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VOORWOORD

HALLOWEEN
Halloween tocht 21 Oktober 2017

Het seizoen is precies nog maar net gestart en toch zijn we al met de voorbereidingen voor de eindejaarsfeesten bezig. Wat gaat de tijd toch snel.
De Belgische gymtalenten hebben ondertussen zeker niet stilgezeten. Zij behaalden
fantastische resultaten op het EK en WK. Ook onze eigen clubgymnasten zijn zich
zeer goed aan het voorbereiden op de wedstrijden die de Gymfed organiseert.
Ook onze trainers hebben zich naar jaarlijkse gewoonte bijgeschoold op het Kaderweekend. Als bestuur zijn wij trots op het engagement dat deze jonge bende toont.
Vele uren van hun vrije tijd gaat naar onze geliefde turnsport.
De voorbereidingen voor het turngala zijn ook al volop aan de gang. Het belooft een
knal editie te worden. Wij kijken er in ieder geval al naar uit. U toch ook ?

Voor onze jongens van de selectie en hun ouders stond er dit weekend heel wat
te griezelen. Voor de 2de keer namen we deel aan de Halloween tocht van Klein
Sinaai. Bij ons vertrek aan de sporthal van Sint-Niklaas zag het er niet al te best
uit. Een regenbui met een grote R deed bijna onze tocht in het water vallen.
Gelukkig bleef het bij een bui en konden we onze tocht aanvatten zonder regen. Enkele ouders en gymnasten hadden zich voor de gelegenheid verkleed
om mee te stappen op de griezelige tocht. Bij het vertrek namen onze stoere
jongens de kop van het peloton. Elkaar lekker wat bang maken was natuurlijk
het liefste wat ze deden. Onderweg werden we meermaals verrast door de
griezelige zombies en akelige wezens die door de bossen rond dwaalden op
zoek naar slachtoffers. De mensen van de organisatie hebben ook dit jaar weer
hun uiterste best gedaan om van deze tocht iets leuks te maken voor jong en
oud. Er werden langs heel het traject verschillende standjes opgezet om onze
magen ook te kunnen verwennen. Een heerlijk kopje soep om te starten , een
braadworst, frisdrank of een pintje , dan weer een ijsje en een broodje spek en
als afsluiter nog een heerlijke pannenkoek. Omstreeks 23u zijn we allemaal
moe maar voldaan aangekomen. We hopen dat iedereen zich goed heeft geamuseerd en kijken alvast uit naar de derde editie.
Eddy

Sportieve groeten,
Katrijn De Gendt
Trainster en bestuurslid
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PUBLICITEIT

HALLOWEEN
We survived Halloween 2017 !
Na enkele onverwachte tegenvallers (laatkomers, file) begonnen we in Waasmunster rond 18.45 aan onze allereerste Halloweentocht.
De grootste meisjes vertrokken zeer moedig en hielden er een stevig staptempo op
na. Dit echter tot ze de eerste griezel tegen kwamen… Er werd gegild, getrokken en
geduwd telkens ze een engerd zagen. Door hun harde gegil en de opstopping wisten de laatsten dat er iets te gebeuren stond. Ondanks dat zij verwittigd waren,
werd er nog zeer hard verschoten wanneer zij de heks, zombie, mummie… passeerden. Onze meisjes durfden niet meer verder toen ze een killerclown op de weg zagen staan. Toch raapten ze de moed bijeen en hand in hand gingen ze snel langs het
enge obstakel. De allerkleinsten onder ons hebben zich ongelofelijk moedig gedragen. Er werd al eens harder in de hand genepen gevolgd door een klein gilletje.
Groot en klein verdient veel
respect voor de getoonde
durf !
Bij aankomst ging iedereen
nog even op het spookspringkasteel en dan moe maar voldaan naar huis.
Durven we dit volgend jaar
nog een keer ?

