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2020
Een schrikkeljaar! Een Olympischjaar! Een jaar, begonnen metgoede voornemens! Voor onze studenten misschien een kanteljaarin hun jonge leven. Zo zijn er verschillende jonge hulpleiding dieons gaan verlaten om het grote leven te beginnen, studie, beroepenz. Wij wensen jullie het allerbeste in de grote, soms boze wereld.Steeds welkom terug of op een of andere activiteit van onzevereniging. Spring maar eens binnen, wij vergeten julie nooit!Onze agenda is weer goed gevuld met lessen (geven en volgen),vergaderingen, bijscholingen, optredens, ILOKA cafès en zekerniet te vergeten onze eerste LIJNDANSPARTY!
Vrij-zat 6-7/mrt SLEEP_OVERvrijdag 13/mrt Lente Cafézaterdag 14/mrt LIJNDANSPARTY
Paasverlof van 6/04 tot en met 19/04vrijdag 01/mei geen les21-22/5 OHH geen leswoensdag 20/5 geen kleuterles wel lijndans
maandag 01/jun geen les Pinkstermaandagvrijdag 19/jun Zomer Café (laatste les op vrijdag)

en toen kwam CORONA
beste leden,nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt, een volledige lock downvan de wereld. BLIJF IN UW KOT!Ik weet niet of dit boekje jullie nog kan bereiken, wel on line. Weweten ook nog niet hoelang deze situatie gaat duren maar hopendit allemaal in goede gezondheid te overleven.De meesten kunnen we wel via mail bereiken maar er zijn tochnog altijd enkele uitzonderingen.Probeer ook zo veel mogelijk thuis te bewegen, want deze situatieis niet zo maar even een verlofperiode die we moeten overbruggen.Wandelen, fietsen, turnen, dansen, krachtoefeningen enz. nu moetdit alles door jullie zelf gedaan worden zonder aanporren van eenleiding. Je bent nu je eigen coach!Hopelijk zien we elkaar spoedig weer maar hou het vooralVIRUS VRIJ!
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WINTERKWIS 25/01/2020  de uitslag
Dit jaar was er kwis in de turnzaal van KA - een hele verbetering voor onze deelnemers. Ik (Irene) ben geen kwisser dus ik vond hem moeilijk maar de doorwinterde kwissers konden er goedweg mee. 29 ploegen vonden een plaatsje in de zaal en werden bediend door een schare jonge diensters,afruimers, afwassers enz. De Toog Ploeg was goed vertegenwoordigd en heeft prachtig werk geleverd.Ook het opstellen en opruimen verliep zeer vlot. We moeten hier dan ook al onze vaste en losse mede-werkers van harte bedanken voor hun inzet om van deze avond een zeer geslaagde ILOKA avond te maken! 
Blijkbaar staat de volgende kwis reeds in de startblokken datum 30/01/2021 

kleuters doen KIDIE
zie pagina 7 
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Wij gebruiken Kidies – w  at is Kidies?  

Kidies, het kleuterprogramma van Gymfed, is dé bron
van inspiratie voor een gevarieerde en
gestructureerde aanpak in onze lessen kleuterturnen.
Een handige trainersmap aangevuld met online
hulpmiddelen en ondersteunende tools maken van
elke les een leuke, actieve en leerrijke beleving voor
elke kleuter!

Ontwikkeling

Gymnastiek is een van de sporten bij uitstek die

bijdragen tot een goede motorische ontwikkeling van

kinderen en jongeren. Bovendien biedt de sport heel

wat uitdagingen, ontplooiingskansen, ruimte voor

sociale contacten en creativiteit.

Onder impuls van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en met de steun van de Vlaamse 

Overheid werd het project Kidies* ontwikkeld voor trainers en coördinatoren van kleuterturnen

in de club, maar ook in het kleuteronderwijs. Samen streven we ernaar kinderen op een leuke 

en kwaliteitsvolle manier te laten bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen gaan, 

openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren. 

Kidies ondersteunt de volledige kleuterwerking in de club door leuke en gevarieerde les 

inhouden aan te bieden in verschillende domeinen, met als basis een progressief opgebouwde 

sportieve ontwikkelingslijn. Hiermee is het eveneens mogelijk als trainer, coördinator, 

leerkracht en ouder om de vordering en groei van kleuters op motorisch vlak op te volgen.

