en sloeg ze haar voet om bij het naar binnen lopen 

, na een korte pauze gingen onze strijders verder met een vrouw minder 

maar met even veel moed . 

De 

kubus 

voor 

vele 

de 

zwaarste 

maar ook 

wel een van de 

leukste proeven terwijl de dames erin 

stonden te springen probeerden Jordy en 

Ik deze zo snel mogelijk van de ene naar de 

andere lijn te krijgen .  

 

 

DE HUMAN WALL 

Na deze zware 

proef waren we 

echt aan het einde 

van ons latijn 

helemaal uit geput 

. Maar door onze 

trouwe supports 

kwamen we 

erdoor en gingen 

we nog vol voor de 

laatste 4 proeven . 

  

STORMGAMES  HOEVENEN  12/05/2018
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 Nadien nog een rustig spelletje JENGA , waar we onze supporters Jana en Nancy mee inschakelden. 

(geen foto s want onze fotograaf speelde mee 😉). 

Bij de voorlaatste proef kwamen we uit tegen onze buren uit Hoevenen ( Vrank en Vrij )  

Hier konden we niet anders dan er vol voor te gaan , toch 

een beetje competitie binnen de competitie niet waar . 

Na hier alles gegeven te hebben en vlot te winnen gingen 

we helemaal uitgeput naar de laatste proef .  

50 M STORMBAAN 2 X 7minuten vol gas zo snel mogelijk 

over dit laatste springkasteel vliegen .  

Naar de eerste 7 minuten waren onze 4 stormgamers die 

heel de dag gestreden hadden helemaal op . 

 

 

TIJD OM DE GEHEIME WAPENS BOVEN TE HALEN   

VIC EN NAND !! 

Dank aan deelnemers en supporters  #weareILOKA. 

M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STORMGAMES  -  ZONDAG 13/05/2018 
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Kapellen-
Kassel-
Dresden-
Hannover-
Kapellen
Op Paasmaandag vertrokken mijn
man en ik rond een uur of 9 rich-
ting Kassel.
Er was weinig volk op de weg en
de vrachtwagens stonden alle-
maal te wachten op de parkeer-
plaatsen langs de autostrade tot
ze terug mochten vertrekken. Het
ging dus goed vooruit:)
We vertrokken met regen maar
onderweg kwam de zon te voor-
schijn en steeg de temperatuur
tot 21°C!
We hadden een kamer geboekt in
een voormalig Karmelietenkloos-
ter dat werd gebouwd in 1298.
Nadat het gebouw de afgelopen
700 jaar o.a. dienst gedaan had
als klooster, ridder-academie,
universiteit, rechtbank, archief en
ruimte voor senioren was het in
het voorjaar van 2017 een nieuw
leven begonnen als hotel en res-
taurant. Ze hadden er werk van
gemaakt! Het hotel was zeer
smaakvol ingericht. De kamers en
badkamers waren heel mooi en
hadden hoog "thuis"-gevoel.
Vaak zijn de hotelkamers en gan-
gen wit of beige geverfd. Hier
waren de muren voorzien van een
mooi behangpapier- weliswaar
met een groot patroon maar het
had wel iets. Ook de meubels en
accessoires pasten mooi.
Nadat we onze koffers hadden
afgezet gingen we op verkenning
in de stad. Op Paasmaandag was
alles dicht maar wandelen in de
zon is ook al fijn. Gelukkig kon je
wel ergens een koffietje gaan
drinken. Er hing een leuk bord in
de zaak: "Sorry, no wifi! Talk to
each other and enjoy your coffee!
Dinsdagmorgen hebben we eerst
genoten van een lekker ontbijt in
het hotel. Daarna gingen we
shoppen en tegen de middag
reden we verder richting Dresden.
Het was een plezier om er te rijden
want er was geen volk op de au-
tostrade. (zo stil is het hier in
België alleen maar op de weg als
er een belangrijke voetbalwed-

strijd op TV is!) Pas toen we in de
buurt van Dresden kwamen werd
het drukker. Al snel hadden we
het hotel gevonden. Het was de
derde keer dat we hier kwa-
men.(er zitten telkens wel vele
jaren tussen...)
Intussen was het hier 22,5°C!
Heerlijk! Koffer op de kamer en
op pad!
Het Dorinthotel in de Grunauer-
strasse ligt ideaal om alles te voet
te doen. Je zit vlak aan de Altstadt
met de musea en Frauenkirche en
ook dicht bij de Neustadt met de
winkeltjes.
We hadden een paar leuke dagen
in Dresden. We namen ook een
keertje een hop on hop off bus en
hadden veel geluk.  We hadden
een geweldige buschauffeur die
met zijn anekdotes en mopjes de
mensen regelmatig aan het la-
chen kreeg. De mensen die tus-
senin opstapten bleven allemaal
op de bus omdat we zoveel plezier
hadden!

