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VOORWOORD

KADERWEEKEND
Kaderweekend 2018

Beste leden,

Met heel wat trots kan ik jullie meedelen dat wij opnieuw het Q4Gym-label
behaald hebben.
Na maandenlange voorbereidingen kregen we op 11 oktober bezoek van onze
clubcoach van Gymfed. Deze audit zorgde toch voor wat zenuwen bij Eddy en
mezelf omdat we hier toch wel veel tijd hebben ingestoken. Maar de inspanningen hebben vruchten afgeworpen.

71,64 %

We behaalde een voorlopige score
, wat ver boven het gemiddelde
van de aangesloten clubs ligt. Op het einde van het seizoen krijgen we onze
definitieve score. We krijgen nog extra punten voor gymnasten die deelnemen
aan het Vlaams en/of Belgisch kampioenschap, alsook aan recrea-tornooien.
We kunnen dus alleen nog maar stijgen .

Het voltallige bestuur is heel trots op wat we samen met onze trainers en werkgroep bereikt hebben. De boodschap is nu : zo blijven verder doen voor de volgende 4 jaar(de volgende audit).

Met fiere groeten,
Katrijn De Gendt
penningmeester
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Het werd op voorhand aangekondigd via al onze communicatiekanalen : het
weekend van 20 en 21 oktober 2018 gaat er geen enkele training door. Reden ?
Onze trainers trokken op jaarlijkse bijscholing naar Gent, nl. naar het kaderweekend van de Gymfed.
Een opleidingsweekend voor trainers en bestuursleden dat met voorsprong het
grootste opleidingsevent in Vlaanderen is. Een aanbod van maar liefst 190 sessies
in de verschillende disciplines ! Op het programma stonden theoriesessies en interactieve doe-sessies in de verschillende disciplines. Ervaren lesgevers uit binnenen buitenland gaven ons tips en tricks om toe te passen in onze eigen lessen en
clubgebeuren. Met een rugzak vol ideeën trokken we naar onze volgende training
om al het bijgeleerde uit te testen op onze gymnasten. Ook onze bestuursleden
hebben vernieuwende ideeën opgedaan om aan de slag te gaan voor een nog
betere clubwerking.
We hebben weer ideeën
om mee te werken tot het
kaderweekend van volgend
jaar !

Uw verslaggeefster ter
plaatse,
Katrijn
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PUBLICITEIT

DANCE4FUN
FUN DANCE VOOR VOLWASSENEN ?????

Op 6 november zijn we gestart met dansen en bewegen op muziek
voor volwassenen van alle leeftijden. Voel jij het ook kriebelen kom
dan eens langs.

"Fundance Volwassenen"

Wil je graag bewegen op muziek,
zonder moeilijke choreografieën
kom dan zeker langs!
Voor wie: man/vrouw alle leeftijden!
Waar: Sporthal Temsica
Gasthuisstraat 78A, 9140 Temse
wanneer:iedere dinsdag
Uur: 18u50 tot 19u50
Mvg,
Ria Dansjuf Fundance
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ACTIVITEITENKALENDER 2018 - 2019

ACTIVITEITENKALENDER 2018 - 2019
April ‘19
06
06 & 07
27 & 28

ACRO – Vlaams Kampioenschap C- en I-niveau - Lommel
TTm – Provinciale voorronde 3 A- en B-niveau (ovb) - Gent
ACRO - Vlaams Kampioenschap A- en B-niveau - Mariakerke
Recreatoernooi Toestelturnen – Sint-Pieters-Leeuw
TTm - Provinciale voorronde 4 B-niveau(ovb) - Gent

04
04 & 05

Kampioenenviering
Recreatoernooi Toestelturnen - Essen
TTj - Vlaams Kampioenschap A-, B- en I-niveau - Wevelgem
Brevettendag Sporthal Temse
TTm- Vlaams kampioenschap AB-niveau - Leuven
Recreatornooi Acro -Schelle
Recreatornooi Tumbling - Leopoldsburg
TTm - Vlaams kampioenschap C-niveau - Tielt
Recreatornooi Tumbling - Waarschoot

Januari ‘19
12 & 13
19 & 20

26 & 27

TTm – Provinciale voorronde 1 C-niveau - Nazareth
Recreatoernooi Acro - Heusden
TTm – Wedstrijd 1 I-niveau – Sint-Gillis Dendermonde
ACRO - Provinciale voorronde 1 C- en I-niveau - Merelbeke
Recreatornooi Toestellen - Rekem
TTm – Prov. Voorronde 2 C-niveau - Wespelaer

