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

penningmeester
Steven Verlinden
03 295 42 94   0474 931 116
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Leiding
Irène Huygen
03 664 93 80   0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
 
 
 
 
 

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

bestuurslid
Kelly Martens
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kellymartens88@hotmail.com

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

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

START NIEUW TURNSEIZOEN

maandag 2 sept CONDITIEGYM 19.30 tot 20.30
 9 sept GYM + 19.00 tot 20.30
dinsdag 3 sept SENIOROBIC 14.00 tot 15.30
woensdag11 sept KLEUTERGYM 14.30 tot 16.00
 2 okt DANCE STARS 16.00 tot 17.00
vrijdag 13 sept JONGENS - MEISJES GYM 18.00 tot 19.30
 13 sept LANGE MAT / MINI TRAMP 19.30 tot 21.00
 6 sept LIJNDANS 13.30 tot 15.00
zondag 15 sept FLOOR 10.00 tot 12.00

KICK OFF vrijdag 6 september in de turnzaal KA Streepstraat
 
kennismaken met je nieuwe club of vrienden terugvinden na de
vakantie / inschrijven mogelijk
een drankje aangeboden door ILOKA - iedereen welkom!
 
de lessen starten op volgende data:
 
 

 

brief aan Wim
Beste Wim
bedankt voor je mooie kaart en wensen voor onze turnkring. Het
doet ons goed om toch nog eens iets van jou te horen. Spijtig dat
je niet meer kan komen maar onze gedachten gaan toch nog
dikwijls naar jullie. Wij doen nog steeds ons best om ILOKA
waardig verder te laten draaien. Het is nu een gans nieuwe, jonge
generatie die aan het stuur staat en wij zijn nu de "oudjes". Het
is nog steeds een komen en gaan van leiding en gymnasten en we
zijn dan ook nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers op
alle vlakken. Ons turnseizoen zit er weeral op en we maken toch
reeds plannen voor het nieuwe seizoen 2019-2020 - niet te gelo-
vern.
Beste Wim, ik wens je nog het allerbeste en nog veel leesplezier
met onze SPROKKEL. Ik  laat je een DVD bezorgen, dan kan je
misschien toch nog eens ergens kijken naar het turnfeest 2019
groetjes van ons allemaal
Irène

Zomeretentje 50+
Conditiegymers - Seniorobicers - Lijndansers
 
donderdag 25 juli gaan we weer gezellig tafelen dit keer in bistro
DE NEUS. - aperitief om 13u. - keuze menu door te geven bij
inschriving bij Marie-Jeanne
voor de liefhebbers maken we eerst een wandeling in het Elzenbos
om onze eetlust een beetje aan te scherpen - vertrek van de
wandeling om 11.30u. aan De Neus.
Indien nog vragen - 0486 699233 Irène of 0475 408393 M.J.
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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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Sporten in de vakantie
FIETSEN
elke dinsdagmiddag van 13.30u tot ca 17u30 - vertrek achter de
sporthal van Kapellen en dit tijdens de maanden juni - juli en
augustus
25 juni is het "LUSJESDAG" en fietsen we in samenwerking met
S-SPORT -  vertrek aan de zaal SOCIO (voetval Cappellen) René
de Pauwstraat 69
Je kan een koude schotel bestellen aan 8€ / bestellen voor vertrek
van de fietstocht
 
PETANQUE
elke tweede en vierde maandag van 14 tot 17u. petanque meeting
met S-Sport in het gemeentepark
 
NORDIC WALKING
elke tweede donderdag is er Nordic Walking - vertrek op de parking
van het Moretusbos om  13u30  -  11/07 - 08/08  -  12/09  - 
10/10  -  14/11
je mag ook zonder stokken mee!
 
