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Lente en zomer 2020

01/09/2020 START NIEUW TURNSEIZOEN volgens groep  
zaterdag  21/11/2020 LIJNDANSPARTY iedereen  
woensdag 25/11/2020 SINTERKLAASFEEST tot 10 j  en (groot)ouders  
vrijdag 18/12/2020 WINTERCAFE iedereen  
zaterdag 23/01/2021 WINTERQUIZ iedereen  
vrijd_zat 5_6/03/2021 SLEEP_OVER gymnasten  
zaterdag 27/03/2021 TURNFEEST iedereen  
??? DORPSDAG iedereen  
??? ZOMERCAFE iedereen  

We hebben er zo naar uitgekeken, onze eerste LIJNDANSPARTY op zaterdag 14 maart 2020! Meer dan100 kaarten werden er verkocht en iedereen was in volle “form” maar…Donderdag werd al duidelijk dat dit alles niet ging doorgaan. Via de federatie kregen we verbod om nogmanifestaties te laten plaatsvinden en ook om alle lessen op te schorten tot… en toen kwam de algeme-ne LOCK DOWN vanwege de overheid en zaten we wat verwezen naar elkaar te kijken zo van: hoe moethet nu? In ons KOT blijven OK dat zal dan toch maar voor even zijn, dachten we – tijd om de grote schoonmaakte doen – in alle rust – het was bijna genieten van de stilte. Dat we niet wisten hoe lang dit alles gingduren was eigenlijk wel een goede zaak, anders hadden we misschien wel in paniek geraakt. Nu verliepalles zo’n beetje week per week en werd dat toch wel door velen aanvaard als een noodzakelijk kwaad.Hier en daar werd er toch wel melding gemaakt van een zieke en de dagelijkse rapporten deden ons tocheven huiveren. Gelukkig kregen we via mail en andere zoom toestanden toch wel goede berichten vanonze familie, vrienden en kennissen zodat we samen deze proef goed konden doorstaan.Alles werd geleidelijk aan afgeschaft voor de ganse zomer en we hopen alsnog in september terug tekunnen starten voor een nieuw seizoen met al onze afdelingen van ILOKA. Nu zijn er reeds enkele versoepelingen aan de gang en ziet het er toch steeds beter uit. Sporten magbuiten met max 20personen en afstand houden. Dit zullen we steeds meer moeten leren, we zwaaien weleens naar elkaar. We zijn dan ook reeds gestart met conditiegym op maandagavond op de speelplaatsvan KA en seniorobic op dinsdagmiddag in het Park. Ook voor de lijndansers is er een oplossing, diedansen op donderdag en vrijdag nm in het Park van Kapellen. We hebben terug iets om naar uit te kijkenen hopen natuurlijk wel op een mooie zomer! Dat dit de laatste SPROKKEL is zal misschien niet verbazen. Een ledenblad is niet meer hip, nu moetalles sneller. Het was toch een mooi archief over alle gebeurtenissen van onze turnkring. Maar steeds dieverslagjes maken is natuurlijk ook niet zo makkelijk dus tijd voor iets anders. Ik wil langs deze weg mijn trouwe CORRESPONDENTEN hartelijk bedanken voor hun jaren lange be-reidwillige bijdrage. DANK AAN DE SPONSORS die vond u in onze ledenblad en die gaat u zeker terugvinden op onzewebsite alsook in het infoboekje en het programmaboekje van ons volgend turnfeest aan ieder van u DANK JE WEL VOOR DE BELANGSTELLING !  

 Zoals je ziet zijn er nog wel enkele vraagtekens in ons programma.Dit alles is ook onder voorbehoud van alle maatregelen in verband met deze CORONA tijd.We houden jullie verder op de hoogte via mail en facebook. https://www.facebook.com/ILOKAturnkring/  www.iloka.be  

Leiding
Irène Huygen
03 664 93 80   0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
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Bedankt Martine
voor jou trouwe bijdrage aan SPROKKEL. Dat het niet steeds over turnen ging was zeker geen bezwaar. Wij leerden jou kennen alseen vlotte vertelster en een zeer bezige bij. Was er nog een gaatje, vlug bij Martine eenshoren of ze nog iets te vertellen had en prompt kwam er wel een of ander verhaaltje binnen!Ook je verslagjes van al onze optredens en uitstappen vielen zeer in de smaak. Hoop nog veel van jou te horen en nogmaals DANK JE WEL!