Uw verslaggeefster ter plaatse,
Katrijn
Trainster en bestuurslid (en ook
heel even een heks)
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TURNGALA

EEN NIET TE MISSEN TURGALA

AANDACHT - AANDACHT - AANDACHT

Met deelnemers aan:

Ons jaarlijks Groot Turngala gaat door op

“WERELD- & EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN”

ZATERDAG 24 MAART 2018
om 19u00
in de Stedelijke Sporthal “De Witte Molen”
in Sint-Niklaas
Het zou ons ten zeerste verheugen mochten alle leden deelnemen aan ons turngala. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe groter de uitstraling van onze club naar
buiten uit. Met een beetje goede wil van alle gymnasten (en dito ouders), kunnen
wij er zeker iets moois en groots van maken

Wij kunnen U reeds meedelen dat tijdens ons turngala van
24 maart a.s. naast al onze afdelingen volgende topgymnasten zullen optreden :
Bram LOUWIJE : Toestelturnen
* Lid Nederlandse Nationale Ploeg
* Deelnemer Europees Kampioenschap 2016

Dus allen op post !!!

Tachina PEETERS : Tumbling

Wij willen U langs deze weg er aan herinneren dat bij
de inschrijving van jullie zoon en/of dochter U zich
akkoord heeft verklaard dat uw kind deelneemt aan
ons turngala.

* 1ste Masters Frankrijk 2017
* 2de World Cup 2017
* 4de World Games 2017
* 6de Wereldkampioenschap 2017

Voor bovenvermelde activiteit hebben wij heel wat
medewerkers nodig. Vele handen maken het werk
licht !
U kan ons bijstaan met het klaarzetten en het opruimen van de zaal, helpen aan de kassa, broodjes verkopen enz…
Dit Turngala kost ook heel wat centjes. Daarom zijn
wij op zoek naar sponsors. Dit kan al vanaf 15 €.
Meer info hierover verder in dit boekje.
Wanneer U zich geroepen voelt om ons te helpen, bezorg ons dan gerust uw
naam. Wij zijn er U dankbaar voor.

Luka TORFS : Aerobics


Belgisch Kampioen 2017
* 3 Europees Kampioenschap 2017
4de Wereldkampioenschap 2017
de

Luka is ook trainster bij onze kleuters SN en meisjes recrea Temse
Alvast spektakel verzekerd !!!!
Breng familie en vrienden mee voor dit uniek spektakel dat gebracht wordt tijdens
het Turngala waar ook uw zoon/dochter aan deelneemt .

Met dank bij voorbaat.
Monique Van Wauwe,
Co-secretaris
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TURNGALA 2018

VVK KAARTEN

WIJZIGING TRAINING OP ZONDAG

Turngala
Wijziging training op zondag !!!
(niet van toepassing voor de kleuters)

Op volgende data krijgt iedereen de gelegenheid om gedurende de
training kaarten voor het turngala van 24 maart a.s. aan te kopen :
Beste ouders,

Sporthal Temse
Dinsdag 6 maart

Op zaterdag 24 maart a.s. heeft ons jaarlijks turngala plaats. Elke groep van onze
club zal hier optreden.

van 18u45 tot 19u15

Het aanleren van de groepsoefeningen start

Woensdag 7 en 14 maart van 18u00 tot 18u30
Zaterdag 3 en 10 maart

vanaf zondag 14 januari 2018.

van 11u30 tot 12u00

Vanaf deze datum zal de groep “meisjes 3” van trainsters Lisa en Lisa, de
training aanvatten om 9u30.

Sporthal Sint-Niklaas
Zondag 4 en 11 maart
Zaterdag 17 maart

Aangezien het welslagen van dit turngala volledig afhangt van de aanwezigheid van onze gymnasten tijdens de training, rekenen wij erop dat iedereen
vanaf die datum op de trainingen zal aanwezig zijn (wat wel moet lukken
mits wat goede wil van ouders en gymnasten); ook uit respect voor de trainers van uw kind, die toch wekelijks voor uw dochter/zoon paraat staan.

van 11u30 tot 12u00
van 9u30 tot 10u00 en van 11u30 tot 12u00
(tijdens algemene repetitie)

Prijzen toegangskaarten in voorverkoop :
volwassenen (vanaf 12 jaar)
kinderen (5 tot 11 jaar)

Het aanleren van de FINALE, dit is één oefening met alle groepen samen (met

12 €
5€

uitzondering van de kleuters) start ook op

Kassaprijs : + 2 €

zondag 14 januari a.s. van 12u00 tot 12u15

Verkochte kaarten worden NIET terug genomen !!!

