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2019 / 2020
We snellen weer vooruit! Nog een hartelijk welkom aan onze
nieuwe leden die we in september mochten verwelkomen. Wanneer
je dit boekje krijgt is het reeds wintertijd en gaan we richting 2020!
We kregen weer een hete zomer en gelukkig is het nu reeds vollop
aan het regenen. Zo kan ons grondwater een beetje bijvullen zodat
we toch niet direct in de woestijn moeten leven maar...Weer
toestanden, we kunnen er kop noch staart aan krijgen!
Ons ILOKA team staat weer paraat om jullie vanalles aan te bie-
den.;
WEKELIJKSE TURNLESSEN, SINTERKLAASFEEST, WINTERQUIZ,
WEDSTRIJDEN VOOR JONGEREN, SLEEP-OVER VOOR GYMERS,
LIJNDANSPARTY en ook nog onze verschillende ontmoetingen in
de turnzaal met CAFE. Over dit alles krijg je de nodige info via
leiding en mail.
Verander je van mail adres laat het ons weten aub!!! 
 
 
WAFELS / TRUFFELS / MARSEPEIN  
FRANGIPANE / CARRE CONFITUUR 
 
Om onze werkingskosten zo laag mogelijk te houden was er weer
een smulactie
Er is nog wel wat in voorraad - indien u belangstelling heeft bel
dan 03 664 93 80
Onze prijs is nog steeds 6€ per eenheid.
 
Alle kopers en verkopers van harte bedankt!!

KERST 19 / NIEUWJAAR 20
Onze allerbeste wensen voor een gezellige Kerst en een
zeer sportief Nieuwjaar!
Ja ja het is weeral zo ver, 2019 is voorbij gevlogen en 2020 is zeer
nabij. We wensen iedereen natuurlijk een goede gezondheid -
steeds opnieuw hopen we op een gezond jaar voor al onze leden,
medewerkers en hun familie zodat we samen verder kunnen met
wat we toch wel zeer graag doen TURNEN , DANSEN, FEESTEN
enz voor groot en klein, jong en minder jong, we blijven in bewe-
ging. TOT VOLGEND JAAR!! I.H.
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SINTERKLAAS 

BIJ ILOKA 

OP 27/11/2019 

komen Sint en Piet 

bij de brave kindjes 

van ILOKA 

Wij geven dus een 

feestje en alle 

kindjes van ILOKA 

worden daarop 

uitgenodigd – 

inschrijven in wel 

verplicht, anders 

weet die brave 

man niet wat hij 

allemaal moet 

meebrengen. Ook 

ouders en/of 

grootouders zijn 

die namiddag van 

harte welkom in 

onze turnzaal. 

TOT DAN! 
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de STORM GAMES  in Kapellen 

op een bloed hete zaterdag 

nam een ILOKA team deel aan 

de STORM GAMES 

Proficiat!! 

31/08/2019 
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Team Swijnen in de modder.
1 september was de laatste vakantiedag, Team Swijnen en familie besloot om die laatste vakantiedag
te vieren met de ‘Strong Viking Mud Edition’ in domein Puyenbroek in Wachtebeke.
De Family Editions worden georganiseerd in Nederland, Duitsland en België en iedere editie trekt weer
duizenden enthousiaste families naar de verschillende locaties! De Family Edition biedt twee afstanden,
namelijk 3km (vanaf 5 jaar) en 5km (vanaf 10 jaar). In tegenstelling tot vele andere kids runs dienen
tijdens de Family Edition de ouders samen met hun kids de uitdaging aan te gaan.
De Family Edition is verkozen tot Beste Family Obstacle Run en bestaat uit een 22-tal kindvriendelij-
ke hindernissen, modder en uitdagingen!
Team Swijnen deed de 3km want het jongste familielid was net 5jaar geworden. Er werd gehoopt op
warm weer, maar net de dag was het toch een stuk frisser.  Na ongeveer 2 uur  haalden ze allemaal
de eindstreep – al waren ze op het einde wel onherkenbaar geworden, zie foto voor en na.
Heb je zelf zin om deze uitdaging met familie en vrienden aan te gaan ?  Kijk maar eens naar de foto’s
op Strong Viking family editons.  De volgende gaat terug door in Wachtebeke op 19/04/2020.Erna P.
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Sportelen 3.10.2019.
 
Donderdag 3 oktober was het weer zo ver: Sporteldag, dit jaar in
Stabroek /Hoevenen
Toen we vertrokken goot het maar we keken er allemaal naar uit dus
de regen deerde ons niet.
Eerst allemaal samenkomen, een beetje uitleg en dan kon onze
eerste les beginnen.
 
1. Turnen
We kregen les van een hele lieve juf. De grote ballen stonden al klaar
op voetjes, dan kregen we ook nog een soort trommelstokken en de
les kon beginnen. Op muziek bewegen rond de bal en ook nog ritmisch
slaan met de stokken op de bal. Dat lukte prima. Dan oefeningen op
de bal. Dat is een paar ander mouwen. Als je op de bal zit of ligt dan
merk je dat je toch je evenwicht moet proberen te houden... Het was
een zeer leuke les!
 