LEVEN MET EEN ONZICHTBARE VIJAND
 Er was eens een tijd dat wij alslijndansers uitkeken naar onzeallereerste LIJNDANSPARTY op14/3/2020.(het lijkt vandaag eeneeuwigheid geleden) We haddenwel al gehoord van het corona-vi-rus maar wisten nog niet dat devijand al onder ons was.Op 11/3 ging ik nog lijndansen inEkeren en verkocht daar nog eenlaatste kaartje voor de lijndans-party. Ik trakteerde er ook voormijn 58e verjaardag en kreegmenig elleboogstootje want han-den schudden/kusjes geven werdtoen al afgeraden.Op donderdag kreeg ik een berichtvan Okra Ekeren dat het lijndan-sen in Ekeren in maart niet zoudoorgaan. Ok, dan zal ik op dietwee voormiddag mijn keuken iseen goede beurt geven, dacht ik.Mijn brein had(of wou) nog nietbegrijpen dat het daarbij niet zoublijven. En inderdaad... al snelkwam de ene mail na de anderebinnen... in Kapellen geen lijn-dansen tot eind maart... sporthal-len gesloten t/m 3 april... inDuitsland spraken ze al van19/04...Dat was toch wel evenschrikken... wat staat ons tewachten... Intussen spreken ze alvan 10 weken... dan zitten webegin mei.Als ik dit schrijf is het 22/3 maartdus we hebben nog een hele tijdte gaan.Gelukkig kan ik me goed bezig-houden. In plaats van mijn keu-ken een goede beurt te geven trek

ik zo maar eventjes het hele huislinks en dan zullen de 9 weken nogniet om zijn.Ik quilt als hobby en heb heel veelstofjes en tijdschriften en anderespulletjes dus dat kan ik ook eensallemaal nakijken. Ik heb nogzeker 5 quilts hangen die hele-maal klaar zijn op het quilten na...zou me dat ook nog lukken???Een keer per week ga ik inkopendoen. Ook dat is nu anders dananders.Afgelopen donderdag was ik in deAldi. De parking stond nog niethalf vol. Buiten stonden nog geenmensen aan te schuiven en ookgeen veiligheidspersoneel. Bin-nen waren er even veel werkne-mers als klanten. Veel plaats... Ikkon er alles vinden alhoewel erook hier grote stukken leeg warenin sommige rekken. En nee, ik benzelfs niet tot bij het toiletpapiergeweest...Er reed een mijnheertje rond inzo'n electrisch wagentje. Hij zager zeer content uit en reed op zijngemakje rond. Toen ging hij naarde kassa... zonder inkopen... hijkwam voor stoofvlees en dat waser niet. " Dan kom ik morgenterug." zei hij tegen de kassierster" Alhoewel, morgen(vrijdag) ishet visdag."***Inmiddels is het 14 juni en on-langs las ik het bovenstaandestukje nog eens terug. Het warenhele rare weken. In het begin wistik niet meer welke dag het was.Daar moest ik echt over naden-

ken.Ik heb zeker 3 weken lang elkedag mijn handtas 's morgens meenaar beneden genomen en 'savonds weer mee naar boven...wat had dat eigenlijk voor zin... ikhad ze niet nodig want ik gingnergens naar toe.In die weken heb ik inderdaadmijn heel huis een goede beurtgegeven. Dat ging heel goed...mijn handen deden automatischhet werk en in mijn hoofd draai-den de gedachten op volle toeren.Ik heb al mijn stofjes en mijnnaaispulletjes uitgezocht... wateen werk, pffff, dat is goed voorjaren! Mijn quilts hangen nogsteeds in de kast. Ik had echt geenzin om er aan te beginnen. Ik konme heel moeilijk concentreren enje moet je hoofd er toch wel bij-houden.Op den duur had ik het wel gehadmet poetsen en wou ik ook naarbuiten en vooral mensen zien ener een babbeltje mee doen. Ge-lukkig zijn we inmiddels terugbegonnen met turnen en lijndan-sen. Alles is buiten te doen en hetis even wennen maar het lukt. Hetzal dit jaar dan naast de lente, ookeen zomer worden om nooit tevergeten. Het is nog steeds nietvoorbij maar we mogen toch aleen beetje:)Ik wens iederéén, klein en groot,een hele mooie zomer met al de-gene die hij/zij liefheeft!Zorg goed voor elkaar en blijfgezond!Martine
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Corona Challenges

Op 15 maart ging België in lockdown door het corona-virus. Dit betekende geen school, geen 

hobby’s, geen vrienden zien. Als leiding vonden we dit natuurlijk heel erg: de lessen vielen weg, 

we zagen onze gymnasten niet meer en konden bijgevolg ook niet de vooruitgang zien die ze 

elke turnles boekten. Nadat de lockdown was aangekondigd, wilden we als leiding toch dat jullie

de mooie turnsport niet aan de kant zeten. Daarom bedachten we een aantal opdrachten, 

zodat jullie toch bezig konden blijven in je bubbel: de challenges

Elke week werd er een challenge gepost. Per challenge konden jullie telkens een opdracht voor 

de kleuters en een opdracht voor de wat oudere gymnasten vinden. Wanneer er drie 

opdrachten (dus drie ilmpjes) door de gymnasten gepost en dus volbracht werden, verdienden 

ze een punt. Ook de leiding kon punten winnen!