Het bestuur
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Deze oefening zal ook aangeleerd worden op dinsdag, zaterdag en woensdag in
Temse !
Met dank voor jullie medewerking,
Het Bestuur.
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TURNGALA D.V.D

Turngala

BECOME A SPONSOR

D.V.D.

Interesse om ons Turngala te sponsoren of kent U iemand die wil
sponsoren ??
Kijk eens wat wij U bieden voor….

Sinds jaren wordt er van elk turngala een D.V.D.-opname gemaakt.
Dit zal nu weer het geval zijn voor ons volgend turngala dat doorgaat op zaterdag 24
maart 2018.
De kostprijs voor deze film is 15 €.
Opgelet : deze D.V.D. dient wel voor af besteld en betaald te wor den. Dit kan bij
de trainer van uw dochter/zoon.
Wilt U een aandenken over het optreden van uw kind, aarzel dan niet en bestel tijdig
je film. Bestellen kan vanaf 1 maart tot 31 maart.
Veel kijkgenot,
Monique

15 €
25 €
50 €
125 €

Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :

- ½ blad in programmaboekje
- 1/1 blad in programmaboekje
- 1/1 blauw blad in programmaboekje
- 1/1 blauw blad in programmaboekje
- VIP-uitnodiging met receptie voor 2 persone

250 € = HOOFDSPONSOR :
Voor turngala : - logo op affiche
Tijdens turngala :
- voor de start en tijdens de pauze projectie van de hoofdsponsors
- reclameboekje : - 1/1 blad
- logo naast een gekozen nummer in het programma
- projectie van uw logo voor het begin van het gesponsorde nummer
- 2 VIP-plaatsen met receptie tijdens de pauze en na het turngala

Gans jaar door : - publiciteit in het clubblad (verschijnt 3 x per jaar)
- publiciteit op de website van de club
Interessant om weten is dat uw logo of boodschap geprojecteerd wordt op een
scherm van 3m x 3m. De nummers worden gebracht met studiobelichting in een
volledig verduisterde zaal.
Interesse ? Neem gerust contact op met :
- Tonny Smet, secrectaris
tonny.smet@telenet.be
- Ivan Van Wauwe, penningmeester
ivanvw@telenet.be
Sponsoring dient binnen te zijn tegen ten laatste 14 januari 2018

03/711 00 10
03/296 45 09

Namens het bestuur, Monique Van Wauwe Co-secretaris
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PUBLICITEIT

VERKOOP SNOEP, TRUFFELS & WAFELS

Beste leden
Wie had kunnen denken dat we ons record van vorig jaar 1.585 dozen zouden verbreken ???
Het werden er liefst 1.995 stuks (zowel snoep, wafels als truffels). Als dat geen
prachtig resultaat is !!!!
Het bestuurd dankt langs deze weg alle leden, van klein tot groot, die zich hebben
ingezet voor het welslagen van de actie. We hopen volgend jaar terug op jullie medewerking en inspanning te mogen rekenen en misschien halen we dan wel de 2.000
we zijn er dicht bij !!!!
Met dank,
Het Bestuur

TOP 10 SNOEP-, TRUFFELS- & WAFELSLAG
Pl.
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Naam

Vanille

Choco

wafels

wafels

Truffels

Snoep

Bedrag

1
2
3
4
5
6
7

De Backer Jonas & Eddy
Baert Emily & Debby
Van Hauwermeiren Lieke& Lore
Van de Sompele Ianthe
Dubelloy Emma & Maya
Suykerbuyck Lisanne
Debeuckelaere Marie