ZWEMMEN
dinsdag  -  12.00 – 14.00 uur dameszwemmen
donderdag   -  2 banen voor 55+ tussen 16.00 en 17.00 uur
in het zwembad van Kapellen kan je alle dagen terecht vanaf 14u
zaterdag en zondag enkel van 9.00 tot 13.00u.
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Verslag turnfeest (en voorbereiding)
Oefenen, oefenen en nog eens
oefenen en dan is het eindelijk
23/03/2019.
Om de twee jaar mogen alle leden
van Iloka hun beste beentje voor-
zetten op het turnfeest.
Elke keer wordt er rond een thema
gewerkt en worden de bijpassen-
de turnoefeningen of lijndans
uitgezocht. Dan kan het oefenen
beginnen. Het duurt allemaal wel
eventjes eer het in ons systeem
zit:)
Omdat ik ingeschreven ben voor
conditiegym, seniorobic en lijn-
dansen heb ik het geluk dat ik heel
veel kan oefenen. Dat is ook maar
goed ook want het duurt altijd wel
een tijdje eer ik het allemaal
onder de knie heb.
Daarom moet ik de mensen van
conditiegym en seniorobic be-
wonderen die ook mee lijndansen.
Zo'n dansje ziet er bedrieglijk
eenvoudig uit... totdat je het moet
doen. Zelfs als je de pasjes al
kent... als ze de muziek opzetten
is het weer een ander paar mou-
wen.
Tijdens de Kerstvakantie zat Irène
in Amerika en was er geen les.
Enkele leden van de seniorobic
kwamen bij mij thuis oefenen. We
hielden een potluck. Iederéén
bracht iets te eten mee (na de
feestdagen is er altijd nog wel iets
lekkers te vinden in huis) en we
hadden  een gezellige namiddag.
We begonnen alvast met een
glaasje cava... (ik niet, maar daar
zijn ze al aan gewoon).We hadden
een hele leuke namiddag want na

het glaasje en een knabbeltje
werd er gedanst en ook heel veel
gelachen!!!
Na de Kerstvakantie begint dan
echt het serieuze werk want het
moet er wel goed inzitten. Som-
mige oefenen thuis ook nog een
beetje en dansen door de kamer
met een tablet in hun handen...
zo kunnen ze zien wat ze moeten
doen.
Op een maandagavond kwamen
al degenen die deelnemen aan het
turnfeest samen omdat er iemand
ons kwam filmen. Spannend... Er
kwam een hele lieve jongedame
langs en zij filmde en filmde... en
van al die opnames maakte ze dan
een leuk filmpje dat vlak voor ons
optreden te zien was op het grote
scherm. Heel mooi gemaakt!!!
En dan eindelijk, na al dat oefenen
, is het zo ver. De grote dag is
aangebroken.
's Morgens krijg ik al een foto van
Lieve via facebook:
mijn outfit hangt klaar...

 
 
Om 13 u op
23.03.2019 begon
de repetitie. De
lijndans lukte goed
voor mij. Nader-
hand kwam de
turnoefening en

daar ging ik de mist in. De druk is
niet groot... tijdens de helft van
de oefening kijken de leden naar
mij en ik mag niet stilvallen... Dus
ging ik na de repetitie naar huis...
het liedje nog eens opgezet en