Situering

Vanuit de Vlaamse gymclubs kwam de vraag naar een eenvormige, kwaliteitsvolle 

ondersteuning voor min 6-jarigen als onderbouw van andere programma’s zoals Gymstars, 

Multi SkillZ for Gym en disciplinespecifieke wedstrijdprogramma’s.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken staven het positieve verband tussen een 

gevarieerde bewegingsvorming in de kindertijd en een optimale ontwikkeling van de motoriek.

Om die reden is het belangrijk dat kleuters gevarieerd bewegen, waarbij zoveel mogelijk 

motorische vaardigheden gestimuleerd worden. Het is dus een meerwaarde voor de kleuters 

als kleuterturnen zich niet enkel specifiek richt op gymnastiek, maar ook op een brede 

motorische ontwikkeling. Dit met het oog op het stimuleren van levenslang sporten. Want de 

basisvaardigheden die je leert op jonge leeftijd heb je nodig om vervolgens meer complexe 

vaardigheden aan te leren. 

Bovendien is het eveneens bewezen dat beweging en denkvermogen positief met elkaar 

samenhangen. Dat betekent dat kinderen spelenderwijs heel veel bewegingservaring moeten 

opdoen. Want door te denken, te doen en te voelen, worden ook cognitieve ontwikkeling, 

taalontwikkeling, ontwikkeling van persoonlijkheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden 

enzovoort gestimuleerd. 

Omdat je kleuters niet kunt dwingen om te leren, moet je tijdens een les kleuterturnen een 

stimulerende omgeving creëren, waarin kleuters getriggerd worden om te bewegen, verder te 

ontwikkelen en ervaringen op te doen. Op die manier kan er vooruitgang gemaakt worden en 

dus geleerd worden. Turnen voor min 6-jarigen is niet zomaar een vereenvoudigde les 

basisgym, maar vraagt ook een andere aanpak als trainer, die evolueert afhankelijk van de 

(ontwikkelings)leeftijd van het kind.
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SNEL / LEKKER / GEZOND

Oosterse roerbak met kip 
Hoofdgerecht - 10 minuten - 2 personen 

Ingrediënten 

400 gr Chinese roerbakgroenten / ½ pak (wok)noedels  / 2 eetlepels woksaus (bijvb. teriyaki)

200 gr gegaarde kipreepjes of gerookte kip  / 1 rode peper naar smaak  / Sesamzaadjes  

Wokolie

Bereiding

Verhit een beetje wokolie in een pan. Voeg de roerbakgroenten toe en bak deze 3 minuutjes, 

voeg ook de rode peper in stukjes toe. Giet de woksaus erbij en roerbak nog een minuutje. 

Kook ondertussen de noedels in 2 minuten gaar. Voeg de stukjes gegaarde kip toe aan de 

roerbak. Meng de wokschotel met de noedels en garneer met wat sesam.

Aardappelpuree met vis
Hoofdgerecht - 10 minuten - 2 personen 

Ingrediënten

500 gr aardappelpuree (kant en klaar) / 2 stukken zalm / 2 eetlepels honing

2 eetlepels olie / 1 theelepel mosterd / Peper en zout / 250 gr erwtjes (diepvries)

2 eetlepels kruidenroomkaas

Bereiding

Meng de olie, honing, mosterd en peper en zout door elkaar. Bestrijk de zalm hiermee. Kook de

erwtjes in een pan met water of in de magnetron. Verwarm ook de aardappelpuree. Bak 

ondertussen de zalm in een pan, 3 minuutjes aan beide zijdes. Schep de aardappelpuree en de 

erwtjes door elkaar samen met de kruidenroomkaas. Breng op smaak met een snufje peper en 

zout. Serveer de erwtjespuree met de gebakken zalm. 

Tip: voor een extra snel resultaat kun je ook gemarineerde vis nemen. 

Couscous met falafel     
Hoofdgerecht - 10 minuten - 2 personen 

Ingrediënten

150 gr couscous  / 1 pak falafel balletjes / ½ groentebouillonblokje

2 geroosterde paprika’s uit pot  / Handje amandelen  / 50 gr feta  / ½ komkommer 

Bereiding

Bak de falafel in een pan met een beetje olie. Doe de couscous in heet (net niet kokend) water 

met het opgeloste bouillonblokje en laat 5 minuten afgedekt wellen. Snijd de komkommer in 

plakjes en de paprika in reepjes. Roer de groenten door de couscous en serveer met de 

gebakken falafel. Kruimel er wat feta en amandel over. 