7
14
11
4
7
10
2

20
54
16
7
10
11
10

18
--11
19
14
8
13

28
2
10
8
4
5
8

438
420
288
228
210
204
198

8
9
10

Ouazzani Rawda, Salah, Eddine
Sermyn Alessia
Van Duysen Fleur
Colman Lisa

4
5
11
4

17
12
8
11

11
6
5
9

1
7
3
2

198
180
162
156
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ACTIVITEITENKALENDER 2017 - 2018

ACTIVITEITENKALENDER 2017 - 2018
17

Januari ‘18
06
07
13 & 14

Syta Cup C, I-niveau & Recrea – Puurs
Syta Cup B-niveau & recrea (préselectie)

17 & 18

ACRO - Provinciale voorronde 1 C- en I-niveau - De Panne
TTm - Wedstrijd 2 I-niveau – Nazareth
Recreatoernooi Acro - Heusden

20 & 21

ACRO - Provinciale voorronde 1 A- en B-niveau - Oostende

27 & 28

TTm - Wedstrijd 3 I-niveau – Hoogstraten
ACRO - Provinciale voorronde 2 C- en I-niveau - Bazel

24

25

10 & 11

21 & 22
Recreatoernooi Toestelturnen individueel – Melsele
TTm - Provinciale voorronde 2 C-niveau - Stekene
ACRO - Provinciale voorronde 3 C- en I-niveau - Leuven
TTm- Provinciale voorronde 3 C-niveau - Bilzen

12 t/m 16

ACRO - stage

17 & 18

Recreatoernooi Toestelturnen ploeg - Moorslede
TTm - Provinciale voorronde 1 AB-niveau - Hasselt

24
24 & 25

28 & 29

10 & 13

TURNGALA in De Witte Molen Sint-Niklaas om 19u00 met
deename van ALLE gymnasten !!!
ACRO - Vlaams Kampioenschap C- en I-niveau - De Panne
TTj - Provinciale voorronde 1 A-, B- en I-niveau – Ieper
TTj - Provinciale voorronde 1 A-, B- en I-niveau - Ieper

Recreatoernooi Toestelturnen individueel - Sint-pieters-leeuw
TTj - Provinciale voorronde 2 A-, B - en I-niveau - Gent
Recreatoernooi Toestelturnen individueel - Nazareth
TTm - Provinciale voorronde 4 B-niveau – Hofstade

Mei ‘18
06
05 & 06

Brevettendag Sporthal Temse
Recreatoernooi Acro (*)
Recreatoernooi Toestelturnen individueel
TTj - Vlaams Kampioenschap A-, B- en I-niveau – Wespelaar
TTm- Vlaams kampioenschap AB-niveau (*)

Kampioenenviering Scholen Da Vinci, Parklaan, Sint-Niklaas

12 & 13

Recreatoernooi Acro – Mariakerke
TTm - Provinciale voorronde 4 C-niveau - Meerhout

19 & 20

TTj - Belgisch kampioenschap B-niveau - Eksel
TTm - Vlaams kampioenschap C-niveau - Eksel
Recreatoernooi Toestelturnen individueel - Denderleeuw

ACRO - Provinciale voorronde 4 C- en I-niveau – Alken
Recreatoernooi Toestelturnen individueel - Oostkamp
TTm- Provinciale voorronde 5 C-niveau - Neerpelt

26 & 27

TTJ - Belgisch kampioenschap A-niveau - Izegem
TTm Belgisch kampioenschap A- en B-niveau - Izegem

Maart ‘18
03 & 04

Recreatietoernooi Acro - Bree
TTm - Provinciale voorronde 3 AB-niveau - Leuven

April ‘18

Feburari ‘18
03 & 04

Algemene repetitie voor het turngala in de turnhal van
Sint-Niklaas van 9u30 tot 12u00 - kleuters tot 10u30

Juni ‘18
17

Laatste training

TTm = Toestelturnen meisjes
* = Plaats nog niet gekend
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VERHUISD ??? - E-MAILADRES ???

