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2019
GELUKKIGE VERJAARDAG voor idereen die ik dit jaar vergeet te
feliciteren. Het is reeds maart wanneer dit boekje bij jou terrecht
komt en we hebben al een "voor zomertje" gehad, enkele dagen
schitterende zomerse temperaturen, wat was dat zalig na die
donkere wintermaanden. Maar het is nog geen zomer, dat hebben
wel al terug ondervonden aan de koude vingers op de fiets. Toch
genieten we reeds van de langere dagen en hebben we terug meer
energie om al onze goede voornemens van Nieuwjaar toch nog
eens door te nemen. Misschien is meer sporten er ook eentje en
dan ben je natuurlijk op het juiste adres. Ons tweejaarlijks turn-
feest staat ook in de startblokken en iedereen is druk in de weer
met allerhande griezelige toestanden enzo...
HELPENDE HANDEN STEEDS WELKOM VRIJDAGAVOND -
ZATERDAG ganse dag - ZONDAGMORGEN geen ervaring vereist!
 
Hieronder nog enkele belangrijke data voor onze turners in KA
 
op vrijdag 22 maart is er geen les in KA en hebben we verhuis van
de toestellen naar KTA
 
van 8 tot en met 22 april is het paasvakantie
 
woensdag 1 mei geen kleuterturnen
 
vrijdag 17 mei en zondag 18 mei geen les in KA wegens schoolfeest
 
wegens verkiezingen van 22 tot 26 mei geen turnen of lijndans
 
OHH weekend 30 en vrijdag 31 mei geen les in KA
 
Pinksteren 9/6 maandag 10/6 geen les in KA
 
We hopen op een mooi turnfeest en bedanken alvast alle mede-
werkers, groot en klein, jong en minder jong. Ook nog eens bedankt
aan al onze SPONSORS. Door hun steun kunnen we net iets meer
zodat we onze lidgelden betaalbaar kunnen houden in deze turbu-
lente tijden. Tot kijk!
IH
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ILOKA's Goede Doelen Dag:
18/11/2018
Wij steunen het We Love Marie Fonds
wat voorafging:
De Promenade-handelaars zetten zich in voor het We Love Marie Fonds
op 10/11/2018. De Dance Stars van Iloka zorgden voor een dansde-
monstratie.
(info: aankondigingsblad 14/11/2018)
Op zondag 18/11/2018 was het dan de Goede Doelen Dag van ILOKA.

Het We Love Marie
Fonds werd opge-
richt nadat de 3-jari-
ge Marie stierf aan
een zeldzame vorm
van kanker. Ouders
en vrienden onder-
vonden dat er nood
was aan steun voor
de langdurig zieke
kinderen. Nu is er de
Sterrenwachter die
bij de kindjes is

waaraan ze hun verdriet kwijt kunnen en er is ook het boek: De
Sterrenwachters, een boek vol troost, hoop en magie.
(ga naar www.welovemariefonds.be voor een nadere kennismaking
met het team en de sterrenwachters)
Op de Goede Doelen Dag van ILOKA waren o.a. de mama van Marie
en de grote sterrenwachter aanwezig.
De mama van Marie vertelde ons hoe het fonds ontstaan is en las ook
voor uit het boek.
Daarna kon je spelletjes spelen in groepjes van 4, een lijndans leren,
een potje overheerlijke (door Irène zelfgemaakte) confituur kopen of
gewoon iets drinken.
Het was een hele leuke namiddag!
Martine

Extra
lijndanslessen
Sinds januari 2013 kun je bij
Iloka ook leren lijndansen.
Inmiddels hebben we al heel
wat dansen geleerd.  
Het grote nadeel is dan dat de
"oude" lijndansen van de be-
ginjaren vergeten worden.
Daarom kwam Irène op het
idee om één keer per maand
een extra les in te lassen om
de echte oude dansen nog
eens te oefenen.
Velen onder ons voelden zich
geroepen om naar de les te
gaan. We waren allemaal be-
nieuwd hoe we het er vanaf
zouden brengen:)
Irène had voor de eerste les
10 dansen uitgekozen en we
konden er invliegen.  En het
ging wonderbaarlijk goed... 't
Is waarschijnlijk niet echt te
vergelijken met leren fietsen
(dat verleer je blijkbaar nooit
meer) maar 't lijkt er toch een
beetje op... de pasjes kwamen
snel terug bovendrijven en het
ging vlotjes!!! Allemaal blij en
fier natuurlijk..."speekselme-
dailles" werden uitgedeeld...
We kijken al uit naar de vol-
gende les! MartineOverlijden Anna Nagels