In het begin hadden we heel wat enthousiaste gymnasten die de opdracht tot een goed einde 

hebben gebracht. Maar wat later stonden de toetsen en examens voor de deur en werd dit al 

wat minder. Zeven challenges in totaal hebben jullie volbracht. Dat is een mooi resultaat!

Een paar resultaten van de challenges zien jullie hieronder. Alle deelnemers hebben dat goed 

gedaan! 

    

  

secretaris
Grégoire Bekaert
03 336 42 25 / 0477 812 012
gomtu@telenet.be

6



Het leven ijdens de Corona.

Door dat kleine dingetje zijn er een aantal zaken veranderd in ons dagelijks leven.

De gevolgen zijn dat we allemaal ons gedrag en onze manier van leven ondertussen hebben moeten 

aanpassen.

Handen wassen, hoesten in het putje van je elleboog en wegwerpzakdoekjes gebruiken die je nadien in

de vuilbak gooit  zijn nu belangrijker dan ooit  en maken het leven een stukje aangenamer, al  is  niet

iedereen daarvan overtuigd.

Helaas zijn er ook minder aangename kanten aan het verhaal.  De dingen dat we als vanzelfsprekend

beschouwden  en  die  zijn

weggevallen.  Onze  turnlessen

die  niet  meer  mochten

doorgaan, het cafébezoek met

vrienden,  een

restaurantbezoek,  gewoon  op

een bankje ziten in het park en de scholen waren dicht om er maar een paar te noemen.

Al  een  geluk  dat  alles  ook  zo  zijn  voordelen  heet,

desondanks alle  minder leuke maatregelen was ik  wel 3

weken thuis om met Thibeau te kunnen spelen en af en

toe een taakje voor school te maken.

En uiteraard was er dus ook ijd om een aantal projectjes af te werken. Ik

heb  de  zolder  (voor  een  stukje)  op  orde  gekregen,  legplanken

opgehangen, kabels in de kruipkelder verlegd, de living omgedraaid, de tv

opgehangen en de internetaansluiing verhuisd naar de kelder.

Ik hoop dat iedereen er ook zowat het beste van gemaakt heet en dat we 

volgend seizoen weer van start kunnen gaan met al onze lessen en we er 

met al onze vrienden een speterend jaarfeest kunnen organiseren.

Tot binnenkort…
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onze sponsors zijn terug te vinden op https://www.facebook.com/ILOKAturnkring/
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ILOKA KWIS

Sinds een jaar of 6 ben ik lid geworden van Iloka, de club waar mijn 2 dochters turnden en

hulpleiding werden. Ik hielp al eens mee en daarom werd gevraagd om toe te treden tot het

bestuur. Aangezien ik een fervent kwisser was( en nog steeds ben) stelde ik voor om eens

een kwis te organiseren. Ik had er al enkele gemaakt voor de toenmalige voetbalclub van

mijn zoon en wilde dit graag ook doen voor Iloka. 

En zie, op 23 januari 2021 organiseren we reeds onze 6de Iloka Winterquiz. In het begin

stelde ik de kwis samen met Marc, de man van Inge, maar sinds 2 jaar doe ik dit alleen. De

presentatie laat ik graag over aan Nick, sinds het begin 6 jaar geleden. 

Onze kwis is toch wel een succes en spekt ook onze kas, waardoor we allerlei activiteiten

kunnen  organiseren  en  materiaal  kunnen  kopen,  zoals  in  vele  verenigingen.  Ik  wil  ook

Grégoire en Tom bedanken voor de technische kant en Michael voor de praktische kant. Ook

de  verbeteraars,  jury,  bestuur,  leiding,  hulpleiding  en  familie  en  vrienden  die  allemaal

belangeloos mee komen helpen wil ik hierbij danken. 

De zaal wordt mooi klaargemaakt,

de  toogdienst  werkt  goed  en

iedereen helpt mee met de afbraak

en de opkuis. Duizend maal dank

aan  al  deze  mensen.  Ik  probeer

ook  rekening  te  houden  met  de

opmerkingen  van  de  ploegen  die

meedoen  maar  je  kan  spijtig

genoeg  niet  voor  iedereen  goed

doen. Ik probeer altijd om er geen

moeilijke  maar  ook  geen  te

gemakkelijke kwis van te maken,

amusement staat steeds voorop. 

De volgende kwis is op 23 januari 2021 gepland en wij hopen jullie daar allemaal terug te

zien, hetzij als helper, hetzij als kwisser. Voor verdere informatie, hou onze Facebookpagina

en website in het oog.

Tot dan.