LIDKAART / VRAGEN AAN DE TRAINER
LIDKAART – LIDKAART - LIDKAART

Steeds krijgen we bij het verzenden van ons clubblad heel wat exemplaren terug
omdat het adres onjuist is. Gelieve dus bij verhuis jullie nieuw adres door te
geven a.u.b. Heel belangrijk !!!

Ook heel belangrijk is dat wij beschikken over jullie mailadres. Er zijn leden die dit
niet invullen op het inschrijvingsformulier. Wij versturen regelmatig mails via het
ledenbestand van de GymFed. Indien U een mail ontvangt van
tony.smet@telenet.be is dit een mail van Rust-Roest. Gelieve deze dan te openen
en zeker te lezen.

Beste turnvrienden,
Alle lidkaarten worden digitaal aangeboden via de publieke website ‘Mijn Gymfed’.
Je krijgt je lidkaart dus niet meer via de club aangeboden, maar je kan je kaart zelf
downloaden op je persoonlijke Gymfed-profiel.
Om je lidkaart zelf af te printen, ga je naar de Gymfed-site en maak je je Gymfedaccount aan. Je vult hiervoor jouw e-mailadres, het adres dat je op je inschrijvingsformulier van de club hebt genoteerd, in. Je ontvangt dan een link die 24 uren geldig is. Nadat je een wachtwoord ingevuld hebt, kan je inloggen op de Gymfed-site.
Als je ingelogd bent, klik je in de linkerkolom ‘Mijn lidkaart’ aan en kan je je lidkaart
zelf afprinten.
Bij eventuele problemen kan je zeker terecht bij de trainers of bestuursleden.
Alvast veel succes!
Het bestuur.

VRAGEN AAN DE TRAINER ???

EEN GOUDEN RAAD !!!!
Regelmatig stellen we vast dat er ouders zijn die vragen aan de trainers te stellen
hebben of die gewoonweg een babbeltje staan te doen met de trainer enz…
Dit is op zichzelf geen enkel probleem ! Maar doe dit a.u.b. NA de training en niet
tijdens de training. U stoort er enkel de les maar mee en op dat ogenblik staan ook
onze gymnasten zonder trainer en doen zich vlugger ongevallen voor.
Met dank voor uw begrip.

Koninklijke Turnkring Rust-Roest of
www.rustroest.be
‘t boekske
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PRAKTISCHE INFO

KADERWEEKEND

Wij vragen aan de ouders hun kind(eren) op tijd naar de sporthal te brengen, zodat
de les stipt kan beginnen.
Kleedkamers : deze ruimtes zijn er om gebruikt te worden; laat schoenen, jassen
truien,…. hier achter doch geen waardevolle voorwerpen.

Deze waardevolle voorwerpen laat je beter thuis !!

Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen maar ook om de lessen niet te storen,
vragen wij uitdrukkelijk dat de ouders ( of familieleden, vrienden, vriendinnen..)
NIET in de gymzaal en sportzaal komen.
VEILIGHEID
Wij geven de voorkeur aan gepaste kledij. Om een val te beletten kan het

gebeuren dat de train(st)er aan een kledingstuk van de turn(st)er trekt waardoor
dit soms scheurt. Kom daarom beter niet in uw lievelings T-shirt.
Uurwerken, halskettingen, armbanden, loshangende oorringen zijn niet
toegestaan. Je kan jezelf of de train(st)er verwonden. Laat sierraden thuis.