Tip: ook lekker met wat brood en hummus. 
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7 minute work-out !
De 7 minute work-out is hot én hij werkt wel dege-lijk! De New York Times publiceerde hier al enigetijd geleden een artikel over, maar ook in 2020 zijnwe fan! De twaalf fitnessoefeningen die je thuisgemakkelijk kunt uitvoeren, zijn intens en vergenongeveer 7 (zware) minuten. Iedere oefeningduurt 30 seconden, waarna je 10 seconden magrusten. Daarna start je met de volgende oefening.

Goede voornemens volhouden!
Leg de lat niet te hoog. Je gaat geen vijf keer per week sporten. Volg een aanvaardbare frequentiewaarvan je zeker weet dat je ze kunt volhouden, zoals twee of drie keer. Sla je een keertje over? Laat de moed niet zakken, want dat wil niet zeggen dat je goede voornemenshierdoor niet meer tellen! Sport niet alleen, maar doe het in groep of met een vriend. Je kunt elkaar extra motiveren, het isgewoon leuker én met twee is er alvast meer kans dat jullie effectief van start gaan! Zorg voor variëteit in je activiteiten. Ga bijvoorbeeld niet enkel lopen, maar probeer wekelijks af tewisselen: lopen, zwemmen, tennis, yoga, gymmen, dansen, … dat is leuker en beter voor je lichaam! Stel duidelijke doelen, bijvoorbeeld: deze zomer doe ik mee aan een marathon. Die doelen kunnengroot zijn, maar ook zeer laagdrempelig. Streven naar een bepaald doel zorgt ervoor dat je meermotivatie hebt om door te zetten.
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Soms is klein ook fijn:

Naast lijndansen en turnen is quilten 

en patchwork ook een leuke hobby 

van mij.

Een quilt maken kan echter lang 

duren en soms wil ik graag iets 

maken waarvan ik heel snel het 

eindresultaat zie.

Ik had nog een patroontje liggen van 

een speldenkussen. Ik gebruik zelf 

nooit een speldenkussen maar ik vind 

ze wel leuk om te maken en ze 

kunnen ook gewoon decoratief zijn. 

Letters "schrijven" met vierkante lapjes stof.

Soms zie ik op ‘pinterest’ al eens iets leuks voorbijkomen.

Ik zag een kussen met de letters LOVE erop en het leek me gemakkelijk om te 

maken. Dus ging ik met mijn lapjes aan de slag en het ging heel vlot.

Als ik kleinere dingen maak zoals een kussen in plaats van een quilt dan geeft me 

dat de mogelijkheid om nieuwe dingen te proberen en nieuwe steken van mijn 

naaimachine te gebruiken en zo kan ik dan zien wat ik leuk of mooi vind. Zo 

"leer" ik dan wat ik verder wil gebruiken voor grotere projecten. 

Mijn huis geraakt zo stilaan wel vol kussens en kussentjes maar dat geeft niet

MARTINE
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Als de juf van huis is dansen wij toch nog verder:

In december was Irène weer op familiebezoek in Amerika. 

Omdat de lijndansers niet graag stil zitten gaan de lessen gewoon verder.

Met de jaren leren Ria en ik steeds beter hoe we het lesgeven gaan aanpakken.

We maakten voor elke les een lijst met een 20-tal nummers. Die zette ik dan op een stick. 

Ik moet bekennen dat ik heel graag nummers kies die ik al goed onder de knie heb!

Ook probeer ik in elke les een paar dansen eerst "droog" uit te leggen. Aanvankelijk vond ik dat 

best wel moeilijk maar na een tijdje gaat dat ook steeds beter. Een mens is nu eenmaal nooit te 

oud om iets te leren! 

En dan is het thuis oefenen geblazen. Er kruipt wel wat tijd in want voor de groep staan is toch 

heel anders dan gewoon mee les volgen. 

Gelukkig dansen ze allemaal graag en tillen ze er niet zwaar aan als ik fouten maak.

Tijdens de eerste les was ik na een uurtje eigenlijk al tamelijk moe. We gingen één van de 

laatste nieuwe dansen doen en ik wist ineens niet meer hoe hij ging... en de redding kwam van 

onze laatste nieuwe lesvolgster, die stond vlak achter mij... zij deed dan voor hoe de dans ging. 