Rudi Van Hasselt
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Nancy F.
Hallookes Langs deze weg wil ik Turnkring Iloka bedanken voor de afgelopen mooie, leuke jaren, waar ik heb mogenaan deelnemen en waar ik nog steeds deel uit maak. Mijn gezin is in 2015 in aanraking gekomen met deze fantastische turnkring omdat mijn dochters Caro-line en Nathalia hebben deelgenomen aan het toestelturnen en trampoline. Ons Nathalia heeft dit maar een jaartje gedaan, maar ons Caroline is er nog steeds actief.  Het is zelfszo dat Caroline zich heeft ingezet als hulpleiding voor de aller jongsten. Dit doet zij met veel plezier enpassie. Soms springt ze ook in als hulpleiding bij de jongeren onder de 12 jaar. In 2018 ben ikzelf als mama van deze 2 fantastische dochters gestart als hulpleiding. Dit vooral voor demeisjes 12+, en sinds dit seizoen doe ik dit ook voor jongeren onder de 12 jaar en trampoline. Dit was niet altijd met veel zin van ons Caroline, “ohnee mijn mama is hulpleiding”. We hebben ook hieral hele toffe momenten beleefd. Ik werk hier heel graag aan mee, de collega’s of de andere coachen zijn super tof, waardoor er steedseen ontspannen sfeer is; tijd is voor een lach en een zwanske.
Het afgelopen jaar heb ik ook deelgenomen aan de maandelijkse vergaderingen. Hierdoor ben ik me nogmeer gaan engageren in de turnkring. En ik hoop datmijn inbreng op termijn vruchten zal afwerpen. De diverse activiteiten die Iloka organiseerde perseizoen, zijn steeds vol plezier.Ik hoop dat ik nog lang bij deze turnkring plezier magbeleven. Sportieve groetenNancy FastréHulpleiding – mama van gymnasten t
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To sew or not to sew.
Quilten is ook een hobby van mij. Tijdens de lockdown waren erveel quiltsters die de ene quilt na de andere afwerkten. Die vanmij hangen nog steeds te wachten in de kast. 't Zal er wel ooit vankomen...Ik heb echter wel een leuke dobbelsteen gemaakt van stof.Ellen van Ellie's Quiltplace kwam op het idee om tijdens de lockdownop facebook een groepje te vormen, de lockdown quilters. Zij gafde basishandleiding van de dobbelsteen en dan kregen we drieweken lang twee patroontjes, dus de 6 kanten van de dobbelsteenen dan nog de instructies hoe je de dobbelsteen in elkaar moestzetten.Het was heel leuk om te maken en elk patroontje was snel klaar:)Je had sewing, gardening, family time, cleaning, baking en moresewing.Bij het patroontje van family time had je moeder, dochter en vader.Omdat ik ook een zoon heb veranderde ik het patroontje eenbeetje en stopte er ook nog een zoon bij!Om een mooie, strakke dobbelsteen te maken had je paternoplaat(een soort harde plastiek waar je mallen mee kunt maken) nodigen die had ik niet meer. Dus heb ik de dobbelsteen op een anderemanier gemaakt en is hij nu een beetje ronder, gezelliger gewor-den. Martine

Erna Plompen
Laatste Sprokkel,Op vraag van Irène hierbij eenkleine update van wat ik alle-maal deed tijdens de corona-lockdown. Blijven gaan werken, wantondanks er enkel noodopvangop de school was, bleef detelefoon niet stilstaan en washet op het secretariaat evendruk als anders.Verder de noodzakelijke schil-derwerken gedaan, veel in detuin gewerkt, confituur ge-maakt, in het zonnetje geze-ten en ook wel een boekjegelezen. De poetshulp enthuisverpleging van mijn moe-der vervangen. Maar dat waswel leuk om zo extra tijd metelkaar te kunnen doorbrengen(weliswaar met mondmas-ker).Wat ik het meeste miste warennatuurlijk de kleinkinderen.De vergaderingen van Ilokavia Hangouts en Meet warenook niet hetzelfde als elkaar inlevende lijve zien. Hopelijk kunnen we dit gedoesnel achter ons laten en in hetnieuwe seizoen terug eengoede start nemen. We zullenhet dan spijtig genoeg welzonder de papieren Sprokkelmoeten doen, maar via ande-re kanalen komen de nodigeberichten wel tot bij de leden.Erna

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

Erna en Steven hebben samen zomaar even 8 kleinkinderen! Hier kanje wel eens mee uitpakken, zover ben ik niet geraakt!Wij wensen voor jullie allemaal het allerbeste en dat we mekaar vlugterug mogen ontmoeten.
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Mondmaskers.

Er hebben deze lente veel mensen mondmaskers gemaakt! 

De aanloop was een beetje moeilijk. Je moest ook al wat gerief

in huis hebben want de winkels waren dicht... 

Eerst was er sprake van dat je de mondmaskers moest koken.