Augustus : het programma van het kaderweekend gymnastiek 2017 komt online.
De trainers schieten onmiddellijk in actie. Na wat over en weer gemail en gebel,
weten de meeste trainers welke bijscholing ze gaan volgen.
1 september : de inschrijven kunnen online gebeuren. Snel wezen is de boodschap want de kans dat de sessie van jouw keuze volzet is, is groot. Ik denk dat bij
Rust Roest iedereen zich heeft kunnen inschrijven voor de gewenste sessies.
Zaterdag 21 oktober : vroeg opstaan om op tijd aan de topsporthal te staan en
toch zeker een parkeerplaatsje te hebben. Beginnen met een samen een lekker
koffietje of fruitsapje te drinken om goed wakker aan de opleidingen te kunnen
starten. Iedereen trekt naar zijn/haar zaal waar de opleiding plaats heeft. Om 12
uur treffen we elkaar terug om samen te lunchen. Broodjes aangeboden door de
Gymfed. Iedereen vertelt zijn ervaringen over de gevolgde opleidingen. De ene lesgever was al iets enthousiaster dan de andere ; de inhoud van de les was voor sommigen heel leerrijk, voor anderen was het een herhaling van hetgeen ze al wisten.
Dan klinkt er luide muziek uit de boxen. We worden aangenaam verrast door de
wereldkampioene rope-skipping met een schitterend optreden. We vielen van de
ene verbazing in de andere. Wat wij onze gymnasten aanleren op de vloer, doet zij
ook maar dan met een springtouw. WOAUW !
In de namiddag gaan we weer door met verdere opleidingen en dan moe maar voldaan voor vandaag naar huis.
Zondag 22 oktober : er zijn trainers die niet van ophouden weten. Zij staan opnieuw vroeg op om weer een ganse dag hun kennis bij te schaven. Vandaag is de
opkomst iets minder groot, maar diegene die er zijn, zijn enthousiast over de gevolgde sessies. Enkele trainers hadden zelfs het voorrecht om met Gymbo en Gymba op de foto te mogen.
Het was een geslaagd weekend waarbij al onze trainers veel hebben bijgeleerd. We
hebben nieuwe ideeën om op training toe te passen. Daar waar we met een gymnast vastzaten, hebben we trucks geleerd om verder te kunnen met hen. We kijken
al uit naar volgende training om
alle uit te proberen.
Uw verslaggeefster ter plaatse,
Katrijn
Trainster en bestuurslid

Lange haren vragen we goed samen te binden.

Het bestuur.
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DE SINT KWAM
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DE SINT KWAM

ZEKER TE NOTEREN - Kampioenenviering
* zaterdag 24 februari 2018 *

Sint op bezoek
Zaterdag 2 en zondag 3 december heeft onze club hoog bezoek gekregen van onze
lieve kindervriend Sinterklaas. Dit jaar bracht hij voor de gymnasten van Temse een bezoekje in hun vertrouwde sporthal Temsica. Onze kleutertjes zongen en
dansten voor de Sint. Het optreden van onze dansgroep Fundance kon de Sint wel
smaken. Al onze jongens en meisjes mochten na het tonen van een kunstje wat
lekkers halen bij de Sint en zijn twee leuke pieten.
Sinterklaas had dit jaar twee grappige pieten meegenomen die samen met de kinderen de gekste toeren uitstaken. De trainers die aanwezig waren dansten met hun
gymnasten mee op de vrolijke liedjes. Iedereen was tevreden. Op zondag was het
dan de beurt aan de gymnasten van Sint-Niklaas. Een beetje later dan voorzien
kwam de Sint ook aan in de Witte Molen. Piet had blijkbaar de kaart met straatnamen niet goed afgelezen. Onze Sint moest aan de mensen onderweg vragen waar
die leuke kinderen van Rust Roest waren. Gelukkig waren onze kleuters al goed
wakker en riepen ze uit volle borst “ Sinterklaas , waar ben je” het lawaai was zo
oorverdovend dat de Sint meteen wist waar de jongens en meisjes zaten in de
sporthal. Vele liedjes en mooie dansjes volgden elkaar op en je kon duidelijk merken dat onze Sint en zijn zwarte pieten het naar hun zin hadden. Onze gymnasten
van klein tot groot lieten ook zien wat ze al konden. Koprol voor de ene , een handstand of overslag voor de andere.
Ook hier kregen alle gymnasten hun welverdiende lekkernij.

