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TURNSEIZOEN 2018 / 2019
Hartelijk welkom iedereen! Trouwe leden, nieuwe leden, jong en
oud steeds van harte welkom bij  ILOKA. September werd nog een
warme voortzetting van een lange hete zomer, een zomer die
begon zowat in mei...  Ah, je dacht dat er geen einde aan kon
komen -  Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang
voorbij! Waar hebben we dat nog gehoord.
De winterjassen werden reeds bovengehaald en de regen is meer
dan welkom (voor de plantjes). We hebben onze wekelijke ont-
moetingen in de turnzalen reeds hervat en zijn de voorbereidingen
aan het treffen voor ons turnfeest "ILOKA GRIEZELT" op 23 maart
2019. We hebben nog wel even de tijd maar het gaat zo snel dat
we d'r toch naarstig naar toe werken. Ondertussen moeten we ook
onze conditie op peil houden, en bij de jongeren moet er ook nog
veel worden aangeleerd. Turnen is steeds opnieuw beginnen en
verder proberen te geraken dan het jaar daarvoor; dat is zo een
beete simpel uitgedrukt waar onze leiding jaar na jaar naartoe
werkt. Voor de iets ouderen onder ons is er dan weer de wekelijk-
se uitdaging om toch naar de turnzaal te komen en steeds opnieuw
je stijve spieren en gewrichten in werking te zetten. Gelukkig is
er nadien de beloning. Hopelijk komen we de winter door zonder
griep of andere kwalen, en bollen we zo weer richting 2019!
 
Er staat ook nog vanalles op ons programme zoals daar zijn:
18/11/2018    GOEDE DOELEN DAG (verdere info zie pag. 5)
vanaf 21/11   SMULACTIE - LEVEREN VAN WAFELS ea
28/11/2018    SINTERKLAASFEEST - pag.13
24/11/2018    DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
22 - 23/12     GYMGALA
26/01/2019    ILOKA WINTERQUIZ
1-2/03/2019   SLEEP-OVER KIDS
23/3/2019   TURNFEEST "ILOKA GRIEZELT"
 
zoals je ziet voor elk wat wils. Je kan komen deelnemen of we zijn
ook altijd opzoek naar losse medewerkers. Kan je ergens een
uurtje of meer komen: zaal zetten, afwassen, opruimen enz. dan
horen we het graag, ervaring is niet vereist.
Verder wens ik iedereen een prachtig jaareinde, ja ja het is
weeral bijna zover en natuurlijk een schitterend begin in 2019!

SMULACTIE

vanillewafels 700g vanillewafels met chocolade 700g

frangipane 700g schilfertruffels 250g

carré confituur 700g artisanale marsepein 250g
 

Om onze werkingskosten zo laag mogelijk te houden komen we weer bij u langs
met onze welbekende wafels, truffels, marsepein, ea. Al dit lekkers kan je nog
bestellen via
 03 664 93 80 (Irène Huygen)
Wanneer je dit boekje krijgt is de bestellingstermijn waarschijnlijk
reeds verlopen maar je kan nog steeds via mijn tel.nummer uit
onze voorraad bestellen. 
 
Onze prijs is nog steeds 6€ per eenheid: 

 Aan alle kopers en verkopers onze hartelijk dank en smakelijk!
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GOEDE DOELEN DAG  18/11/2018
Op zondag 18 november 2018 organiseren we een goede doelen dag met tal van spelletjes. Vanaf 14u00
zijn jullie welkom in onze turnzaal (Streepstraat 16, Kapellen) waar jullie kunnen genieten van een

drankje. Dit jaar steunen we een goed doel uit Ka-
pellen:   We love Marie fonds vzw.
 
De bedoeling is om per team een zo hoog mogelijk
bedrag in te zamelen. Dit geld kunnen jullie depone-
ren in de donatie box die vanaf 5 november in de zaal
zal staan. Zowel jong als oud kan meedoen! Het team
dat het hoogste bedrag inzamelt, wint een verrassing.
 
Inschrijven doe je via info@iloka.be vóór 15/011 met
vermelding van je teamnaam. De deelnameprijs
bedraagt €5 per team en gaat integraal naar de We
love Marie fonds vzw. Een team bestaat uit 4 perso-
nen. Iedereen kan meedoen, vriendjes of ouders of
grootouders, er is voor elk wat wils
Vergeet zeker geen sportieve kledij aan te doen die
dag.
 

 
Onze Lijndansers zullen die dag ter beschikking staan om eenvoudige danspasjes aan te leren. Zo kan
je dan tegen een kleine vergoeding ten voordelen van het We Love Marie fonds een nieuwe dans aanle-
ren en misschien krijg je wel zin om verder deel te nemen aan onze lessen.
 
Ook onze mobiele toog zal aanwezig zijn zodat je langs deze weg ook ons goede doel kan steunen –
de opbrengst van die dag gaat ook naar We Love Marie fonds en de Sterrenwachters.
 
Mariefonds staat voor doeltreffende hulp aan langdurig zieke kinderen.
Marie, een prachtige prinses van 3 jaar, krijgt in juli 2011 een zeldzame vorm van kanker. Na een zware
maar hoopvolle strijd van 7 maanden, sterft Marie op 8 februari 2012. Uit een gevoel van onmacht,
frustratie en verdriet is het We love Marie fonds vzw ontstaan.