Toppie! Dank je wel, Micheline! 

Na afloop van de tweede les wou ik een groepsfoto maken om door te sturen naar Irène. 

Ik kreeg te horen dat ik dat beter had gedaan voor de les, dan zou iedereen er nog fris uitzien, 

haha. Ik zal het (proberen te) onthouden voor de volgende keer! 

Inmiddels is Iréne terug in het land en sta ik terug op mijn plaatsje en dat vind ik prima! 

Binnenkort is onze eerste lijndansparty en daar kijken we al naar uit... en we oefenen verder:)

Groetjes  Martine

Oplossingen

Dezelfde plaatjes: c-d-e

Droedels: hersenpan - Autopet – Pruiken - Karton
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BALEMANS Vinz 27/01/2016

CAUWELAERS Roos 28/01/2015

DEWEL Matthias 21/01/2010

VANNIEUWENHOVE Yaël 8/01/2010

MAARI Hermelien 30/01/2009

SEGERS Yoemi 29/01/2007

VAN DER STRAETEN Xandy 29/01/2004

THEUNIS Bryan 4/01/2001

FASTRE Nancy 20/01/1980

HAMAEKERS Nancy 17/01/1973

DE LEEUW Tom 31/01/1972

VAN HASSELT Rudi 9/01/1965

PLOMPEN Erna 23/01/1959

GEYSKENS Ludwina 12/01/1933

VISSERS Tuur 10/02/2015

CHIRLA Tristan 5/02/2012

DE SMET Anna 27/02/2009

BACKX Alicia 5/02/2008

ANSOMS Romy 24/02/2006

FIRQUET Sinne 28/02/2005

DE LEEUW Nadine 16/02/1974

JANSSENS Lieve 4/02/1944

JASPERS Roos 4/02/1943

GEYSKENS Willy 20/02/1931

GIELENS Louise 30/03/2017

CHIRLA Rowan 3/03/2015

LAURIKS Janne 20/03/2009

STEINS Yana 21/03/1996

DONDERS Martine 4/03/1962

MASSA Marina 29/03/1955

DE LEEUW Ludo 18/03/1941

MERTENS   Jeannine 12/03/1941

FAES Feline 11/09/2015

TOOTEN Boris 27/09/2014

METS Geike 9/09/2013

VUYBERT Salina 24/09/2010

VAN EIJMEREN Noam 19/09/2008

VASQUES Akemi 4/09/2007

TRONCKOE Kayley 15/09/2005

VANSTAEN Kiana 30/09/2004

BEIRINCKX Lies 16/09/2004

SALAMZAI Nesar Ahmed 15/09/2003

SEMPELS Sofie 5/09/1999

VANSTEENKISTE Marie-Jeanne 27/09/1948

VAN MEIR Maria 8/09/1945

ROUMA Anouk 19/10/2009

SUMMERVILLE Rhionna 17/10/2007

GOETSCHALCKX Jana 24/10/1996

SEMPELS Ilona 8/10/1996

GILISSEN Joke 10/10/1959

VAN HEES Diana 7/10/1948

DEWEL Lotte 28/11/2013

BYLEMANS Lieselot 20/11/2013

JANSSENS Anne 9/11/2013

HAGEMAN Nyah 21/11/2012

MARIEN Nina 3/11/2012

CLAESSSENS Sofie 12/11/2010

BLEUKENS Yinthe 7/11/2009

BLEUKENS Yinthe 6/11/2009

HERMANS Kiara 10/11/2003

GEERS Charlotte 7/11/2003

MARTENS Kelly 3/11/1988

SCHUURMAN Brigitte 2/11/1962

JOOSENS Walter 11/11/1950

FISSERS Guy 30/11/1938

STAELENS Lander 14/12/2016

VASQUES Jennifer 21/12/2015

BEKAERT Thibeau 16/12/2015

GIELENS Marie 23/12/2014

MAEREVOET Emilia 6/12/2012

HONTELE Stella 10/12/2010

ANSOMS Annelien 16/12/2007

DE MEULENAERE Marieke 25/12/1999

VAN HASSELT Tine 1/12/1999

HUYBRECHTS Pia 22/12/1958

ILSEN Christina 27/12/1949

NEIMAN Gerda 22/12/1949

WUYTS Anna 2/12/1947

Proficiat aan alle jarigen van januari – februari – 

maart  – ook deze van september- oktober – 
november en december  – – – – – – – – – – – – 

niet teruggevonden in Sprokkel 51 – een late 
verjaardagsgroet vanwege de redactie!!