Mei ‘19

11
11 & 12

Feburari ‘19
02 & 03
09 & 10

16 & 17
23 & 24

ACRO - Provinciale voorronde 2 C- en I-niveau - Alken
TTm - Wedstrijd 2 I-niveau - Hasselt
ACRO - Provinciale voorronde 1 A- en B-niveau - Bazel
TTm- Provinciale voorronde 3 C-niveau - Mol
Recreatornooi Tumbling - Kieldrecht
TTm – Wedstrijd 3 I-niveau - Jabbeke
Recreatornooi Acro - Heverlee
Recreatornooi Toestelturnen - Wervik
TTm - Provinciale voorronde 4 C-niveau - Meerhout
ACRO – Provinciale voorronde 3 – C- en I-niveau - Destelbergen

18
18 & 19

Juni ‘19
01 & 02
16

TTj – TTm Belgisch Kampioenschap A- en B-niveau – Libramont
Acro Belgisch Kampioenschap A- en B-niveau - Libramont
Laatste training

TTm = toestelturnen meisjes

TTj = toestelturnen jongens

ovb = plaats nog niet gekend

Maart ‘19
02 & 03

09 & 10
16
16 & 17

23

30 & 31

TTm- Provinciale voorronde 1 A- en B-niveau – Hoogstraten
TTj – Provinciale voorronde 1 A-, B en I-niveau - ???
Recreatornooi toestelturnen - ploegwedstrijd - Moorslede
ACRO - Provinciale voorronde 2 A- en B-niveau - Breendonk
TTm- Provinciale voorronde 5 C-niveau (ovb)
Algemene Repetitie voor het Turngala in de Turnhal van
Sint-Niklaas van 9u30 tot 12u00 – kleuters tot 10u30
Recreatoernooi Toestelturnen
TTj- Provinciale voorronde 1 A-, B- en I-niveau - Jabbeke
ACRO – Procinciale voorronde 4 C- en I-niveau – Oud Turnhout
Recreatornooi toestelturnen - Varsenare
TURNGALA in De Witte Molen Sint-Niklaas om 19u00 met
deelname van ALLE gymnasten !!!
ACRO – Provinciale voorronde A- en B-niveau - Leuven
TTm - Provinciale voorronde 2 A- en B-niveau (ovb)
TTj – Procinciale voorronde A-, B- en I-niveau – Sint-Niklaas
Recreatornooi Acro - Mariakerke
Recreatornooi toestelturnen - Leopoldsburg

vervolg
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GEEN TRAININGEN OP !!!

HALLOWEENFEEST

!!! SAVE THE DATE !!!
zaterdag,

20.10.18

Kaderweekend Gent

zondag,

21.10.18

Kaderweekend Gent

dinsdag,

30.10.18

enkel voor Fundance

donderdag,

01.11.18

Allerheiligen

vrijdag,

02.11.18

Allerzielen (o.v.)

zondag,

11.11.18

Wapenstilstand

maandag,

24.12.18

Kerstdagavond

dinsdag,

25.12.18

Kerstdag

woensdag,

26.12.18

2de Kerstdag

maandag,

31.12.18

Oudejaarsavond

dinsdag,

01.01.19

Nieuwjaar

woensdag,

02.01.19

2de Nieuwjaarsdag

dinsdag,

05.02.19

enkel voor Fundance

zaterdag,

23.03.19

Turngala

zondag,

24.03.19

Dag na Turngala

dinsdag,

09.04.19

enkel voor Fundance

dinsdag,

17.04.19

enkel voor Fundance

zondag,

21.04.19

Pasen

maandag,

22.04.19

Paasmaandag

woensdag,

01.05.19

Feest van de Arbeid

zondag ,

05.05.19

dag na kampioenenviering

zaterdag,

11.05.19

Brevettendag

donderdag,

30.05.19

Hemelvaart

zondag,

09.06.19

Pinksteren

maandag,

10.06.19

2de Pinksterdag

zondag,

16.06.19

Laatste training
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Volgend seizoen organiseren we een heus Halloweenfeest ! We verwachten jullie allemaal op 26 oktober 2019
om samen te griezelen.