Schenk één Sterrenwachter voor 15€ aan één ziek kind
De sterrenwachters zijn niet te koop. Voor elke donatie van 15€ op de We love Marie-rekening krijgt één
ziek kindje in het ziekenhuis zijn of haar eigen Sterrenwachter. Doneer vandaag en help ons om zo veel
mogelijk sterrenwachterspak-
ketten aan de ziekenhuizen te
schenken. Zo’n sterrenwachters-
pakket bestaat uit een Sterren-
wachtertje en een mooie anima-
tie om het verhaal te illustreren.

Voor ELK verkocht boek, kan
het We Love Marie fonds vzw
aan elk lang-durig ziek kindje
een boek en popje uitdelen
dat troost, vriendschap en knuffels brengt.
 
alle info over dit goede doel op:  www.welovemariefonds.be
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uitstap HEKSENWANDELING op d'hei
22 september 2018.  Voor het Nauur Educatief Centrum te Kalmthout verzamelden te 14.00 uur het
bestuur, de leiding en de hulpleiding van Iloka. Ze werden ontvangen door een heuse Heksemie.  Ande-
re wandelaars bleven nieuwsgierig staan kijken naar de groep van goed twintig deelnemers.  Niet
moeilijk want Heksemie zag er uit als een echte authentieke heks.  Ze vertelde verhalen en liet de groep
zingen over de Putse Moer.  We leerden een lied dat later zou terug komen; en hoe!
 
Vol goede moed trokken we de hei in.  Dreigende regenwolken werden even door een waterzonnetje
doorbroken maar dat zou slechts uitstel zijn.
Bij een heuse toverboom kregen we het verhaal van de koning te horen die door een goede heks (er zijn
er geen andere in Kalmthout) in een specht werd omgetoverd.  Ga maar na: de koning was gekleed in
een wit hemd, een zwarte cape, een rode broek en hij droeg achter op zijn hoofd een grote rode briljant
waar hij ontzettend fier op was.  Hij bruskeerde de goede heks en dreigde er mee om alle dieren op de
hei neer te schieten.  Het oude vrouwtje veranderde in een angstaanjagende heks.  De koning wou
vluchten maar een toverspreuk nagelde hem vast en langzaam veranderde hij in een specht.  De dag van
vandaag zie je zijn nakomelingen nog door de lucht vliegen: de rode specht met zijn witte borst, zwarte
rug, rood 'broekje' en met achterop z'n hoofd een opvallende rode vlek...
 
Wat verder op de hei kregen we het verhaal van de heksenkring.  Een wat stout verhaaltje over een man
die zijn lieve vrouw van ontrouw verdacht.  Het bijgeloof destijds was, dat als iemand een heksenkring
zag (paddestoelen in cirkelvorm) die er zeker mocht van zijn dat hij of zij bedrogen werd door zijn vrouw
of man.  Overtuigd van zijn gelijk riep de man dat zijn vrouw hem bedroog en dat ze een heks was bo-
vendien.  Ze kwam op de brandstapel terecht, maar een plotse storm doofde het laaiende vuur.  De vrouw
werd nooit gevonden maar bij volle maan zag men haar hoog in de lucht op haar bezem vliegen samen
met enkele andere vrouwen.  En hoewel ze een 'goede' heks was, kwam het einde van haar man op een
wrede en akelige manier...  De moraal van dit verhaal: Pas op met vermeende ontrouw!
 
Via een heus toverbos waar de heksen via een speciale boom landen om vervolgens in een korte gedron-
gen boom te logeren kwamen we bij de Putse Moer.  Normaal staat hier flink wat water, maar nu stond
dit ven volledig droog.  Dit is van 1976 (die andere héél droge en hete zomer) geleden.  Ondertussen
had Heksemie ons verzekerd dat het NIET ging regenen.  Ze had een toverspreuk over het weer afge-
roepen om dit te voorkomen.  Maar.... dat ook heksen weleens de mist in kunnen gaan (de regen in dit
geval) werd nog geen minuut na haar uitspraak bewezen: Het begon te gieten!  Hét moment om de
heksenprotten en de heksendrank boven te halen.  Vol overgave werd een opwarmerke gedronken en
werden de heksenprotten geproefd.  Onze voorzitter (zoals altijd een man met een vooruitziende blik)
had bovendien nog wat jenever bij.  Zoals we wel dachten: deze drank diende enkel en alleen om het
een beetje warmer te krijgen!  Een soort 'medicament' dus.
Op naar de volgende halte: De molensteen die in 1976 aan de hei werd geschonken door een groep
natuurbeschermers.  Voor die tijd werd er immers overwogen om bepaalde delen van de hei te verkave-
len met het oog op  ontginning door landbouwers en begrazing door hun vee.  Uiteindelijk werd de heide
een beschermd gebied. Als dank en herinnering aan de kwetsbaarheid van dit natuurgebied werd de
molensteen geschonken. 
Een geweldig verhaal van een jonge kikker volgde in de gietende regen.  Maar zie daar: Na een (enkele)
heksendrankje(s) en jeneverke(s) verdween de regen min of meer.  Door Heksemie werden we in een
kring gezet (nee nee; geen heksenkring !) en werd er gezongen en gedanst.  Dit verliep met zo'n over-
gave dat andere wandelaars verwonderd (bewonderend ?) bleven staan.  We willen jullie dit geweldige
lied niet onthouden; het gaat als volgt:
 