dan gaat het natuurlijk weer van-
zelf,haha!
Tegen half 7 waren mijn man en
ik terug in de zaal. Eerst moest ik
nog wat strikken binden. De lijn-
dans ging weer prima. De andere
groepen deden ook heel goed hun
best. Het ene optreden was al wat
griezeliger dan het anderen maar
allemaal heel leuk om te zien!
Na de pauze waren wij als derde
aan de beurt. En gelukkig... deze
keer viel ik niet stil en het optre-
den met onze witte handschoenen
en sokken ziet er heel leuk uit.
Na afloop van het turnfeest heb-
ben oa mijn man en ik nog gehol-
pen met opruimen. Het is onge-
looflijk wat een geoliede machine
de turnclub is. Dat ging nogal
vooruit! De mensen die 's mid-
dags tijdens de repetitie aanwezig
waren en 's avonds tijdens het
turnfeest, die waren nu alweer
onvermoeibaar bezig met oprui-
men!(en ze waren waarschijnlijk
al veel langer bezig)  Wat een
inzet!!!  Wij waren maar kleine
wieltjes in de machine en deden
wat ons gevraagd werd maar toch
waren ze blij met onze hulp. 
Nu is het dan terug een tijdje
"gewone" turnles alvorens we
weer beginnen aan de voorberei-
dingen voor de volgende keer:)
Groetjes,
Martine
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TURNFEEST  23/03/2019
Wij waren er klaar voor! Het twee jaarlijkse turnfeest stond helemaal in de stijgers en op vrijdag 22/03
werd al het materiaal verzameld in de verschillende turnzalen. Het transport was voorzien en hopen maar
dat onze helpers kwamen opdagen. Langzaam aan kwam alles op gang en na de gebruikelijke ongemak-
ken van, het niet op tijd ter beschikking zijn van de sporthal, konden we toch beginnen met het leggen
van de voorgeschreven bedekking op de nieuwe sportvloer. Wat een karwei! Ik ga hier al gelijk de
mensen bedanken die deze klus toch behoorlijk snel konden klaren. Toen was er nog een kleinigheidje
waar we geen weet van hadden, nl. de kleedkamers konden niet gebruikt worden en dus ook geen toi-
letten en geen ingang naar de zaal. Wat nu!?!? Ons brein werd danig op de proef gesteld; alles moest
wel zo dadelijk geplaatst worden want “de mannen van het licht” waren in aantocht. Dan gaan we alles
omdraaien  en de tweede tribune komt aan de andere kant van de zaal. Zo gezegd, zo gedaan maar dan
moest ook de planning voor de toestellen en de muziek / licht  bediening aangepast worden, plus een
tweede inkom maken waar er maar een was! Met andere woorden, er werd getoverd die avond! Rond
middernacht heeft de werkploeg van dienst gesloten en toen zag het er naar uit dat we toch een turnfeest
konden doen.
Afspraak zaterdag 10u – laatste afwerking in de sporthal en dan ook het klaarmaken van de cafetaria.
Ook daar de nodige helpende handen voor alle karweitjes, DANK JE WEL! We moesten ook nog een
andere inkom maken voor onze gasten. De school had van de inkom van de sporthal dan maar kleed-
ruimte gemaakt voor de scholieren en deze stond dus vol met kleedkamerkasten en banken.
 
13u start van de “algemene herhaling” – dit is de enige keer dat alle groepen hun oefeningen brengen in
deze zaal – PROFICIAT aan iedereen voor de vlotte afwerking van deze namiddag – alles werd terdege
besproken want voor de anciens was het ook even anders denken dan voorheen. Er werden ook mooie
groepsfoto’s gemaakt door Cindy J. en die stond die dag ook achter de camera om alles netjes te filmen.
Zij maakte ook de leuke filmpjes die telkens onze oefeningen aankondigden. Ook hier weer een
welgemeende DANKJE!  Rond 16u30 kon iedereen terug even naar huis om rustig terug te zijn om 18u30.
De blijvers konden even met de voetjes omhoog om tot rust te komen. De broodjes smeerders hadden
goed werk geleverd en de toogploeg voor de avond had zich ook reeds gemeld. Door al deze helpende
handen kunnen we dit waarmaken, dus nog maar eens DANK JE WEL!
 
En dan moest het nog beginnen! Onze gasten stroomden toe en tot onze grote vreugde waren alle
stoelen bezet. Mede dank zij het vlotte werk van de WERKPLOEG van dienst, liep alles lijk een trein die
niet te laat komt!!!! Het resultaat kan je zien op de DVD.
 