Ok, ik zit hier met heel veel stofjes waarvan er 1 geschikt is om

te koken... van de rest blijft niet veel over als ik ze moet wassen

op hoge temperaturen.

Dan was wassen op 60° ineens

ook goed. Opnieuw mijn

voorraad nagekeken en er een

aantal stofjes uit gehaald

waarvan ik dacht dat ze dat wel

zouden overleven. 

Dan nog een geschikt model

vinden. Ik had binnen de kortste keren 7 verschillende 

modellen. Met de eerste twee ging ik al de mist in... Bij het 

derde model was het dan eindelijk raak. 

Ik had veel garen, voldoende stof en maar weinig elastiek... 

Nadat ik het juiste model had ging ik op zoek naar een 

methode om het een beetje vooruit te laten gaan want ik had 

bijna 45 minuten nodig voor 1 masker... Dus werd het 

bandwerk. Elke stap werd voor elk masker gedaan en dan over

naar de volgende. 

Ik heb zo'n 140 maskers gemaakt en de meeste ervan

weggegeven. 

Voor de dames met bloemetjes en/of effen en voor de heren

effen. Je kunt ze aan twee kanten dragen dus als de

bloemetjes niet in de smaak vallen dan draai je het gewoon

om:)

Nu wil ik weer terug verder gaan met het maken van een

babyquiltje! 

Dat is ook leuk om te doen.

Martine
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Steven Verlinden
Nu sprokkel stopt met verschijnen vnl. wegens te weinig inbrengvan leden ed. werd ons gevraagd om iets ineen te steken voor delaatste editie. Thema wat deed je tijdens de corona tijd. Vooreerst ik heb zelf haast nooit iets geleverd voor de sprokkelvoornaamste reden ik turn zelf niet en ik heb ook nooit geturnd -(nvdr is geen rede)  De voor de hand liggende vraag; hoe komtdan dat je penningmeester van ILOKA bent. Wel eigenlijk simpelmijn echtgenote, Jeanneke Elseviers, turnde en was ook de vorigepenningmeester. In maart 2002 werd bij haar longkanker vastge-steld en toen zij geleidelijk aan zieker werd vroeg zij mij (ik wasboekhouder van beroep) om de boeken van Iloka bij te houden,dat was rond juni, zij is dan op 8/12/2002 aan haar ziekte over-leden. Ik kende toen al velen van Iloka daar ik wel meehielp metde turnfeesten, activiteiten en de feestjes waar wij de toog ver-zorgden. Men heeft me daarna gevraagd om haar taak verder tezetten wat ik met plezier gedaan heb. Ik heb er trouwens ook mijnhuidige partner ERNA leren kennen. Nu corona : ik ben een actief zwemmer en lid van Zwemclub VrijMerksem waar ik ook 3 maal per week ga zwemmen waarvan ook2 dagen les geven aan baan 2 (die kunnen al zwemmen maarbeheersen de stijlen onvoldoende). Dit alles is met de coronacompleet weggevallen. Dus wat nu gedaan ?De meesten zullen ook al wel weten dat ik een groot bierliefhebberben en heb ook een cursus “bierkenner” gevolgd in de Pito inStabroek. Echt leuk en leerrijk je krijgt er wel alles te proeven dusook bepaalde bieren die je niet lekker vind (uiteraard ieder zijnsmaak en er zijn ook liefhebbers van, want anders zou het nietmeer op de markt zijn). Ik heb ook samen met enkele vriendenbier & kaas avonden georganiseerd. In de loop der jaren verzamelde ik al een heleboel glazen enpoogde toch steeds het bier in het bijhorende glas te schenken.Momenteel staat de teller op zowat 788 stuks. Probleem is duswaar staat dat bepaalde glas? Veel glazen zijn bekomen nog metaankopen in de Drankenhalle in Kapellen (nu Brico) dikwijls 1 bakkopen en 2 glazen erbij. In de Carrefour is er ook zowat jaarlijkseen bier aanbod met bv 2 clips kopen + 1 glas. Die soort aanbie-dingen hou ik wel wat in het oog. Fanatiek verzamelen doe ik ei-genlijk niet valt onder afdeling als ik er kan aangeraken dan wel,gewone glazen, zeg maar stijl Jupiler die heb ik zo goed als niet.Wat ik wel wat meer verzamel zijn Duvel glazen. (55 stuks) Nu de corona activiteit : gezien er veel tijd was heb ik me danmaar bezig gehouden om eerst de boekhouding van ILOKA af tewerken voor de jaarrekening en daarna een inventaris op te makenmet een codering van alle bierglazen die zowat her en der verspreidzijn in mijn woning. De meeste, staan wel in de kelder (meestalde niet zo courante), oa in 2 koelkasten (kapot) ideaal om glazenin te bergen (luchtdicht/stofvrij) en op enkele rekken. Als het gaatvoeg ik een foto hierbij. Nu moet ik eigenlijk niet meer zoekennaar het juiste glas enkel de laptop opzetten en de spreadsheetopenen. Voor de rest van de tijd, als de zon scheen, was het vakantie inden hof en zoals zo velen ook wat klusjes die anders gemakkelijkuitgesteld werden. (de geplande vakantie met Pasen is in het watergevallen). Vele grtn, Steven