2. Lijndansen
Een lijndansles is voor ons geen echte uitdaging meer. De meeste
volgen al jarenlang les bij Irène en degene die alleen komen turnen
hebben ook al eens geproefd van een dansje. Het werd voor de nie-
welingen gemakkelijk gemaakt in die zin dat we niet van richting
veranderden, zodanig dat ze de juf steeds in het oog konden houden.
Ik kende een aantal van de dansen al en dan moet je even omdenken...
dansen en niet draaien...
Pauze
 
3. Stoelaerobic
Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen idee had wat ik me daarbij moest
voorstellen. We mochten allemaal een stoel meenemen uit de cafe-
taria. Het waren zeer goede stoelen om mee te werken. Ook deze les
was heel leerrijk. Er zaten een heel aantal oefeningen tussen die we
bij Irène in de turnles ook doen en het was dus niet zo dat we gewoon
maar op de stoel moesten zitten en wat met onze armen en benen
moesten zwaaien. Het leek op echt turnen maar dan met een stoel:)
 
4. Kubben.
En dan het hoogtepunt van de dag, haha. We kubben allemaal heel
graag. Gelukkig regende het inmiddels niet meer en konden we naar
buiten. We kubben elk jaar op de sporteldag. Jammer genoeg is het
een "handigheidje" en zouden we het wat vaker moeten doen. Er
wordt heel wat afgelachen en gediscuteerd(echt zoals sommigen doen
bij een kaartspel). Het voornaamste is dat we veel lol hebben!
Tegen 4 uur liep de dag ten einde. Nog een lekker koekje, stuk fruit
en een aandenken en nog een beetje nababbelen.
Daarna ging iederéén tevreden naar huis!
We kijken al uit naar volgend jaar!
In afwachting blijven we gewoon bewegen,
Martine
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't Is weer voorbij die mooie zomer... 

en 't ging heel snel dit jaar...  Wat deden we zoal tijdens de "zomerstop"? We zaten in elk geval niet stil:) 

Op 30/06 was er een optreden van de lijndansers op Pulptuur. 

Eerst Willy Sommers en dan wij... 

We traden op van 14 u 30 tot 15 u 15, ons langste 

optreden tot nu toe. 

We hadden op voorhand natuurlijk weer veel geoefend 

en we zijn ook steeds wel een beetje(sommige heel 

erg ) gespannen als we gaan optreden. Het was een 

mooie warme dag, we hebben het beste van onszelf 

gegeven en we hebben zelfs de krant gehaald! 

We zijn dan wel niet de Kapelse Dansmariekes maar 

we staan er toch maar in! We kijken natuurlijk weer 

allemaal even serieus... ja, aan de"big smile" moet 

nog gewerkt worden.  

Dank je wel aan al de supporters die kwamen kijken! 

Op 25/07 was er ons jaarlijkse etentje. 

Op donderdag 25/07 was het niet warm maar heet. Net als vorig jaar zouden we eerst gaan wandelen en 

dan gaan smullen maar dit jaar werd de wandeling helemaal geschrapt omdat het echt te warm was. We 

hadden een leuke namiddag, het gezelschap was aangenaam en het eten heel lekker. Ik moet de mensen 

bewonderen die ons bedienden... ze bleven ook bij temperaturen van rond de 40°C heel vriendelijk terwijl 

ze waarschijnlijk ook liever ergens in een verfrissend zwembad zouden springen:) Hopelijk volgend jaar 

"normaal" weer...  
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Tijdens de zomervakantie was er ook 3 keer een lijndansles en gingen sommige seniorobics fietsen en 

anderen wandelen.  

Op 07/09 gingen we (lijn)dansen op het plein.  

In de voormiddag was het mooi weer maar jammer genoeg begon het tegen de 

middag goed te klateren... Toen we de vloer zagen waar we op moesten dansen 

waren we er niet erg gerust in want er stonden veel plassen op en we willen wel 

lijndansen maar niet tegen de grond gaan!  

Gelukkig was er een dame met een hele goede aftrekker en zij zorgde ervoor dat 

alles er goed bij lag. Tegen 14 u was ons eerste optreden. Eerst een "moeilijke" 

lijndans, Gypsy Queen, om de mensen te laten zien wat 

we kunnen en dan een aantal gemakkelijke dansen die 

eerst door Iréne werden uitgelegd en dan konden we 

beginnen dansen. Tussen de jonge meisjes die 

meededen zaten echte natuurtalenten... één keer 

gezien wat ze moesten doen en ze waren mee 

vertrokken! Heel fijn!  

Tegen 17 u was ons tweede optreden en tussendoor 

kwamen natuurlijk andere groepen aan bod waarbij je ook eens mocht 

meeproeven. Daar werd door velen gebruik van gemaakt!  Gelukkig bleef het in de namiddag droog!  