Na enkele uren van spanning en adrenalinetoevoer is het opeens gedaan en mag alles terug weg! Dit is
nog maar eens een krachttoer van iedereen die hier mee hielp. Van het kleinste speldje tot het zwaarste

toestel, iedereen heeft zowat geholpen en ik moet zeggen HET GING
VOORUIT! De laatste rollen van de vloerbedekking gingen eindelijk op de
kar – de grote toestellen met camion en camionette naar de verschillende
zalen … ons topsport weekend zit er bijna op. Zondag het allerlaatste
opruimen van cafetaria en zaal en alles terug in elkaar zetten in de
turnzaal en dan …
 
TOT EEN VOLGENDE KEER EN NOGMAALS IEDEREEN BEDANKT!!!
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Dansen
op zaterdag 4 mei was er een
optreden van onze Dance
Stars op de basisschool / kleu-
terschool Zilverenhoek. De
weergoden waren ons goed
gezind want het regende enkel
tijdens onze pauze. De kinde-
ren van de school dansten flink
mee – het was een fijne na-
middag. Caroline had ons dit
optreden bezorgd via de
school. Proficiat aan alle deel-
nemers. Nancy
 
Op zondag 19 mei Dorpsdag
konden de Dance Stars ook
verschillende keren optreden
in de Promenade. Hier werd
ook weer flink gewerkt  – kin-
deren laten mee dansen is al-
tijd plezant.
 
De Lijndansers trokken dan
weer naar Schoten voor het
Gala van de Lijndans. Een
ganse namiddag dansen met
wel 200 dansers in de zaal -
we hebben weer wat bijge-
leerd. Veel bewegen en toch
ook nadenken - goed voor
onze grijze massa! Ons vol-
gende optreden is in het ge-
meentepark van Kapellen tij-
dens PULPTUUR. We treden op
van 14u30 tot 15u15 onder de
naam van S-PLUS / S-SPORT
op het podium basket
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uit het boek GESCHIEDENIS VAN KAPELLEN door
   E.Voet uitgave juni 1939 (oude spelling)
ONS DORP FLOREERT
Onmiddellijk na den aftocht der
Duitschers, op 11 November
1918, herleefde onze gemeente.
Het heropbouwen der gesloopte
woningen te Ertbrandt verschafte
veel bezigheid aan de bouwarbei-
ders, kort na het teekenen van het
Vredesverdrag van Versailles.
De trek naar den buiten deed den
prijs van de bouwterreinen stijgen
en maakte het openen van nieuwe
straten loonend. De Biartlei, de
Tuinwijk, de Binnenweg, de Jaco-
buslaan en laatst nog de Seven-
hanslaan danken hieraan hun
ontstaan.
De bloeiende economische toe-
stand, vóór 1930, maakte het
bouwen van gezonde, geriefelijke
en prachtige woningen mogelijk.
In die jaren was er zelfs gebrek
aan woongelegenheden. Menig
oud landelijk verblijf werd ge-
sloopt en op dezelfde plaats kwa-
men twee of meer huizen. Wat
men verloor op het gelijkvloers,
zou men door het aanbrengen van
verdiepingen herwinnen. Zulks
was het geval in de Dorpstraat b.
v., waar bijna al de eigendommen
in twee of meer perceelen verka-
veld  werden. Het brouwershuis
van wijlen J.B. Verhaert werd
gesloopt en het koffiehuis “de
Hoorn” en het winkelpand daar-
naast kwamen in de plaats. Daar
waar zich thans het bankgebouw
en de radiozaak Pauwels bevin-
den, dreef vroeger J. Soetewey
zijn handel in verf en drogerijpro-
dukten. Het “Schuttershof” – men
schoot er op de doelen met den
handboog – moest plaats maken
voor de vleeschhouwerij Vriendts
en de banketbakkerij Jacobs. Het
erf van Mevr. Ketels is omge-
bouwd in twee winkelhuizen even
als dat van wijlen de kinderen van
Ilverenbeek, de blokmakers,
thans een autozaak en het feest-
lokaal “Concordia”. De daaraan-
palende vleeschhouwerij van J.B.
De Schutter werd gemoderni-