Noteer dit alvast in jullie agenda.
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De Sint op bezoek in beide sporthallen

De Sint op bezoek in beide sporthallen

De Sint op bezoek !
Naar jaarlijkse gewoonte bracht Sinterklaas en zijn zwarte pieten ons op zaterdag 1
december en zondag 2 december een bezoek. Zowel in Temse als in de sporthal van
Sint-Niklaas.
Toevallig liep er dat weekend ook een zwartgeklede man met bivakmuts rond. Een
hele stoute boef die op pad was om al het lekkers van de Sint te stelen. Gelukkig
waren onze kinderen bij de pinken en konden we deze boef opsluiten. De boef had
spijtig genoeg al het snoep verstopt en wou dit niet zomaar terug geven. Iedere
groep moest voor de boef een opdracht uitvoeren om zo telkens een stukje van een
puzzel terug te verdienen. Als de puzzel volledig was wou hij alles teruggeven. Al
onze gymnasten deden hun uiterste best om hun opdracht zo goed mogelijk uit te
voeren. Zelfs de trainers in Temse heeft de snoepjesdief niet gespaard. De trainers
van dienst vervulden ook hun opdracht. Onze Sint was enorm onder de indruk van
de prestaties van deze trainers.
Na alle vervulde opdrachten gaf de bandiet al het snoepgoed terug aan de Sint zodat hij dit kon uitdelen aan onze gymnasten. De boef moest plechtig, op zijn knieën
beloven dat hij dit nooit meer ging doen. De jongens en meisjes beslisten dan ook
mee over een gepaste straf. Ze gaven hem ook een opdracht : hij moest een mooie
koprol laten zien. Het was snel duidelijk dat meneer de boef meer verstand had van
stelen dan van turnen.
Onze Sint kon dan eindelijk al het lekkers uitdelen en er werden dan ook mooie
foto’s genomen.
Onze Sint en zijn Pieten waren zeer tevreden met de afloop en beloofden ons om
volgend jaar zeker terug te komen.

Verslag Eddy.
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PUBLICITEIT

MEISJES 3 SINT-NIKLAAS
Recreanten Meisjes 3 Sint-Niklaas
Meisjes 3 is dit jaar een totaal nieuwe groep.
Enkele meisjes van de oude garde hebben de groep verlaten en er is
heel wat nieuw jong geweld bijgekomen!
Het niveau ligt meteen hoog, dit geeft ons de mogelijkheid heel wat
moeilijkere en uitdagende elementen aan te leren.
Wij kijken alvast uit naar de vooruitgang die onze meisjes gaan maken
gedurende dit seizoen!

Met vriendelijke groeten,
Lisa Colman
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WEDSTRIJDEN VOOR RECREANTEN

SELECTIE MEISJES

Het 3e jaar dat we met een recreantengroep op wedstrijd gaan, wat vliegt de tijd
vooruit! Dit jaar starten wij met iets nieuws. Wij doen dit jaar mee met de ploegenwedstrijd in Moorslede tijdens het weekend van 2 en 3 februari 2019. De ploegjes
bestaan uit 3-5 personen en strijden met zen alle voor de overwinning.
Ons eerste en jongste ploegje bestaat uit 4 gymnasten: Ante, Lien, Berreket en Manon (Zij staat niet op de foto wegens ziekte). Vervolgens staan er 3 gymnasten te
springen om te beginnen aan de wedstrijd namelijk Jana, Kiyana en Luna. Het derde groepje bestaat uit drie jonge gymnasten: Esmee, Jossefien en Jill. Voor hen is
deze wedstrijd de eerste in hun turncarrière. Als voorlaatste hebben we de ervaren meiden: Lies, Axelle en Hanne. Zij strijden al 3 jaar lang mee tijdens de wedstrijden. In het laatste groepjes zitten de anciens: Sarah, Charlotte en Amke.
Veel succes meisjes,
Jullie trainsters: Katrijn, Febe & Jolien

Vorig seizoen hebben onze meisjes veel mooie resultaten behaald.
Dit willen we nu zeker evenaren en indien mogelijk nog beter presteren.
Dus halfweg augustus, na een deugddoende warme vakantie, zijn we er terug ingevlogen.
Noëmie en Ella-June hebben dit seizoen nog geen wedstrijden, maar zijn toch ook al
volop bezig met bepaalde elementen aan te leren die ze volgend jaar zullen moeten
kunnen in hun oefeningen.
Voor Catho is het dit jaar haar vuurproef, de eerste keer is toch altijd heel spannend, gaat ze niet teveel stress hebben, gaat ze rustig kunnen blijven, zal ze haar
oefeningen onthouden, gaat ze niet van de balk vallen…, maar zij werkt goed door,
dus we hebben er alle vertrouwen in.
vervolg
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SELECTIE MEISJES