Om 17 u dan als demo-dans de Peligrosa en daarna weer enkele andere 

gemakkelijkere dansen. Ook nu deden er weer een aantal mensen mee. Het was 

een hele leuke namiddag waarbij we onze vrolijke paraplu maar eventjes hebben 

moeten gebruiken!  

Zo, dat was dan de zomer, hij ging weer heel snel voorbij. 

Inmiddels is het nieuwe "schooljaar" al weer terug begonnen en kijken we al uit 

naar nieuwe activiteiten maar daarover meer in de volgende Sprokkel. 

Groetjes en blijf lekker bewegen. Martine 

 

 

samen dansen                genieten           en er was iets met ons oren!! 

einddatum volgende editie 21/02/2020
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Yosemite or not.
Eindelijk nog eens een lang weekend wegens een studiedag voor
de leraren op school, dus niet voor alle Amerikanen. De ideale
gelegenheid om er nog eens op uit te trekken naar een van de
mooiste plekjes in Californië: Yosemite.
We keken er zo naar uit om nog eens een stevige wandeling te
midden van prachtige natuur te doen, maar helaas ontstond er de
week ervoor een bosbrand, zodat de west ingang van het park
afgesloten werd... De zichtbaarheid in de vallei was de hele week
heel beperkt door de rook, dus hebben we maar besloten om onze
trip uit te stellen tot in het voorjaar.
Ter compensatie zijn we dan maar de frisse lucht gaan opsnuiven
aan zee in Pismo Beach, zo'n 3.5 uur zuidelijk van San Jose;
heerlijke lucht en prachtige zandstranden. Hearst Castle (een
stulpje van een persmagnaat omgetoverd tot kunstmuseum),
Highway 1 en Julia Pfeiffer Burns, het mooiste strand ter wereld
waar niemand op mag (kijken mag vanop afstand) lagen op onze
terugweg.
De batterijen zijn weer opgeladen voor de laatste maanden van
het jaar. Laat de festiviteiten nu maar komen: Halloween,
Thanksgiving en Kerstmis en het jaar is zo uit.

Nog steeds zonnig groeten uit CA,
Nadine en Co
 

 België
Juni was warm maar af en toe
toch eens een bui! Museum
bezoek in 't Stad en spelen met
de vriendjes. Weeral veel te
vlug afscheid nemen. Hopen
op een blij weerzien in decem-
ber en dan is het weeral
NIEUWJAAR!

ILOKA QUIZ
25/01/2020
KA  TURNZAAL
STREEPSTRAAT
KAPELLEN
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Olympische sporten 

Atletiek 
Boksen 

Boogschieten 
Gewichtheffen 

Hockey 
Kunstschaatsen 

Moderne 

vijfkamp 
Paardensport 
Polo 

Roeien 
Rugby 

Schermen 

Schietsport 
Tennis 

Touwtrekken 
Turnen 

Voetbal 
Wielersport 

Worstelen 
IJshockey 

Zeilen 
Baanzwemmen 

Schoonspringen 
Waterpolo 

 
Belgische prestaties 

De Belgen zorgden in 1920 voor de grootste Belgische medailleoogst ooit. De 

bevoordeelde positie van het Belgische team was daar natuurlijk niet vreemd 

aan. België behaalde veertien gouden, elf zilveren en elf bronzen medailles. Bij 

de kunstwedstrijden (niet in de officiële ranglijsten opgenomen) behaalde België 

2x goud, 1x zilver en 3x brons.  

Hubert Van Innis behaalde in het boogschieten zijn zevende olympische titel. 

 

Het Belgische hoogtepunt van de Spelen was ongetwijfeld de overwinning van 

de Belgische voetbalploeg in het olympisch voetbaltoernooi. In een overvol 

Beerschotstadion versloegen de Rode Duivels Tsjechoslowakije in de finale met 

2-0. Daarvoor had België al de teams uit Spanje en Nederland uitgeschakeld. 

België leidde al met 2-0. In de 43e minuut stapten de spelers van 

Tsjechoslowakije echter het veld af uit protest tegen de uitsluiting van een van 

hun spelers. De overwinning van het team werd op een grote volksvreugde 

onthaald. 

Olympische Zomerspelen 2020 

Spelen van de XXXIIe Olympiade  

 

Locatie Tokio, Japan  

Motto 
Discover tomorrow (Ontdek 

morgen)  

Openingsceremonie 24 juli 2020  

Sluitingsceremonie 9 augustus 2020  

Vorige Spelen 
2016: Rio de Janeiro 

(Brazilië)  

Volgende Spelen 2024: Parijs (Frankrijk)  

 

Dikke proficiat voor Nina met haar 

 2de wereldtitel 

We duimen met z’n allen voor 

olympisch goud in Tokyo 
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einddatum volgende editie 21/02/2020
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