seerd, als woning geschikt ge-
maakt en afgescheiden van het
bestaande woonhuis. Hetzelfde
lot trof reeds vroeger de slagers-
zaak van den Heer P. De Schutter.
Nieuwe nijverheidstakken kwa-
men tot stand of namen een ge-
weldige uitbreiding. De inpakkis-
tenfabriek Bastiaensens, de zage-
rijen van de firma’s Deckers en
Hendrickx, de vruchtenfabriek
Jacobs en Beyers, de brilglazen-
slijperijen en niet minder dan vier
wasscherijen zijn na den oorlog
tot stand gekomen. De plaatselij-
ke kleinbedrijven pasten zich aan
de nieuwe toestanden en behoef-
ten aan. De smederijen werden
herschapen in constructiewerk-
plaatsen of vonden bezigheid in
de herstelling van de mechani-
sche werktuigen. De wagenmaker
verloor zijn kliënteel, doch het
stijgend gebruik van autovracht-
wagens opende voor hem nieuw
mogelijkheden. De aannemers
hier gevestigd beschikken bijna
allen over hout-bewerkingsma-
chines. De metselaarspatroons
gebruiken motelmolens, beton-
mengers en hefwerktuigen. Hun
bedrijven zijn aangepast aan de
hedendaagschse eischen. Werk
en nering brengen vertier en wel-
stand mede.
Kapellen staat in gemakkelijke
verbinding met de grootstad Ant-
werpen door spoor, tram  en au-
tobus. Gas, elektriciteit en water-
leiding geven alle comfort dat de
steden kunnen bieden. Kinema’s,
toneelvoorstellingen en voor-
drachten bezorgen ontspanning
bij winteravonden, terwijl ’s Zo-
mers de vrije natuur de bewoners
nar bosch en heide roept.
In de loop der tijden heeft Kapel-
len zich van een plattelandsche
landbouwgemeente tot een voor-
steedsch nijverheidscentrum ont-
wikkeld.
De opeenvolgende gemeentebe-
sturen droegen ook het hunne bij
om het uitzicht van de plaats en

de openbare gezondheid in de
hand te werken. Het Esschenhout
werd van stoepen en rioleering
voorzien. Beken werden over-
welfd langsheen de Hoevensche
Baan, den Bieweg en de Heide-
straat.
De Nieuwstraat, de Engelsche lei,
de Beenhouwersdreef, de Koers-
pleindreef en de Lindenstraat
kregen een verhard wegdek, rio-
lering en stoepen.
De pas ontworpen straten, die nog
op een steenweg wachten, kregen
een verhard voetpad. Ook op het
gehucht Ertbrand werden stoepen
en riolen gelegd.
In 1904 werd een nieuw gemeen-
tehuis opgetrokken op het dorps-
plein “Den Hoorn”
Naarmate de aangroei der school-
bevolking zulks eischte, werden
er schoollokalen bijgebouwd en
de nodige verbeteringen aange-
bracht. Thans ontvangen jongens
en meisjes een volledig lager on-
derwijs in lokalen, die aan alle
vereischten voldoen.
 
WAT LEERT ONS HET VERLEDEN?
Met innige ontroering denken wij
terug aan al wat onze voorvade-
ren tot stand brachten. In een
tijdsbestek van zeven eeuwen
tooverden zij het stille gehucht
van den “Hoogenschoot” om tot
een woelig en waardig voorstadje
van Antwerpen
Het voorbeeld van onze voorva-
deren moet ons aansporen onze
gemeente te blijven liefhebben.
Wat zij opbouwden in lastige tij-
den, dient door ons bewaard.
Waar de nabije of verre toekomst
ons brengen zal, nergens zullen
wij de zalige rust vinden die de
geboortestreek ons geeft.
De noeste werkzaamheid van
degenen die ons voorafgingen,
weze ons een richtsnoer om het
begonnen werk uit te breiden en
verder te volmaken.
Onze leus moet zijn:
“HOOGER OP”