 
                    On den óever van de Putse Moer-----------------diep verscholen in et riet
                    zat ne kleine joenge kikker----------------------- ba z'n móeder oep de knie
                    Ziede daar, sprak toeng die móeder-------------ziede daar, diên oêievaar
                    't is de moêrdenêr van ae vader----------------- a frat 'em oep meh huid en haar
                    Wel godverdoemme, sprak toen diê kleine,  ee' diê smeêrlap da gedaan?
                    a 'kik groêt en staerk zal weze ------------------zal 'k em oep z'n bakkes slaan
                     Veule jare zen verstreke--------------------------en diê kikker leêft ni miêr
                     mor diên oêievaar z'n bakkes-------------------dóe nog alted eve ziêr
 
 
Tof liedje, toffe tekst, tof dansje (hup falderiere, hup faldera) en gezien  men op één been niet kan staan
(juist zoals met de toverdrank en de jenever hé Tom) werd er wel tot viermaal toe gezongen en gedanst. 
Vol overgave deed iedereen mee; ook Heksemie.  Een gevolg was wel, dat nu de wandelaars in een grote

6



boog om ons heen gingen en ongerust achterom keken...
 
Via de oase, waar nog enkele huisjes staan die tijdens WO I werden gebouwd, stapten we terug naar het
beginpunt.  Daar werd er heksendrank en heksenprotten gekocht en ging iedereen met een warm (be-
toverd ?) gevoel terug naar huis......  Euh.....  Neen; niet bepaald naar huis!  Door Iloka werd iedereen
uitgenodigd naar 'De Broertjes'.  En daar werden we ontvangen om te genieten van de Wereldkeuken. 
Alles, maar dan ook alles, kan geproefd worden.  Aperitief, voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten
zoveel en zo dikwijls  men wil en alles voorzien van nodige dranken.  Niet minder dan zes (6!) uur konden
we van dit alles genieten.  Het moment om de prachtige heksenwandeling nog eens van commentaar te
voorzien.  Ook het moment om het voorbije en het komende turnjaar in een ontspannen sfeer te bespre-
ken.  Zo werden er al plannen gesmeed om onder andere van de kwis en het turnfeest iets bijzonders te
maken. 
 
Laat op de avond zat deze prachtige dag er op.  Moe maar voldaan (zoals dat dan heet) keerden we terug
naar huis (ja; nu wel!). 
Veel dank aan de organisatoren van deze dag.  Ook veel dank aan jullie die zich steeds weer inzetten
voor onze turnkring: Het bestuur, de leiding en de hulpleiding.  Zonder jullie was deze dag er niet geweest;
net zomin als alle vorige en alle komende dagen!  Bedankt dat jullie er waren; bedank voor jullie inzet!
 
Vanwege gans het Iloka-team.
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     Hallo allemaal; mag ik me even voorstellen? Ik heet PINGI 

en ik zag het levenslicht te Vinaros. Dat is een stadje zo'n 200 

kilometer onder Barcelona. Ik werd vlak bij de zee geboren, 

slechts 90 meter er vandaan. Ik verbleef mijn eerste weken in villa 

'Cinco Olivos'. Ik heb dan ook een mooi fototje van mezelf bij een 

grote oude olijfboom. Die boom staat in de villa 'Cinci Olivos' dus 

we moesten niet ver lopen om de foto te maken. 

     Half april reisde ik met de auto naar Kalmthout. Dat is in 

België. Men had mij gezegd dat het daar veel kouder en natter is 

dan in Spanje maar eerlijk gezegd heb ik daar de afgelopen 

maanden niets van gemerkt. Het is hier ook warm en droog. Ik zit hier dan ook veel onder de bomen 

dicht bij een klein zwembadje. 

     In mei ben ik voor het eerst op reis geweest met het vliegtuig. We vlogen naar Ierland. Onze 

eerste nacht daar brachten we door boven een luidruchtige discotheek. Ik heb die nacht dan ook niet 

veel geslapen. De rest van de vakantie sliepen we in een B&B en daar sliep ik als een roos. Ik hoop 

maar dat ik niet te hard gesnurkt heb (hihi). 

     Nog maar juist terug thuis van Ierland en Noord-Ierland mocht ik mee naar een reuze pretpark 

in Duitsland: Phantasialand. Sommige attracties mocht ik echter niet in omdat ik nog te klein ben 

(Phoe; wacht maar tot ik groot ben!). Voor de rest was het daar wel heel plezant en heb ik veel plezier 

gehad met neefjes en nichtjes! 

     Niet veel later maakte ik weer een lange reis: Bijna vijftien uur zal ik in de auto. We reden via 

Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië naar Kroatië. Daar was het ook weeral warm! Maar het 

was vlakbij de Adriatische Zee; lekker koel! Ik zocht er nog naar andere pinguins maar vond alleen 

maar vissen in de zee! Het eten was daar wel heel lekker en de Kruskovatch ook! 