RECREANTEN MEISJES 1 SINT-NIKLAAS

Ook voor onze nieuwkomers: Yinthe, Nette en Nika zal het spannend zijn. Ook voor
hen een eerste keer proeven van het wedstrijdgebeuren.
Alle andere meisjes: Silke, Chloë, Keltum, Jara, Julien, Merel, Elise, Marie, Amber en
Maissae (zij traint de meeste uren in het opleidingscentrum van Sint-Gillis-Waas)
beginnen het al wat gewoon te worden. Maar bij sommige van hen slaat de stress
toch steeds weer toe.
Dus tot nu toe hebben we volop gewerkt aan kracht, lenigheid en het uitproberen
van nieuwe elementen. Nu zijn we bezig met het aanleren van de verschillende
nieuwe oefeningen aan sprong, brug, balk en grond, zodat we er vanaf januari (dan
beginnen de eerste wedstrijden) terug kunnen invliegen.
Ook de trainers van hun kant doen alle mogelijke inspanningen: uitproberen van
nieuwe elementen bij elk van de gymnasten, oefeningen in elkaar boxen, zelf op
cursus gaan (onlangs nog naar het kaderweekend in Gent), tussendoor ook nog een
oefening voor het turngala in elkaar proberen steken, naar regiotrainingen gaan.
Dus jullie zien: werk genoeg aan de winkel.
Maar als op het einde van de rit dan mooie resultaten behaald worden is iedereen
weer heel tevreden, turnsters, ouders en trainers. En daar doen we het dan ook
voor. Dus meisjes: verder goed doortrainen en aan mijn jongere collega-trainsters
(Sarissa, Lisa en Sofie) van de selectieploeg: bedankt voor jullie inzet. Samen kunnen we er weer iets heel moois van maken dit seizoen.

Het nieuwe turnseizoen draait ondertussen op volle toeren.
Bij meisjes 1 Sint-Niklaas mochten wij heel wat “oude” maar ook nieuwe gymnasten verwelkomen. De meeste vlogen er onmiddellijk in, voor de nieuwe gymnasten
was het eerst even wennen aan de groep maar vooral de toestellen leren kennen.
Grond, balk, sprong, trampoline, het was allemaal nieuw.
Ondertussen voelt iedereen zich super goed in de groep en hebben ze de
toestellen kunnen ontdekken en zijn ze dus klaar voor de volgende stap. Trainen
om te kunnen schitteren op het turngala. Maar voor het zover is mochten ze eerst
laten zien aan de Sint wat ze allemaal al kunnen. Blijkbaar zijn ze allemaal braaf
geweest want iedereen kreeg wat lekkers van de Sint. Wij hebben in ieder geval
niet te klagen want elke training zetten ze zich in voor de volle 100%.
Wij zijn, terecht, fiere trainers.
Groetjes,
Debbie en Nathalie

Carine en Amede
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RECREA ACRO

TUMBLING

We startten het jaar met een stevige opwarming, wat extra lenigheid en kracht. De
gymnasten maakten kennis met de eerste acrodeeltjes.Onze lage deeltjes zitten al

De tumbling groep is dit jaar gestart met een indrukwekkend aantal.
Na wat wikken en wegen, hervormen en enkele verplaatsingen hebben we nu een
vaste groep.
Natuurlijk zijn er bekende gezichten verschenen, maar ook veel nieuwe leerlingen.
Echter betekent nieuw niet groen, de leerlingen hebben een groot potentieel.
Van de bekende leerlingen weten wij natuurlijk al wat ze kunnen en zelfs dan
verbeteren ze nog steeds.
Van de nieuwste leerlingen kunnen we deze keer hetzelfde zeggen.
Alle leerlingen hebben op deze korte tijd al een mooie vooruitgang geboekt.
Dit vinden wij natuurlijk fantastisch, het gala komt er nu eenmaal aan.
En wij willen net zoals vorig jaar een gala presenteren waar iedereen genot van
heeft.
Het zal een echte uitdaging zijn om het gala op zijn goede benen te krijgen, maar
we twijfelen er niet over dat dit goed zal komen.
We hopen dat jullie dan ook enorm gaan genieten van het gala, tot dan.

top! Nu bouwen we de hoge acrodeeltjesop. We hebben er alvast zin in!