Voor jongeren lijkt 40 oud, Voor jongeren lijkt 40 oud, 

voor ouderen 50 jong. voor ouderen 50 jong. 

einddatum volgende editie 10/06/2020
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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
“SPROKKELl”! 

Vermeld je naam, groep en de plek waar de foto gemaakt is.



Handstand rond de wereld

Canada

Hoi gymnasten van Iloka!

Vorig jaar heb ik voor de eerste keer Canada bezocht, de

Westkust van het land. Tijdens een roadtrip van twee 
weken kwamen we langs de prachtigste meren. Hoe 

hoger je wandelde in de bergen, hoe blauwer deze 
meren leken. Dit komt door de algen die zich in het 

water bevinden. In het zonnetje wandelden we door de 
sneeuw, omdat nog niet al de sneeuw gesmolten was. 

In de Nationale Parken zag ik voor de eerste keer bruine 

beren in het wild, zowel kleintjes als grote. De 
grizzlybeer hebben we helaas niet kunnen spotten. Het 

verschil tussen deze twee beren zie je o.a. aan de 
lichaamsbouw, de klauwen en de oren.  

Op het einde van de reis zijn we nog naar het eiland 

Vancouver Island getrokken. Met een organisatie zijn we
per boot diep in de zee gevaren. Daar hebben we wilde 

orka’s gespot. Echt een topervaring!

Canada is me heel goed meegevallen. In mei vertrek ik 
terug voor een weekje. Deze keer ga ik de Oostkust 

verkennen. Uiteraard zal ik ook daar een keertje op mijn
handen staan. 

Groetjes Kelly   

Kelly aan het bekende Lake Louise

in Banff National Park
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Om in te kleuren Welke 3 plaatjes zijn hetzelfde

     

Wat zit verstopt in de prent? Verbind 

de punten Grappige uitspraken en 

spreuken

Wat zijn de oplossingen van deze droedels? 

                                   

17



Kerst in CA,

Dit jaar was de kerstvakantie extra lang (3 weken)
voor Freya en bijgevolg ook voor Oma en Opa!  De

ideale tijd om nog eens een tripje in het mooie
California te boeken.  Op naar Paso Robles, de beste

wijnstreek voor de hele familie.  
Via de mooie Californische kust reden we er naartoe

en stopten geregeld eens om te genieten van het
zonnetje en de frisse wind. We zijn ook gaan kijken

naar het mooiste strand (met waterval) van
California, maar Oma was niet echt onder de indruk

van die "pissewis op het strand".  

Na 5 uur toeren, moesten we nog een beetje zoeken 
naar ons verblijf, het lag een beetje buiten de 

bebouwde kom (een beetje offroad, nvdr).  We hadden
een huisje gehuurd en er was geweldig speeltje 

aanwezig dat voor het beste entertainment voor jong 
en oud

zorgde: een
sjotterke. Ook

al zou het 4
dagen Belgisch

weer zijn, pret
was verzekerd.

Maar gelukkig
was het een fijne week onder stralende Californische

zon en kon er ook wijn geproefd worden met de neus in
de zon.  Paso Robles wineries verwelkomen echt de

ganse familie: we zijn er de kerstman tegen gekomen,
prachtige kunstwerken gezien en overal stonden

gezelschapsspellen om iedereen bezig te houden.  

Freya en ik zijn daar ook nog gaan ziplinen tussen de wijngaarden terwijl de 
rest van de familie ging wijnproeven.  En er was ook meer dan alleen maar 

wijn: een oorlogsmuseum met een
oldtimer collectie, een lichtfestival en

Hearst Caslte is daar ook niet zo ver
vandaan.  Dus zijn we in de kleine villa

ook eens naar de kerstversiering gaan
kijken en dan snel terug naar huis om te

gaan sjotteren... 
 Een geslaagde mini trip!  Daarna nog

Kerst en Nieuwjaar gevierd in San Jose,
met uitstapjes kortbij zodat Oma en Opa

"uitgerust" terug naar België konden
vertrekken.

nog steeds zonnige groeten uit CA en hou het virusvrij! Nadine
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