     Terug thuis van Kroatië ging ik alweer op kamp; ditmaal een turnkamp te Brasschaat. En raad 

eens wie ik daar tegenkwam....  PINGINGE!! Hebben wij vier dagen leut gehad zeg. Wel spijtig dat zij 

er de laatste dag niet kon zijn. Ze vertrok al naar een ander kamp, zonder mij (snik-snik). Maar ik zal 

haar zeker wel terug zien! 

     En onlangs ben ik gaan spoorfietsen. Met een soort trein van Kapellen naar Brasschaat. Ik kon 

niet aan de trappers maar dat vond ik niet erg; kon ik lekker rustig achterop zitten. Het was trouwens 

toch veel te warm om te trappen. We reden wel door mooie natuur. Maar ik heb ondertussen al wel 

veel mooie natuur gezien in verschillende landen. 

 

 
 

Ik ben PingCin en pakte het voorzichtig aan. Ik ging eerst op 

kamp in eigen land: Vorselaar! 13 ‘kansarmere’ kindjes van 

Den Dam (bv. omdat hun ouders minder centjes hebben of 

mentaal niet zo sterk zijn) beleefden er een fijne week met 

veel sport en spel, ze sliepen er in tenten en ze mochten er 

ook zelf een winkeltje openen, een ideetje van ons! Als de 

kinderen iets goeds deden of een grappig verhaal konden 

vertellen of iets geks meemaakten (bv superhard vallen maar 

toch blijven lachen), dan ‘verdienden’ ze een goudklompje. Als 

er even tijd over was, richtten we samen met de kinderen snel 

een winkeltje in met mooie (tweedehands) kleding en speelgoed en iemand mocht 

dan ‘de kassa zijn’ (dat wilden ze allemaal graag ;). In ruil voor een goudklompje 

konden de kinderen dan iets kopen, voor zichzelf of voor anderen (jaja er is een 

mama die veel nagellak gaat krijgen) net zoals hun ouders in een echte winkel! 

Naast het fun-aspect leerden de kinderen ook zorg dragen voor iets dat ze zelf 

verdiend hadden, ze onderhandelden, deelden en trakteerden en er werd ook al 

eens iets gestolen en nadien spontaan opgebiecht. Heel leerrijk allemaal, wat een 

toffe start van de vakantie!  

De avonturen van PING
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Ik had de smaak van reizen snel te pakken en trok diezelfde maand nog met PingSha 

en PingTri naar Duitsland. De eerste dag was meteen ook de allerleukste! Met de hele 

familie (de mensen mochten ook mee) zouden we een fietstocht maken en de 

omgeving verkennen. We moesten hiervoor enkele fietsen gebruiken die niet van ons 

waren en dat leverde heel wat toestanden op. Ik weet dankzij deze reis dat de bergen 

in Duitsland écht zijn, amai en PingSha en Kiano die moesten zoooooo hard trappen 

want die hadden rammelende stadsfietsen met amper 3 versnellingen…! Gelukkig 

fietste Ann dolgelukkig op haar eigen nieuwe fiets lachend naar boven en beneden om 

af en toe een zetje te geven waar nodig. PingTri die moest 

met haar koersfiets heel wat vervelende padjes met 

“***stenen!!”  bedwingen en het wenen stond haar nader 

dan het lachen. Daarom zwierde ze haar fiets elegant op 

haar rug zoals een echt veldrijder, wauw! De enige 

elektrisch fiets viel in panne waardoor we 2 compagnons 

moesten achterlaten om nadien te depanneren met de auto. 

Uiteindelijk haalden we met 5 de finish: ploegentijdrit 

geslaagd! En PingSha die de rit op haar gammele fiets maar 

nipt had overleefd, reageerde doodserieus: “Mijn fiets krijgt 

een 10 op 10! Of nee wacht, een 9,5 want het lichtje is eraf 

gevallen…!” 

 

 

Na de ‘groepsreizen’ 

was het tijd voor wat 

rust met ons 2 dacht 

ik. De fietsen gingen de auto op 

en we reden iets meer dan 

700km via Nederland en 

Duitsland tot net over de grens in 

Denemarken. 

De volgende dag lieten we de 

auto voor wat hij was en 

beklommen we onze metalen 

rossen. Ik koos wijselijk voor 

eentje met ondersteuning van 

elektriciteit, het moet tenslotte plezant blijven voor iedereen he.  

 

En Denemarken? Het was er rustig! Op sommige momenten zelfs vrij doods. Waren alle levende 

wezens misschien in een zomer slaap gedommeld? We vernamen dat mensen in allerijl shorts en T-

shirts moesten gaan kopen omdat ze het verschroeiende weer niet 

gewoon waren! Vorig jaar telde de zomer in Denemarken precies 

5 mooie (droge) dagen en wij fietsen 15 van de 16 dagen in 

stralend weer! “Pietzakken” zijn wij dat zeg ik u! 

De Denen zelf bleken eerder afstandelijke mensen (ze zijn het 

cocoonen gewoon, het schuilen voor slecht weer en het binnen 

daarom zo gezellig mogelijk maken = “hygge”) maar wel zeer 

hulpvaardig en vriendelijk als je iets vroeg.  