penningmeester
Steven Verlinden
03 295 42 94   0474 931 116
verlinden.steven@proximus.be
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Nancy H.
Op 24 februari startte de krokusvakantie. Iedereen genoot ervanmaar niemand wist dat er gevaar loerde achter deze vakantie. Menhad al wel vernomen dat er in China een uitbraak was van eenvirus, maar dit was nog ver van ons bed. Iedereen die kon wasweg zelfs Jana en Chelsea en nog twee andere vriendinnen haddeneen tripje London vastliggen. Achteraf bekeken, al een geluk datzij dit nog konden doen want vanaf nu is London voor ons niet zovlotjes meer te bereiken.Na de krokus gingen we gewoon terug van start met alle lessen,maar toch werd er meer en meer gepraat over een virus COVID-19.Maar zo erg zou het wel niet zijn – een griepje of zoiets...Alles werd in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse SLEEP OVER,met toch in het achterhoofd; kan deze wel doorgaan. Ja hoor op6 maart kwamen de gymnasten gepakt en gezakt naar de zaal.Het was weer een geslaagde sleep over en er werd door de leidingal druk gepraat wat we volgend jaar gaan doen. Natuurlijk werder ook wat over het virus gepraat.De volgende week werd het toch duidelijker dat er iets ging ge-beuren, maar wat?De kleuterles op woensdag kon nog net doorgaan, dit was 11/03en toen moesten we in ons KOT blijven tot nader order! Wat erdan volgde had niemand ooit verwacht. Scholen gingen toe, res-taurants, cafés, winkels die niet essentieel waren moesten allemaalhun deuren sluiten. Enkel voedingswinkels en dierenwinkelsmochten open blijven. Er werd gehamsterd, toiletpapier, hand-zeep, hand gel. Het was precies of er een oorlog kwam, een oorlogtegen een virus dat niet meer weg te denken is. WAT TE DOEN IN ONS KOT?Met de dansers via Messenger een video call gedaan om te horenof ze via een video wilden dansen. Dit vonden ze een fijn idee. DusJana en Ik in de tuin aan de slag met dansen. Al een geluk washet mooi weer. De buren zullen wel gedacht hebben wat is daargaande. Ook voor onze gymnasten hadden we iets bedacht: een chalenge.Chelsea of Kiara deden voor zodat onze gymnasten wisten hoe zehet moesten uitvoeren. Voor onze kleuters werd Thibeau van Cindy en Gregoire ingescha-keld. Of Chelsea deed deze voor – onze konijnen moesten ookeven hun sprongetjes voordoen, zodat onze kleuters de linkkonden leggen voor een konijnensprong. We hebben ook een zwaai video gemaakt om te laten weten datwe iedereen wel missen. Aan iedereen bedankt voor jullie inzet in deze covid-19.Hopelijk zien we elkaar snel weer want hier wordt het steedsmoeilijker om niet te bewegen en de normale routine niet meer tehebben.Hou jullie allemaal gezondNancy Hamaekers
 

Leiding
Nancy Hamaeckers
03 665 20 11   0476 779 992
nancyham@hotmail.com
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turnen en lijndansen tijdens CORONA TIJD  
      Wat een hobby is en noodzakelijkvoor mijn spieren viel van de enedag op de andere alles stil. LOCK-DOWN!!! Geen sportactiviteitenen geen sociale contacten meer.t’ Huis blijven. Gelukkig kondenwe wel in contact blijven via emailen wisten we dat iedereen nog ingoede gezondheid was. Hartverscheurend was het vooralleenstaanden die geen enkelcontact hadden en ook niet buitenkonden, geen babbeltje kunnendoen, alleen maar tegen jezelfpraten.Het wegvallen van deze activitei-ten wil niet zeggen dat ik niets tedoen had. Werk was er genoegwant eensklaps was ik wel kinder-oppas, kleuterjuf en huismoeder.Het waren drukke dagen en vanturnen en oefenen voor het lijn-