Wat ik wel moest vernoemen van onze Sint is dat er helaas veel afwezigen waren.
De Sint brengt steeds voor iedereen wat lekkers mee. Hij hoopt volgend jaar op een
grotere opkomst.
Eddy.
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KAMPIOENENVIERING
Plaats : Scholen Da Vinci, Parklaan, Sint-Niklaas

(voorheen : Kon. Atheneum Sint-Niklaas)

De gymnasten die deelgenomen hebben aan de “brevettendag” van
november 2017 of wedstrijden hebben gedaan in 2017 en die nu nog
lid zijn ontvangen een beker !!!

Elke gymnast ontvangt één maand vooraf de uitnodiging.
RESPECTEER DE INSCHRIJVINGSDATUM !!!
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DATA OM TE ONTHOUDEN

GEEN TRAININGEN OP

turngala

* zaterdag 17 maart 2018 van 9u30 tot 12u00
Kleuters tot 10u30
ALGEMENE REPETITIE
in

Turnhal Sint-Niklaas

* zaterdag 24 maart 2018 om 19u00
TURNGALA
in Sporthal Sint-Niklaas
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zondag,

24.12.17

Kerstdagavond

maandag,

25.12.17

Kerstdag

dinsdag,

26.12.17

2de Kerstdag

zondag,

31.12.17

Oudejaarsavond

maandag,

01.01.18

Nieuwjaar

dinsdag,

02.01.18

2de Nieuwjaarsdag

dinsdag

13.02.18

Vakantie dans

zondag,

25.02.18

Dag na kampioenenviering

zaterdag,

24.03.18

Turngala

zondag,

25.03.18

Dag na Turngala

zondag,

01.04.18

Pasen

maandag,

02.04.18

Paasmaandag

dinsdag

03.04.18

Vakantie dans

dinsdag

10.04.18

Vakantie dans

dinsdag,

01.05.18

Feest van de Arbeid

zondag,

06.05.18

Brevettendag

donderdag, 10.05.18

Hemelvaart

vrijdag,

11.05.18

Hemelvaart brugdag

zondag,

20.05.18

Pinksteren

maandag,

21.05.18

2de Pinksterdag

zondag,

18.06.18

Laatste training

‘t boekske

26

PUBLICITEIT

RECREANTEN MEISJES VAN TEMSE
Dit zijn de recreanten meisjes van Temse. Al gauw hadden we een vruchtbare opkomst de eerste lessen. We ontvingen niet minder dan 35 inschrijvingen voor onze
groep. Jammer genoeg hebben we hiervoor een ledenstop moeten inschakelen. Dit
houdt ons niet tegen om het beste van ons te geven. Onze kids van 6 tot 12 jaar
doen dan ook elke les super hun best waar we telkens super trots op zijn.

Ook een kleine shout-out naar onze allerkleinste op de balk: Lilly-Rose en Ainara.
Ook zij doen elke keer super goed mee ondanks ze nog geen 6 jaar zijn. Laten we er
dit jaar een top jaar van maken!
Nog een kort berichtje aan onze meisjes: Hopelijk zijn jullie binnenkort klaar om te
beginnen aan ons dansje in “de toekomst”…

Sportieve groetjes,
Trainsters Souhaila, Luka en Imane!! 
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PRESELECTIE

PUBLICITEIT

Begin seizoen 2017-18. Vele bekende gezichtjes en harde werkertjes staan terug
voor onze neus. Maar ook 3 nieuwe kindjes kwamen ons groepje vervolledigen.
Noémie, Catho en Ella-June zijn al super goede werkertjes en doen hun uiterste
best om een goede turnster te worden. Maar voor Hayden, Chloë VG, Lina en Silke
is het een spannend jaar! Want in december hebben ze hun allereerste wedstrijd!
Elke training oefenen ze heel hard op hun wedstrijd oefeningen, zodat ze die heel
goed kunnen tegen de wedstrijden. Ze doen goed hun best, maar toch zijn er al een
beetje kriebeltjes. De andere 4 hebben pas volgend jaar wedstrijd en hebben dus
nog veel oefentijd. Jullie trainsters Sarissa en Lisa zijn alvast héél trots op jullie!
Doe vooral zo verder!
Veel groetjes trainster Lisa!
V.l.n.r: Ella-June, Hayden,
Lina, Chloë VG. en Chloë R.