 

Op gastronomisch vlak leerden we wel wat nieuwe dingen kennen, 

mijn buikje was meestal goed gevuld maar dat is alvast een 

goede voorbereiding op mijn favoriete seizoen eind dit jaar met 

sneeuw en koude oooo ik sta al te trappelen van ongeduld (nvdr 

Cin gaat hier niet akkoord met PingCin). Ik leerde een nieuw 

frisdrankje kennen (ik hou niet van dat spul waar je dronken van 

wordt) op basis van vlierbloesem (“hyldeblømst”), heerlijk! En de 

landschappen, die waren ronduit schitterend in hun oneindigheid! 

Gelukkig heb ik geen ‘zittend gat’ en ben ik er trots op dat ik 1000km op het fietszadel heb ‘gezeten’, 

cruisend door Denemarken! 
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TURNFEEST
23/03/2019
Op zaterdag 23 maart 2019 is
er weer eens een turnfeest van
ILOKA. Dit is een gezamelijk
project van alle gymnasten
met hun leiding om eens om
de 2 jaar naar buiten te
komen. Een optreden voor
familie en vrienden zodat je
ook als gymer kan kennisma-
ken met een andere deel van
onze vereniging. Kleuters,
kids en volwassenen samen in
een echt turnfeest. Dit jaar
werd er gekozen voor "ILOKA
griezelt". Dit thema ga je te-
rugvinden in de muziek, kledij,
en oefeningen van de verschil-
lende afdelingen. Hier en daar
wordt reeds flink geoefend en
het is nog altijd een grote truk
om alles samen te laten komen
op een avond in maart...
Zoals steeds zijn we dan ook
op zoek naar naarstige helpers
om deze avond tot een mooi
geheel te laten verlopen. Hou
alvast vrijdagavond vrij om
alles mee te verhuizen en de
sporthal om te toveren tot
een ??? Zaterdag is er dan ook
nog eens de afbraak en terug
verhuis naar de verschillende
locaties - hiervoor hebben we
vele sterke armen nodig en
hopen we op de spontane me-
dewerking van iedereen die
een stoel kan dragen en soms
nog iets meer! Ervaring is niet
vereist en ILOKA is je eeuwig
dankbaar.
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Faes Féline 11/09/2015 