 
op 12 december 2018 overleed Anneke
Nagels, moeder van Ronny De Breuck.
In de jaren 70 was zij zelf lid van onze
vereniging. Ronny zelf was 30 jaar id in
onze turnkring.
Ik herinner mij Anneke nog in de afde-
ling "huismoeders" waar zij vele jaren
actief deelnam. Op bijgaande foto is ze
te zien in de stoet van de 100 jarige in
1976 samen met Jeanneke Lambrechts.
Zij werd 80 jaar. Langs deze weg wen-
sen wij onze oprechte deelneming aan
de familie over te brengen.

Overlijden
vader van Lia
wij vernamen ook het overlij-
den van de vader van Lia
Leroy, lid bij seniorobic en
lijndans.
op 20 februari 2019 overleed
Henry Leroy hij werd 93 jaar.
Lia langs deze weg nogmaals
onze oprechte deelneming bij
het verlies van je vader.
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GYM GALA
Op 22 en 23 december was het
weer GymGala in Antwerpen.
Niet te missen maar ik was
reeds vertrokken naar Ameri-
ka en dus moest ik dit wel
missen, spijtig! De gelukkigen
die wel konden gaan kijken
waren, Chelsea, Marieke,
Sara, Inge, Erna, Lyssa, Cindy
en Grégoire. Lyssa, 8 jaar
mocht voor de eerste keer
mee met Oma Erna en was
meteen grote fan van Nina
Derwael. Dit was haar verslag
van het gebeuren. Bedankt
Lyssa voor de mooie tekening.
I.
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MOEDERS VOOR MOEDERS
6 december 2018 was ik op be-
zoek bij “Moeders voor Moeders”
in de Helmstraat in Antwerpen.
Iedereen kent ze wel, zeker van
de vondelingenschuif, maar dit is
maar één aspect van deze enorme
organisatie. Wat ik daar te zien en
horen kreeg grenst aan het onbe-
schrijfelijke. Toch ga ik een po-
ging doen om mijn ervaring aan
jullie over te brengen. De mensen
die erbij waren zullen er zich zeker
in herkennen.
Een ongesubsidieerde organisa-
tie, enkel draaiende op vrijwilli-
gers, staat dag na dag gereed om
moeders en vooral de kinderen
een gepaste opvang te geven.
Wanneer de moeders, door om-
standigheden, nauwelijks of niet
kunnen voorzien in het onderhoud
van hun kind, kunnen ze bij deze
organisatie aankloppen voor ma-
teriële hulp, zoals kinderkleding,
verzorgingsgerief en voedselpak-
ketten. Iedereen wordt inge-
schreven en ook opgevolgd. Het
doel is nog altijd deze mensen UIT
de miserie te krijgen maar wel op
een menswaardige manier. Ze
kunnen hier ook terecht voor een
kopje koffie 0,10 € in de gezamen-
lijke refter, zodat ze niet vereen-
zamen ergens in de grote stad.
Hun kindje kan dan even naar de
kinderopvang voor misschien wel
de enige warme maaltijd van de
week. Ook is er de mogelijkheid
om de kindjes te wassen, met

warm water!!
Voor de voedselpakketten worden
enkel gekregen producten verder
gegeven. Ook de overschot van
de vroegmarkt komt naar daar.
Dat wil zeggen dat er ook weer
vrijwilligers moeten zijn om dit
alles op te halen en verder te
verdelen. De verdeling van grote
potten in kleine potjes daar heb-
ben ze een piep klein keukentje
voor. De voedselinspectie komt
hier regelmatig langs zodat alles
moet gebeuren volgens de nu
geldende hygiënische normen.
Allemaal vrijwilligers!
Een enorme massa kinderkleding
komt ook binnen en wordt dan
verder verdeeld in leeftijd van 0
tot 12 jaar en dan ook nog eens
naar zomer of winter. Ook vele
gebruiksvoorwerpen kunnen hier
afgehaald  worden, zoals “charet-
ten” kinderwagens, kinderstoe-
len, loopparkjes, auto stoelen,
enz
Dan is er ook nog een kamer met
gordijnen en overgordijnen, alles
netjes op maat gesorteerd, zelfs
aan de rol. Hier zitten ook de
naaisters die al eens hier of daar
een herstelling doen. Er was ook
nog een kamertje, nog maar net
in gebruik, om kindjes, moeders
en ook vaders eens feestelijk aan
te kleden. Wordt ook gebruikt om
zich deftig op te kleden voor sol-
licitatie gesprekken. (Wij staan
daar echt niet bij stil dat dit ergens