 SPORTEN  IN DE VAKANTIE
FIETSEN
elke dinsdagmiddag van 13u30 tot ca 17u30 vertrek achter de
sporthal van Kapellen tijdens de maanden juni - juli - en augustus
26 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
elke tweede donderdag van de maand is er Nordic Walking - vertek
13.30u op de parking van het Moretusbos  14/06  -  12/07  -  09/08 -
je mag ook zonder stokken mee!
 
WANDELEN
Samen met de Natuurvrienden kan je heel het jaar door wandelen -
halve dag wandelingen of hele dag wandelingen, alles is terug te
vinden op www.natuurvriendenkapellen.be
voor juni - juli  en augustus noteerde ik volgende wandelingen
steeds vertrek op het marktplein - we carpoolen!
Zaterdag 16 juni 13 uur
Namiddagwandeling in ZONHOVEN vertrek om 13u
Donderdag 5 juli 14 uur
Korte wandeling van max. 5 km in het Militair Domein vertrek om 14u
Zaterdag 21 juli 13 uur
Namiddagdagwandeling in TONGERLO olv. vertrek om 13u
Donderdag 2 augustus 14uur
Korte wandeling van max. 5km in de Bospolder vertrek om 14u
Zaterdag 18 augustus 13 uur
Namiddagwandeling in BRECHT, vertrek om 13u op het marktplein
 
ZWEMMEN
voor de openingsuren van het zwembad kijk je best op de website
van Kapellen
donderdag is er senioren zwemmen om 16u.
 
 

's Vrijdags vertrokken we dan
terug naar huis met een tussen-
stop in Hannover. Daar verbleven
we dan weer in een hotel op voet-
afstand van het centrum. De stad
Hannover kon me niet echt beko-
ren maar dat maakt niet uit. Het
is dan een voordeel als je ergens
maar één dagje blijft.
Zaterdagmiddag waren we terug
thuis! Ik ben elke keer blij als we
een weekje weg gaan en ook
steeds zeer happy als we terug
thuiskomen! There is no place like
home! Martine
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GYMSTARS  2018
Gymstars...  Onze turners werden er het afgelopen jaar veelvuldig
mee geconfronteerd.  Voor zij die 'gymstars' niet kennen: Het is het 
kidsgym-programma van de gymfederatie en de projectnaam 'gym-
stars' staat voor de wil om kinderen en jong-volwassenen volgens hun
eigen mogelijkheden en wensen te laten SCHITTEREN.
 
De gymstars kent zes niveaus voor kinderen van 6 tot 14 jaar en iets
oudere jong-volwassenen.  Men kan dus 1, 2 en zo voort tot 6 sterren
halen.  Het volledige programma is opgebouwd rond 5 bewegingsthe-
ma's die de basis vormen van 66 bewegingsvaardigheden.  Die komen
in de voormelde zes niveaus aan bod zodat er in totaal niet minder
dan 1200 oefeningen zijn.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er HEEL ERG HARD gewerkt
dient te worden alvorens men een ster kan behalen. 
 
 Na véél zwoegen, herhalen, vallen en opstaan was het op vrijdag 25
mei 2018 dan eindelijk zover: de gymstars werden uitgereikt; dit met
bijbehorende medaille !  Sommige gymnasten slaagden er in om
meerdere sterren te behalen.  Een grootse prestatie als je weet dat
er voor één ster al zo hard en doorgedreven gewerkt dient te worden! 
Per behaalde ster werd een heus diploma uitgereikt en elke gymnast
die één of meerdere sterren behaalde werd bovendien gelauwerd met
een heuse medaille!
 