Tooten Boris 27/09/2014 

Vuybert Selina 24/09/2010 

Van Eijmeren Noam 19/09/2008 

Tronckoe Kayley 15/09/2005 

Vanstaen Kiana 30/09/2004 

Beirinkx Lies 16/09/2004 

Sempels Sofie 05/09/1999 

Vansteenkiste Marie-Jeanne 27/09/1948 

Van Meir Maria 08/09/1945 
 

Rouma Anouk 19/10/2009 

Summerville Rihonna 17/10/2007 

Nooyens Noa 31/10/2006 

Goetschalckx Jana 24/10/1996 

Sempels Ilona 08/10/1996 

Claes Iris 03/10/1969 

Gilissen Joanna 10/10/1959 

Geyskens Marc 20/10/1958 

Van Hees Diana 07/10/1948 
 

Zuidhoek Mathéo 02/11/2015 

Dewel Lotte 28/11/2013 

Hageman Nyah 21/11/2012 

Claessens Sofie 12/11/2010 

Bluekens Yinthe 06/11/2009 

Dzhelieva Samira 21/11/2008 

De Moor Evy 29/11/2004 

Hermans Kiara 10/11/2003 

Geers Charlotte 07/11/2003 

Martens Kelly 03/11/1988 

Joosens Cindy 06/11/1979 

Schuurman Brigitte 02/11/1962 

Vollemaere Nadine 01/11/1960 

Smits Lucienne 04/11/1953 

Joosens Walter 11/11/1950 

Fissers Guy 30/11/1938 
 

Bekaert Thibeau 16/12/2015 

Gielens Marie 23/12/2014 

Verhelst Charlotte 05/12/2014 

Maerevoet Emilia 06/12/2012 

Hotag Siebe 06/12/2010 

De Meulenaere Marieke 25/12/1999 

Van Hasselt Tine 01/12/1999 

Ilsen Christina 27/12/1949 

Neiman Gerda 22/12/1949 

Wuyts Anna 02/12/1947 
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wandelen - kubben - sportelen
Tijdens de maanden juni, juli en augustus gaan de dames van Seni-
robic dinsdagnamiddag fietsen .
Van degene die niet mee gaan fietsen zijn er 5 van Putte die in het
Moretusbos gaan wandelen en daarna een terrasje gaan doen!
Elke dinsdagnamiddag spreken de wandelaars af aan het Koetshuis.
Soms zijn we met zijn vijven soms maar met zijn tweetjes. Drie
wandelaars kennen de weg door het bos en twee wandelaars zijn
"volgers". Op een dinsdag gingen de twee "volgers" alleen wandelen
en toen ging het mis. Ik ben één van de volgers. Ik herken niks in
een bos. Daarom liepen we ook verloren:) Al die struiken en bomen
zien er hetzelfde uit... en de stand van de zon, daar kan ik ook niks
mee... We hebben uiteindelijk aan een man met hond de weg gevraagd
en zijn toch op het terrasje aangekomen... een beetje later dan de
bedoeling was maar dat geeft niks... we hadden een zeer goede
wandeling gemaakt,haha.
Toen we nog een keertje maar met zijn tweetjes waren hebben we
een hele mooie rechthoek gewandeld en zijn we netjes op ons ver-
trekpunt uitgekomen! Een mens leert altijd bij...
Het was dit jaar wel een uitzonderlijk warme zomer en daarom
spraken we soms ook in de voormiddag af en 1 keer hebben we het
helemaal laten afweten omdat het echt te warm was...
Op vrijdag gaan we normaalgezien lijndansen. Tijdens de zomerva-
kantie is dat niet elke vrijdag daarom gingen we op de "vrije" vrijda-
gen kubben in het park van Kapellen. Je ziet... we komen overal:) We
hebben steeds de grootste lol en in de schaduw onder een grote boom
konden we het goed uithouden. En na het kubben... terrasje doen
natuurlijk:)
Op 4 oktober was het Sporteldag in de sporthal van Putte. Ook daar
waren we met een aantal aanwezig. Eerst een uurtje turnen en na de
pauze Tai Chi. Na de middagpauze konden we onze kub-kennis nog
eens bovenhalen. De hele namiddag hebben we gekubd in het zon-
netje! Leuke dag en weer veel lol gehad!
Sinds september zijn de lessen weer volop aan de gang en is het
gedaan met wandelen en kubben. Lol hebben we nog steeds! 
Martine

ZOMER_ETEN
50+
Op 26/06 gingen alle 50_plus
madammen eten en vermitst ik
daar steeds een sportieve activi-
teit probeer aan vast te knopen,
werd er vooraf gewandeld. Het
was een bloed hete dag, maar
toch vertrokken we rond 11u voor
een wandeling(etje) onder de
bomen met vertrek op de parking
van het rest. Den Heuschen Bol-
laert - richting heide. Rond half 1
kwamen de moedigen en de min-
der moedigen samen op het terras
van vernoemd restaurant. Puf-
fend en blazend werd er toch ge-
tafeld tot een heel stuk in de na-
middag. Lachen en babbelen is
geen probleem en zolang we zelf
niet aan de "koke pot"moeten
staan vinden we dat allemaal OK.
Dit was een zeer warme ontmoe-
ting tussen conditiegymers, seni-
orobicers en lijndansers. Tot vol-
gende keer. I.H.

01/09/2018
Feest op het Dorpsplein
lijndansers schitterden in de zon!
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De stoomboot
'Sinterklaas komt vandaag met de boot aan,' zegt Mama.
'Hiep hoi!' Jippe springt en danst.
Mama lacht: 'Doe je jas aan en je muts op. We gaan naar de haven. Papa, ga je mee?'
O, jee. Het is erg druk. Heel veel kinderen. Vrolijke muziek. Jippe krijgt een ballon.
Mama ziet een plaatsje vooraan.
'Kom,' zegt ze. 'Hier kunnen we het goed zien. Het is wel een beetje koud aan het water.'
'Kijk!' roept Papa. 'Daar komt de boot al aan.'
Vooraan staat Sinterklaas. Hij zwaait en knikt naar de kinderen. Er zijn ook veel Zwarte Pieten op de
boot. Zij springen en staan op hun hoofd.
Er is nog een boot. De pakjesboot. Daar zitten alle cadeautjes in. Jippe vindt het spannend. Hij geeft
Mama een handje.
De boot is bij de haven. Sinterklaas loopt voorzichtig over de plank. De hoofdpiet helpt hem. Sinterklaas
stapt op zijn paard. Een mooi wit paard. Een schimmel.
De optocht vertrekt. Af en toe staat het paard stil. Sommige kinderen krijgen een hand van Sinterklaas.
De Zwarte Pieten delen pepernoten uit. Jippe is verlegen. Hij kijkt alleen.
De optocht is voorbij. Iedereen gaat weer naar huis.
'Jippe, jij mag vanavond je schoen zetten,' zegt Papa.
Maak thuis nog maar een mooie tekening voor Sinterklaas.'
Dat doet Jippe!
 
Sint en Piet hebben ook een afspraak bij de kindjes van ILOKA
Op woensdag 28 november komen Sint en Piet bij ons in de turnzaal en dan gaan wij natuurlijk een
feestje geven. Alle kindjes krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Die moet je mama of papa zo
snel mogelijk terug bezorgen zodat wij ons verlanglijste kunnen maken voor die brave man.
Om 14u30 gaan de deuren open en gaan we samen dansen en spelen totdat Sinterklaas en Zwarte Piet
bij ons aankloppen. Voor alle ingeschreven kindjes zal de Sint zeker wel iets meebrengen. Als alle ge-
schenkjes uitgedeeld zijn kunnen we samen afscheid nemen van Sint en Piet want die hebben het dezer
dagen zeer druk. Je mag altijd een mooie tekening meebrengen, daar maak je die brave man zeer blij mee.
Voor ouders en of grootouders zal onze mobiele toog aanwezig zijn zodat ze alles vanop de eerste rij
kunnen mee beleven. Hartelijk welkom en steun je kring!
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# gym
7 redenen waarom turnen goed is voor je kind 
 
1/  Ze gaan uitdagingen aan en verleggen hun grenzen.
2/  Ze leren respectvol omgaan met medegymnasten, trainers en hun omgeving.
3/ Ze maken nieuwe vrienden en leggen sociale contacten.
4/ Ze ontwikkelen kracht, lenigheid en worden coördinatief sterker.
5/ Ze leren omgaan met tegenslagen en bouwen aan hun zelfvertrouwen.
6/ Ze vieren successen bij het aanleren van nieuwe elementen.
7/ En... bovendien vinden ze het SUPER TOF!!!