dansen kwam dan ook niet veel inhuis. Ik had wel mijn bewegingwant als je een kleuter van 4 jaarmoet entertainen ben je wel altijdbezig. Gelukkig zat het weer wel mee enkonden we veel buiten spelen, eenfietstoertje maken, wandelen inhet bos en naar de grote plassenin de omgeving gaan zien vooreendjes, vissen en allerlei dier-tjes. Ook nog wel de tuin onder-houden (met veel onkruid endorstige plantjes) en toch eenbeetje “grote kuis” doen.Vervelen heb ik mij niet gedaanmaar het was tandenknarsendafwachten tot we weer met degroep konden turnen en lijndan-sen. Gelukkig zijn de scholen terugopen en kan onze kleine pagadderterug naar school. Hij was wel blijom zijn vriendjes terug te zien enmet hen te kunnen spelen wantmet oma spelen is toch niet het-zelfde he!Het gewone ritme begint terugwat vorm te krijgen en hebben weook een beetje meer tijd om onsoefeningen te doenChapeau voor onze leiding enhulpleiding die gedurende dezelockdown via challenges aan onzeturners oefeningen hebben gege-ven zowel voor jong en oud. Maar er is goed nieuws! Er magterug buiten gesport en gedanstworden mits de nodige veilig-heidsregels in acht te nemen.Aan school en sportdienst is on-middellijk de aanvraag gebeurtom grasveld en buitenpleintjes temogen gebruiken en dit met een

positief antwoord.Daarop is Irène aan de slag ge-gaan en onze senioren verwittigd,een draadloze bluetooth speakeraangekocht en klaar is kees. Bijmooi weer ( want de laatste dagenzit het weer ons niet mee) kunnenwe toch al eens onze spieren, debeentjes en onze grijze massaoefenen in open lucht.Intussen hebben we op het gras-veld voor de sporthal en bij eenschitterende zon onze eersteturnles gekregen. Onze lessenlijndansen hebben we wel moetendelen met regenbuien maar wegeven niet op.
 

 Daar leeft een mens van op omelkaar gezond terug te zien enonze belevenissen te kunnen ver-tellen, nog altijd van op afstand,maar er komt verbetering. Bub-bels worden groter en cafés gaanweer open. Nu nog hopen opzonnig weer zodat we buiten eenpintje of koffie kunnen drinken.Marie-Jeanne

bestuurslid
Marie-Jeanne Vansteenkiste
03 666 56 48 0475 408 393
mjvansteenkiste@telenet.be
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bestuurslid
Kelly Martens
0474 58 07 30
kellymartens88@hotmail.com

 

Door de Corona zijn er twee dingen die ik het liefste doe niet meer kunnen doorgaan: turnen en

reizen. In mei stond er normaal nog een reisje naar Canada op het programma. Helaas zoals ik al

in maart vreesde, kreeg ik in de loop van mei een mail van de vliegtuigmaatschappij met daarin

de annulering van mijn vluchten. Hup, weer een voucher op de hoop. Aangezien ik enkel de

vlucht had geboekt en geen pakketreis bleven de kosten nog beperkt. De vliegtuigmaatschappij

moet mijn vlucht  normaal  terugbetalen,  maar de knop om dit  aan te vragen,  is  mysterieus

verdwenen en nergens meer  te  vinden op de website.  Dat  is  alvast  iets  waar  ik  vóór  eind

augustus naarsig naar op zoek ga! Helaas geen handstand foto in het Oosten van Canada zoals

op de planning stond.  

Begin september staat/stond er nog een reisje op de agenda. Ik zou dan een eerste keer op

surfreis (een pakketreis) naar Zuid-Frankrijk gaan. Hierop is het nog spannend afwachten. Het is

geen  kinderkamp,  het  is  voor  volwassenen,  maar  wel  verder  dan  150  km  over  de  grens…

Aangezien dit een pakketreis is kan ik hier geen voucher voor aanvragen, want zij zijn ingedekt

volgens een Ministerieel Besluit die je - voor de geïnteresseerde – hier kan terugvinden: 

htp://www.ejusice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/19/2020040676/staatsblad Wie  weet,  is

reizen eind augustus toch toegelaten (hoewel waarschijnlijk ook niet erg aangeraden), en slaag

ik er nog wel in om mijn eerste reisje van 2020 te doen en als kers op de taart een handstand op

een surfplank te maken.

Voorlopig dus geen handstand ergens op een mooie plek ter wereld, maar wel gewoon lekker in

mijn tuin onder de Belgische zon. Want geef toe, over het weer mogen we zeker niet klagen! Ik

ben er zeker van dat het nog even zonnig gaat blijven. Al sinds mijn studentenijd, wat nu toch

ook al ien jaar geleden is, hadden we het mooiste weer ijdens de blokperiode. Aangezien ik op

de Universiteit Antwerpen werk, bevind ik me nog vaak tussen de blokkende studenten. Ook

hier werden er net als in onze turnkring maatregelen getrofen en werd er overgeschakeld naar

online learning. Dit hebben we ook deels proberen toe te passen in de turnkring. Maar hier lees

je meer over in het arikel van de Corona Challenges. Terug even naar de handstand. Aangezien

we allemaal in ons kot blijven, is het deze keer een “Belgische ediie” geworden. Reizen in eigen

land! België heet ook mooie plekjes in de aanbieding.