 Hierbij een welgemeende proficiat aan IEDEREEN die een ster in de
wacht sleepte.  De talrijk aanwezige ouders mogen terecht fier zijn
op hun gymnasten.  Ook de trainers en hulptrainers verdienen hier
een woordje van dank gezien ook zij 'weleens' zweten, zwoegen en
zuchten tijdens het aanleren van al de oefeningen.  Maar het resultaat
mag er uiteindelijk zijn en dat maakt ook hen ongetwijfeld blij. M.G.
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KRUISWOORDRAADSEL
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LIJNDANSEN
Gala lijndans Schoten 09.04.2017
Op maandag 9.04 was het weer zo ver: het Gala lijndans in Schoten.
Dit jaar waren we met maar liefst 17 dames van de partij.(heren zijn nog steeds ver te zoeken in
Kapellen...)
We hadden een hele leuke namiddag. We hadden op voorhand al de lijst met de dansen en hadden
's vrijdags in de lessen geoefend. Dat kwam nu zeer goed van pas want we konden dan vele dansen
meedoen.
Soms gebeurde het dat er op een liedje wel 4 verschillende dansen uitgevoerd werden. Dat is dan
geordende chaos,haha. Dan moet je gewoon in het "niets" kijken en verder dansen anders loopt het
in 't honderd.
Tijdens de pauze kregen we een hapje en een drankje zodat we na de pauze ons beste beentje(s)
weer konden voorzetten.
We hadden weer een hele leuke namiddag en gingen allemaal met een certificaat naar huis!
 
Lijndansen bij Okra in Ekeren
Op maandag 7 mei konden we dan een namiddagje gaan lijndansen bij Okra in Ekeren. Deze keer
waren we maar met zijn vijven maar dat geeft niet. Er werden veel "gemakkelijke" dansen gedaan
zodat we lang op de dansvloer konden blijven staan:)
Het heeft zo zijn voordelen als je al langer dan 5 jaar les volgt bij Irène. De passen zijn dan meteen
duidelijk... terwijl je als beginner vaak de indruk hebt dat de lesgever Chinees spreekt:)
Wanneer is de volgende dansnamiddag???  Martine
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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 

India 

Namaste Iloka! 
 
In februari/maart heb ik twee weken in het Noorden van 
India rondgetrokken. Daar heb ik Holi gevierd. Tijdens dit 
feest gooit iedereen gekleurd poeder naar elkaar.  
 
Daarna zijn we met de trein naar Agra gereden. In deze 
stad staat het wereldwonder de Taj Mahal. Echt magnifiek 
en de moeite waard om te bezoeken!  
 
Groetjes 
Kelly    
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Title: Sprokkel mei / juni

For: Sprokkel By: michaelswijnen Created with Skill-Up software!

14 May 2018 Total duration: 00:06:40 (uu:mm:ss)

6 exercises: 6 0 0 Equipment: 

Objective(s): Stretching - mobility, Strength Workout code: qgwehH6Q9lgK

Comment(s): /

1
Starting position: Arms by your sides, legs straight and closed.

Exercise: Simultaneously open both legs, toes pointing upward (abduction hip).

Comment: /

No. of ex: 3808  Repetitions: 15  Sets: 1  Sides: 1  Time/rep: 00:03  Rest: 00:01

2
Starting position: Elbows under the shoulders, legs straight and held together.

Exercise: Alternately lift each foot.

Comment: /

No. of ex: 3994  Repetitions: 15  Sets: 1  Sides: 2  Time/rep: 00:02  Rest: 00:01

3
Starting position: knees bent at an angle of 90°, upper legs aligned with trunk, neutral back, arms

extended under the shoulders.

Exercise: do push-ups with elbows wide, extend the arms and push the shoulders forward.

Comment: /

No. of ex: 2566  Repetitions: 20  Sets: 1  Sides: 1  Time/rep: 00:03  Rest: 00:01

4
Starting position: 1 leg straight, other foot against knee, knee turned outward toward the floor,

neutral spine

Exercise: move hands toward foot, move trunk toward upper leg

Comment: /

No. of ex: 2095  Repetitions: 10  Sets: 1  Sides: 2  Time/rep: 00:03  Rest: 00:01

5
Starting position: Legs straight and held together, arms extended sideways.

Exercise: Move arms toward each other above the chest.

Comment: /

No. of ex: 3813  Repetitions: 10  Sets: 1  Sides: 1  Time/rep: 00:02  Rest: 00:01

6
Starting position: 1 hand under the head, other hand leaning in front of the body, legs straight and

closed, lift legs off the floor.

Exercise: Small swimming movements with legs (1 leg forward, 1 leg backward).

Comment: /

No. of ex: 3887  Repetitions: 30  Sets: 2  Sides: 1  Time/rep: 00:01  Rest: 00:00

1 / 1Title: Sprokkel mei / juni
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