V.l.n.r: Noémie, Catho, Chloë R.,
Hayden, Chloë VG., Lina en Silke
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RECREANTEN JONGENS SINT-NIKLAAS

KLEUTERS TEMSE
Hoi allemaal,
Het seizoen is alweer volop bezig. Vol enthousiasme startte wij terug op 2 september. De opkomst bij onze kleutertjes van Temse was fantastisch groot. We mochten
“oude bekende” maar ook veel nieuwe gymnastjes verwelkomen. Onze groep werd
al heel vlug zo groot dat wij ons moesten opsplitsen in 2 groepen. Onze kleinste
spruiten trainen bij juf Soleida en juf Kelly in de polyvalente zaal, onze grotere spruiten trainen bij juf Debby en juf Nathalie in de judo zaal. Zo werd het aangenaam
voor iedereen. De kleinste krijgen volop de basis van het kleuterturnen aangeleerd,
de grotere gaan al een stapje verder. Kracht, lenigheid, koprol, ... . Vol enthousiasme beginnen ze elke week aan een nieuwe training. De start van onze training doen
wij gezamenlijk met een welkomstlied en een korte opwarming. Ondertussen kijken
wij volop uit naar de Sint en zijn zwarte pieten die ons op zaterdag 2 december een
bezoekje zullen brengen. Daarna vliegen wij er volop in met het aanleren van ons
dansje voor het turngala.

De gymnasten van de Recrea Jongens Sint-Niklaas zijn reeds begonnen met het
inoefenen van onderdelen die ze zullen gebruiken op het Turngala 2018. Zowel
de trainers van Recrea jongens Temse en Sint-Niklaas willen iets nieuws proberen.
De nieuwste gymnasten kunnen ondertussen onze basisoefeningen en zijn volop
aan het trainen op de iets moeilijkere oefeningen. Onze andere gymnasten zijn
bezig met het perfectioneren van hun oefeningen. Deze gymnasten zijn ook reeds
bezig met de voorwaartse en achterwaartse salto aan te leren. We merken dat
onze gymnasten goed vorderen, hier worden de trainers zeer tevreden van!
Trainers Recrea Jongens SN

Groetjes trainsters kleuters Temse
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PUBLICITEIT

FUN DANCE
Hoi iedereen,
De Fun Dance is goed van start gegaan. Onze dansers zijn zich al volop aan het voorbereiden voor hun eerste optreden op 12 november. De eerste maanden hebben zij
les gekregen van Elyne Andries, een enthousiaste trainster die Ria verving tijdens
haar afwezigheid.
De dansers beleven volop plezier tijdens de lessen en zouden
dit graag nog delen met nieuwe
vriendjes. Heb jij ook danskriebels of ken je iemand die graag
beweegt op muziek, aarzel dan
niet en kom een keertje proberen bij de Fun Dance. Kinderen
kunnen nog aansluiten tijdens
het jaar want hoe meer zielen
hoe meer vreugd!
Groetjes Ria
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ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Algemene contactgegevens :
- Tonny Smet
tonny.smet@telenet.be
- Ivan Van Wauwe

ivanvw@telenet.be

- www.rustroest.be
- facebook: Koninklijke turnkring Rust-Roest Sint-Niklaas

Wist je dat …
- Vele trainers zich bijschoolden op het kaderweekend van de
Gymfed ?
- Febe, Jolien en Katrijn jurycursus volgde voor de recreawedstrijden
toestelturnen ?
- Nina Der Wael brons behaalde aan de damesbrug op het WK en
goud op het EK ?
- We op het turngala in de teletijdmachine stappen ?
- De Sint ons dit jaar kwam bezoeken in Sint-Niklaas EN Temse ?
- Door de grote opkomst bij de kleuters in Temse de groep in 2 gesplitst werd ?
- Onze wafelslag een zeer groot succes was ? En dat wij weeral
een record hebben gebroken ?
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