Toen ik dit las dacht ik aan de grote bouwputten in onze huidige gemeente. De geschiedenis herhaalt
zich nog steeds. De schrijver van dit boekje was er zich zelfs nog niet van bewust dat er nog een 2de
wereldoorlog op komst was. Daarna is het steeds maar beter geworden en we hopen dat, eens de
stofwolken zijn verdwenen er een mooie nieuwe gemeente tevoorschijn komt.I.H.
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KRINGKALENDER 2019-2020

donderdag 25/jul ZOMERETENTJE 50+

dinsdag 13/aug startvergadering ILOKA

woensdag 28/aug startvergadering GYMFED

vrijdag 6/sep KICK OFF ILOKA

zaterdag 7/sep Feest op het dorpsplein (lijndans)

maandag 9/sep start smulactie

donderdag 12/sep vergadering

woensdag 18/sep geen les

zaterdag 28/sep uitstap leiding en bestuur

donderdag 3/okt sporteldag 50+

donderdag 10/okt vergadering

zat/zon 19-20/okt kaderweekend

Herfstverlof van 28/10 tot en met 3/11

maandag 11/nov geen les

zat/zon 16-17/nov recreawedstrijd Brecht

donderdag 21/nov vergadering / Danshart Hemiksem - lijndans

woensdag 27/nov Sinterklaasfeest ILOKA

zaterdag 7/dec dag van de sportclubbestuurder Mechelen

donderdag 19/dec vergadering

vrijdag 20/dec Winter Café

Kerstverlof van 21/12 tot en met 05/01

2020

donderdag 16/jan vergadering

zaterdag 25/jan Quiz

donderdag 13/feb vergadering

Krokusverlof van 24/02 tot en met 01/03

donderdag 5/mrt vergadering

vrijdag 13/mrt Lente Café

vrijdag 1/mei geen les

donderdag 7/mei ALV ILOKA vzw  

donderdag 28/mei vergadering

21-22/5 OHH  geen les

maandag 1/jun geen les

donderdag 18/jun vergadering

vrijdag 19/jun Zomer Café   (laatste les op vrijdag)

27 nov Sinterklaasfeest 

Sleep_Over datum nog niet gekend

deze kalender zal regelmatig worden aangepast 

50 ste
Dit was de 50ste editie van ons
ledenblad. Wat begon, onder
lichte dwang van Willy, als een
probeersel is toch uitgegroeid
tot een tastbare verbin-
dingslink tussen alle leden van
ILOKA. Ik weet het wel de
meesten verdwijnen bij het
oude papier, maar de echte
verzamelaars bezitten toch
nog wel enkel exemplaren. Ik
heb ze nog allemaal maar ze
staan ook allemaal 'on line' op
onze website www.iloka.be.
Het is bijna een archief waarin
je eens kan gaan snuffelen
naar vergeten activiteiten en
ook vele foto's. Tot nr 33 in
zwart/wit maar vanaf dan kan
je alles in kleur bekijken. 2011
was onze startdatum, 17 jaar
boekjes maken... Vele oproe-
pen zijn er geweest om een
bijdrage te leveren en die mag
van iedereen komen, maar
spontaan komt er maar weinig
binnen. Dus ga ik nog eens een
keertje proberen om hier en
daar wat los te peuteren. Ge-
woon eens je gedacht geven,
of eens iets vertellen van je
andere hobby, over je vakan-
tie, over je familie, over de
buren, alle roddels zijn
welkom!
Mijn vaste correspondenten
moet ik ook van harte bedan-
ken voor hun berijdwillige bij-
drage al deze jaren, wij keken
er naar uit.  Ik hoop dat ieder-
een het nog wat volhoud. Het
is echt niet zo veel, drie keer
per jaar... Ook nog een speci-
ale dank aan onze trouwe
sponsors, we hebben jullie
nodig.
Dit is ook reeds het laatste
boekje voor dit turnseizoen en
onze kalender voor het vol-
gende staat hiernaast. Wat
gaat alles snel - klaar voor
seizoen 2019-2020 - ik zie
jullie beslist terug in de turn-
zaal vanaf september!
Alle schrijsels sturen naar
irene.huygen@skynet.be
Alvast bedankt!
 
FIJNE VAKANTIE !

einddatum volgende editie 08/12/2019
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