ILOKA – GYMSTARS 29.09.2018
    Op 29.09.2018 te 13.00 uur
startte in de turnzaal te Kapellen
een opleiding gymstars.  Gym-
stars is het kidsgym-programma
van de GymnastiekFederatie; een
methodisch-didactisch program-
ma waarmee men kinderen vol-
gens de eigen mogelijkheden wil
laten schitteren.
 
     De voornaamste doelstellin-
gen van de gymstars zijn: het
verhogen van de kwaliteit van de
Vlaamse jeugdwerking in de gym-
clubs, het bevorderen van de
continuïteit binnen die jeugdwer-
king en het aanreiken van een
standaard methodiek.  Het aanle-
ren van bewegingsvaardigheden
die de basis vormen in de gym-
nastiek en het verhogen van de
interesse en betrokkenheid van
gymnasten wordt eveneens be-
oogd door de gymstars.
 
     Het (juiste) gebruik van de 66
gymkaarten werd ons uitgelegd. 
Elke gymkaart bestaat uit: een
kijkwijzer -  leerwegen - fouten en
remediëring – helperstechnieken
- fysieke basisvorming - evaluatie
en varianten - verbindingen en
uitbreidingen.
 
     In deze les werd dieper inge-
gaan op het aanleren van de
loopkip en de salto op de mini-
tramp.  Per groepje van 2 dienden
we een opwarming in het kader
van de kern (loopkip en salto dus)
te maken,  We waren met 13
cursisten; 11 van ILOKA zelf en 2
jongedames van Ritmica St.Nik-

laas.  Tijdens de diverse opwar-
mingen werd er veel lol gemaakt
maar (wat uiteraard ook de be-
doeling was) we leerden ook één
en ander bij.  Na de (soms best
pittige) opwarmingen kreeg ieder
groepje twee delen van de aan te
leren loopkip, twee delen van de
aan te leren salto en twee delen
van een andere beweging voorge-
schoteld.  De les kern diende ieder
groepje dan aan de cursisten te
geven.  Dit alles gebeurde aan de
hand van de desbetreffende gym-
kaarten.  Op die manier leerden
de cursisten deze kaarten te ge-
bruiken en in de praktijk toe te
passen.
 
     Tegen 16.00 uur aan werd al
snel duidelijk dat de cursus eigen-
lijk niet lang genoeg duurde.  Er
werd één kwartiertje 'overge-
werkt' en te 16.15 uur namen de
cursisten afscheid van elkaar.  Dit
laatste niet voor lang gezien zowel
docente Inge als 11 cursisten op
regelmatige basis samenwerken
tijdens het geven van trainingen. 
Het duo uit Sint-Niklaas was ook
tevreden; een week eerder had-
den ze al een gelijkaardige cursus
met evenwel andere doelstellin-
gen gevolgd in hun buurt.  Van-
daag werden ze naar eigen zeg-
gen beter opgevangen en konden
ze beter meewerken (pluim voor
ILOKA dus !).
     Weer wat bijgeleerd en op naar
de volgende cursus! Marc
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Halloween
the best time of the year volgens Freya...

Ja dit jaar heb ik stevig mij best moeten doen voor Halloween wat het
pumkin carven betreft. Begin oktober was er al een "carving party"
bij een klasgenootje van Freya en ik zou dus deze keer veel beter mijn
best moeten doen dan wat driehoekige ogen en neuzen en vierkante
tanden... Vorig jaar had ik 2 dagen voor Halloween een pompoen
uitgehold en op Halloween zelf was die al helemaal rot... Volgens de
experten op de party moet je de uitgeholde pompoen besproeien met
bleekwater. Freya had de pompoen netjes uitgehold en ik had er een
prachtige kat uitgesneden en goed besproeid met bleekwater. Na een
nachtje buiten was de staart van de poes al verdwenen... ik vermoed
dat de locale eekhoorns of opossums die nacht ook
een party gehad hebben op ons terras. Na twee weken is die pompoen
ook beginnen rotten (gemiddelde temperatuur was nog rond de 25
graden), dus hebben we Halloween zelfs niet gehaald deze keer....
Gelukkig zijn er pompoenen te over en heeft Freya nog eens haar best
gedaan om eentje uit te hollen en deze keer heb ik voor azijn gekozen
als bewaarmiddel. Deze versie moet maar een halve week overleven,
we zullen zien of hij nog oranje zal zijn of reeds zwart, want het is
nog steeds lekker warm :-)