nodig is). Aansluitend kregen we
ook een kapsalonnetje te zien
waar de studenten van de acade-
mie regelmatig hun vaardigheden
komen oefenen. Dit moet wel op
afspraak.
Het speelgoed is ook nog een
verhaal apart  – hier wordt alles
netjes nagekeken of alle stukjes
nog aanwezig zijn van zowel puz-
zels, bouwdozen, lego en andere
attributen. Wij waren daar net na 
het Sinterklaasfeest en daarop
waren 700 kinderen ingeschreven
en die hadden allemaal hun pakje
mogen halen bij de Sint!
Ik heb ook een gans leven gewijd
aan vrijwilligerswerk, nl het door-
geven van beweging aan jong en
minder jong maar hier worden
moeders en kindjes dagelijks
verder geholpen met de meest
noodzakelijke dingen, iets dat wij
ons in de verste verte niet kunnen
voorstellen dat dit nodig zou zijn.
Wij trekken een kast open voor
een koekje of een kopje koffie en
moeten niet nadenken of dit voor
vandaag wel verantwoord is!
Je kan ook een kindje adopteren –
met dit adoptieplan adopteert u
symbolisch één of meerdere kin-
deren aan 12 € per boeleke per
maand. Wil je hier nog meer over
weten, dat kan je terug vinden op
 www.moedersvoormoeders.be /
IH
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UITSLAG WINTERQUIZ ILOKA
Op 26 januari 2019 was er onze Wintersquiz. Wegens afbraak "Bruggeske" moesten wij noodgedwonden
uitwijken naar de zaal Eskapade in de Kapelsestraat. De opkomst was behoorlijk, er werden 23 ploegen
ingeschreven. Alle voorbereidingen werden getroffen, en de werkploegen verdeeld. Daar dit echter een
fuifzaal is kwam de temperatuur niet hoger dan 21° gemeten aan de bovenkant van de zaal. Eens deze
temperatuur bereikt begonnen de "verwarmingselementen" koude lucht rond te blazen. Iedereen schoot
"zijne frak" aan want in janurari kan het nog wel eens koud zijn. Dus moesten we noodgedwongen de
"verwarming" uitschakelen en zodoende werd het nog kouder! Misérie alom. We konden ook niks over-
brengen via beeld want het beeldscherm ontbrak. We hadden ook nog een meerkost voor het huren van
tafels en stoelen want die zijn daar ook niet voorhanden. Al bij al was het toch weer een fijne avond voor
de vele aanwezige quizers en dit dank zij onze chef quiz Rudi Van Hasselt en de puike presentatie door
meester Nick! Ook een dikke dank je wel aan alle medewerkers van deze avond.I.H.
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Hier is het nog Februari 
Eind vorig jaar staken Oma & Opa nog eens de plas over om hier
Kerst en Nieuw te komen vieren. Ze hopen natuurlijk altijd op mooi
weer en dit jaar hadden die toch weer eens ongelofelijke chance!
De hele tijd dat ze hier waren heeft het niet echt geregend en het
enige weekend dat het toch goed regende in San Jose, zaten wij
met z'n allen in San Diego op citytrip, waar het ook stralend weer
was. En sinds ze vertrokken zijn heeft het hier al iedere week
gegoten. De ene "atmospheric river" gevolgd na de andere en de
Pineapple Express hebben in februari alleen al 7,5 meter sneeuw
gedumpt in de Sierras (de gemiddelde sneeuwval in Februari 2
meter). Er heeft zelf 2 weken sneeuw gelegen op de heuvels rond
de Bay Area - nog nooit gezien!!
En dan zijn er ook nog overstromingen, vooral ten noorden van
San Francisco, waar verschillende stadjes onder water staan, echt
verschrikkelijk. En dan hoor ik natuurlijk niks dan lof over de
warmste februari in België - de wereld op zijn kop.
Hier is het wachten op het zonnetje, zodat we weer kunnen gaan
wandelen tussen een massa wilde bloemen.
in gedachten nog steeds, zonnige groeten uit CA
Nadine
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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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