Groetjes

Kelly

Handstand rond de wereld

Belgische ediie

Bedankt Kelly
nog niet zo lang geleden werd Kelly bestuurslid en verzorgde zeonze rubriek "Handstand rond de wereld". Vanaf Sprokkel 45september 2017 had ze haar eigen pagina die bijna steeds werdgevuld door haar korte reisverslagjes. Dat ze de meeste standjeszelf deed was mooi meegenomen. We konden haar volgen op haartrips rond de wereld en kregen telkens enkele leuke weetjes enfoto's op haar pagina. Heel veel dank daarvoor, ook dit gaan wemissen.
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In uw kot in California...

"Blijf in uw kot" heet bij ons "Shelter in place". En dat doen we dus ook al sinds 15
maart. Vanwege de onheilspellende berichten uit Italië en het feit dat ik als consultant

werk (en geen rechtszaak wil  krijgen),  was  ik  al  sinds begin
maart van thuis aan het werken. En we zitten nog steeds in ons

kot.  Freya  was  een  week  voor  de  ophokplicht  van  school
veranderd en gelukkig maar, want de nieuwe school heeft echt

zijn best gedaan om de lessen verder te zetten.  Ze begonnen
wel met drie weken break, die gecompenseerd werden door een

week geen testen, een week langer school en de paasvakantie
een  week  vervroegd.  Dan  zijn  ze  erin  gevlogen  met  zoom

meetings van 8.30 tot 14.00 om het hele leerjaar af te werken.
Alle vakken inclusief Spaans, computerles, tekenen en muziek

(blokfluit!) over zoom en zoom, zoom het schooljaar was zo om
- nog voor we terug uit ons kot mochten!

Naar  de  winkel  gaan  heb  ik  de

voorbije  drie  maanden  nog  niet
gedaan.  Alles  wordt  aan  huis

geleverd of opgepikt aan de winkel.
Niet  dat  altijd  alles  te  krijgen  was

(weet je nog die geplunderde winkels aan het begin – dat
hadden wij hier ook), maar het viel best mee. Bloem is nog

altijd  moeilijk  te  vinden,  tenzij  in  grote  hoeveelheden.
Minstens 12.5kg,  maar  met  een hobbykok (Freya)  en een

broodbakmachine gaat dat er wel door op een paar maanden.

Nu is het hier al grote vakantie en normaal zouden we dan
een maandje naar België komen, maar dat zit er dit jaar niet in (snif, snif). Gelukkig

mogen de kinderen hier in bubbels van 12 en drie weken lang met dezelfde maatjes
op zomerkamp en dus voelt het toch nog een beetje

als vakantie.
Langzaamaan  worden  de  maatregelen  hier  ook

minder  strikt,  maar  het  gaat  nog  wel  effe  duren
voor we echt uit ons kot mogen.... Ach ja, het is

nog niet zo slecht in onze shelter en geen stress in
de file is iets waar ik heel goed mee omkan :-)

Zonnige groetjes uit CA,

Blijf allemaal gezond en wel!
Nadine

Nadine vertrok naar CA in 2003 net bij
de start van dit ledenblad – zij werd dus

onze correspondent in Amerika.
Vanaf  toen  konden  wij  haar  verhaal

volgen en kregen we hier een kleine kijk
op haar verdervaren in California.

Bedankt  Nadine  en  Co  dat  we  dit

mochten delen met ILOKA!

Het hele verhaal kan je terugvinden op
www.iloka.be 
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Voorzitter
Michael Swijnen
2950 Kapellen
0474 38 59 18
michaelswijnen@hotmail.com

bedankt Michael
deze uitzonderlijke pagina is niet wat we gewoon waren van Mi-chael. Vanaf Sprokkel nr 44 -  april 2017 - kon je SKILL UP vindenin ons blad. Telkens opnieuw een uitdaging voor de echte gymers.Dit werd steeds aangeleverd door Michael waarvoor onze oprech-te dank. Ook dit gaan we missen!
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bedankt M.J.
Marie-Jeanne Vansteenkisteverzorgde steeds onze pagi-nas  met kruiswoordraadsels,sudoku en kleurprenten. Zijdeed ook het nazicht en ver-zenden van ons ledenblad. Alstrouw ILOKA lid was ze voormij steeds een onmisbareschakel in gans deze mini on-derneming. Zoals je kan zienbestond onze redactie uit 2leden en die gaan samen oppensioen!Hopelijk kunnen we terugstarten in september met alonze lessen voor klein en grooten kunnen we samen weer eenprachtig turnfeest samenstel-len. Onze datum staat reedsin de kalender maar dit is allesonder voorbehoud.Blijf bewegen enhou het virus vrij!tot zien in de turnzaalIrène
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