zonnige groeten uit California,
Happy Halloween,
Nadine

LONG HOT SUMMER
Nadine en Freya hadden tickets voor een koele zomer in België ge-
boekt. Zo konden ze een stukje hitte in Californië ontlopen, dachten
ze. Van half juni tot half juli waren de oma's en opa's aan de beurt
om vakantie te houden met Freya. En toen werd het de langste hete
zomer aller tijden. Een weekje naar in de Ardennen viel wel mee daar
hadden we redelijk koele temperaturen, maar  toch was het steeds
een zware opdracht om de nodige verkoeling te zoeken. Zwemmen
kon natuurlijk wel en dat is een van haar favoriete bezigheden, ijsjes
eten was ook geen probleem, onder de bomen spelletjes spelen,
filmkes kijken (dan mag het zelfs heet zijn) en overal werd er buiten
gegeten vanaf het ontbijt tot de lange zwoele avonden! Papa kwam
ook nog over voor 2 weken, maar die moest bij zijn ouders gaan
helpen wegens ziekte van de Oma (waarschijnlijk wegens de warmte).
Alles is terug in orde gekomen en we hebben toch nog vele dagen van
elkaar kunnen genieten. We konden dagelijks op stap zonder jas of
regenscherm, voor ons was dat nieuw, en toch waren we dat snel
gewoon! We moesten wel spaarzaam zijn met het water want er was
zelfs geen grondwater meer. We hopen dat de natuur zich snel zal
herstellen en dat onze plantjes hun kopjes terug zullen opsteken tegen
volgende voorjaar. Toch een leuke vakantie gehad LEVE DE ZOMER!
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POEZIE  // 100 jaar geleden!
 
 
Op een zondagvoormiddag ging ik in naar een aperitiefconcert in het “’t Kerkske”, theaterzaal in Kapellen.
Het werd een prachtige en zeer serene voorstelling door Lizi Meynendonckx en Mike Smeulders met als
titel “nooit zal ik zwemmen in de IJzer”. Mooie poëzie uit een niet zo mooie periode. Lizi bracht deze
stukjes met haar zeer welluidende stem en ze werd daarbij aanvullend begeleid door piano en accordeon
van Mike. Een zeer geslaagd duo maar spijtig genoeg was dit hun laatste voorstelling samen. De meeste
teksten hadden betrekking op de oorlog 14/18 zoals je reeds kon vermoeden en voor mij sprong er
eentje uit en dat wil ik hier met jullie delen:
 
 
Johnny

Toen Johnny moest naar 't Vlaamse front,
was ie bijna al achttien jaren;
zijn wangen bloosden zo fris, zo gezond,
een kinderlijk trekje lag om zijn mond
en ie kon soms zo dromerig staren,
Johnny....
 
Toen Johnny zijn eerste aanval deed,
was 't de dag dat hij achttien ging worden.
Eén vijand crepeerde toen Johnny schoot;
en zijn bajonet stak een tweede dood....
zo kreeg hij, verdiend, een orde,
Johnny....
 
Toen Johnny terecht kwam in 't lazaret,
was ie achttien en enkele dagen.
Zijn darmen hingen er wat bij neer,
maar de dokter naaide het handig weer
en ie werd als hersteld ontslagen,
Johnny...
 
Toen Johnny opnieuw in de loopgraaf zat,
was ie achttien en enige weken.
Daar dook ie bij lijken en rottend vuil,
voor de eer van zijn vaderland, in een kuil
en wéér moest hij schieten en steken,
Johnny....
 
Toen Johnny in flarden gereten werd,
was ie achttien en een paar maanden;
zijn lichaam spatte uiteen, wijd en zijd....
Nu rust hij, met alle winden verspreid,
in de bloedige grond van Vlaanderen,
Johnny....
Johnny....
G Stuiveling (1907-1985)
 
 
100 jaar geleden stierven er miljoenen jongeren en toen moest 40/45 nog komen…
Onze generatie was de eerste van “na de oorlog” en dat willen we zo houden. I.H.
n.v.r. - Lizi is de peetmoeder van Sara Doms (retrogym)

einddatum volgende editie 17 februari 2019
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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 

Rusland 

Hoi gymnasten van Iloka! 
De grote vakantie is net gedaan en de herfstvakantie 
staat weer voor de deur. Niet enkel het land stond deze 
zomer op z’n kop doordat de rode duivels het zo goed 
hebben gedaan op het WK voetbal in Rusland. Onze 
gymnasten kunnen er ook wat van! 
 
Tijdens de welverdiende rustpauze zijn vooral de 
dames van de Retro heel actief geweest. Tal van 
handstandfoto’s werden doorgestuurd. Niet enkel foto’s 
genomen in zuiderse oorden met op de achtergrond een 
blauwe zee, maar ook handstandfoto’s die werden 
genomen in ons zomerse Belgiëland. Hieronder laten we 
jullie meegenieten van een aantal handstanden rond de 
wereld. 
Groetjes Kelly    

Krachtpatser Cindy houdt 
Trish (links) en Shani (rechts) 
onder bedwang. 

Geen vakantie zonder 
handstand voor Viki. 

Na een flinke portie spoorfietsen heeft de Retro nog 
energie over om wat kunstjes te laten zien. (v.l.n.r. Marc, 
de helpende hand van Trish, Cindy, Kelly, Shani) 

Kelly aan het State Historical 
Museum in Moskou, de 
hoofdstad van Rusland. 
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