Nouhaïla,Debby,Liza
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SNOEP - WAFEL - EN TRUFFELSLAG

VERHUISD ??? - E-MAILADRES

Beste gymnasten en sportvrienden
Onze wafel en snoepverkoop zit er weer op. We willen iedereen bedanken die de
moeite heeft gedaan om van deze verkoop een succes te maken.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede van onze gymnasten.
Deze acties zijn broodnodig om ons werkjaar te helpen bekostigen. Dank zij deze
opbrengst kunnen we het lidgeld zo laag mogelijk houden voor al onze gymnasten.
Laat de wafels en snoepjes smaken.
1. Eddy De Backer
2. Lotte Inze
3. Yinthe Haentjes
4. Nette Raemdonck
5. Stephanie Van Goethem
6. Jolien Steenssens
7. AJ Baetens
7. Carine Moens
8. Mylie en Ella-June Van Limberghen
9.De Beuckelaer Marie
10. Lisa Goiris

380€. 61 stuks
309€. 50 stuks
267€. 42 stuks
246€. 40 stuks
229€. 37 stuks
201€. 33 stuks
190€. 30 stuks
190€. 30 stuks
189€. 30 stuks
182€. 29 stuks
172€. 27 stuks

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
soms mails via het ledenbestand van de GymFed. Indien U een mail
ontvangt van tonny.smet@telenet.be is dit een mail van Rust-Roest.
Gelieve deze dan te openen en zeker te lezen.

EEN GOUDEN RAAD !!!

Groetjes Vanessa

Koninklijke Turnkring Rust-Roest of
www.rustroest.be
‘t boekske
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VOORVERKOOP KAARTEN TURNGALA

TRAININGEN TURNGALA

TURNGALA 2019
VOORVERKOOP KAARTEN
TURNGALA
Wijziging training op zondag !!!!

Op volgende data krijgt iedereen de gelegenheid om gedurende de
training kaarten voor het turngala van 23 maart a.s. aan te kopen :

(niet van toepassing voor de kleuters)

Sporthal Temse
Dinsdag 12 maart
Woensdag 6 en 13 maart
Zaterdag 2 en 9 maart

van 18u45 tot 19u15
van 18u00 tot 18u30
van 11u30 tot 12u00
Beste ouders,

Sporthal Sint-Niklaas
Zondag 3 en 10 maart
Zaterdag 16 maart
11u30 tot 12u00

Op zaterdag 23 maart a.s. heeft ons jaarlijks turngala plaats. Elke groep van onze
club zal hier optreden.
Het aanleren van de groepsoefeningen start

van 11u30 tot 12u00
van 09u30 tot 10u00 en van
(tijdens algemene repetitie)

vanaf zondag 13 januari 2019.
Vanaf deze datum zal de groep “meisjes 3” van trainsters Lisa en Lisa, de training
aanvatten om 9u30.
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.
Het aanleren van de FINALE, dit is één oefening met alle groepen samen
(met uitzondering van de kleuters) start ook op

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

13 €
6 €

Kassaprijs : + 2 €
Verkochte kaarten worden NIET teruggenomen

zondag 13 januari a.s. van 12u00 tot 12u15

Het Bestuur

‘t boekske
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TURNGALA

BELANGRIJKE DATA

AANDACHT - AANDACHT - AANDACHT

DATA OM ZEKER TE ONTHOUDEN

Ons jaarlijks Groot Turngala gaat door op
ZATERDAG 23 MAART 2019
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

Dus allen op post !!!
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.
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.

* zaterdag 16 maart 2019 van 9u30 tot 12u00
Kleuters tot 10u30
ALGEMENE REPETITIE
in Turnhal Sint-Niklaas

* zaterdag 23 maart 2019 om 19u00
TURNGALA

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

‘t boekske

in Sporthal Sint-Niklaas
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SPONSORS GEZOCHT

PUBLICITEIT

Interesse om ons Turngala te sponsoren of kent U iemand die
wilt sponsoren ????

Kijk eens wat wij U bieden voor….
15 €
25 €
50 €
125 €

Tijdens Turngala : - ½ blad in programmaboekje
Tijdens Turngala : - 1/1 blad in programmaboekje
Tijdens Turngala : - 1/1 blauw blad in programmaboekje
Tijdens Turngala : - 1/1 blauw blad in programmaboekje
- VIP-uitnodiging met receptie voor 2 personen
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
info@rustroest.be
03/711 00 10
- Katrijn De Gendt, penningmeester
katrijndegendt@skyet.be 0478/80 34 38
Sponsoring dient binnen te zijn ten laatste op 15 januari 2019
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PUBLICITEIT

D.V.D

Turngala

D.V.D.

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 23
maart 2019.
De kostprijs voor deze film is 15 €.
Opgelet : deze D.V.D. dient wel vooraf besteld en betaald te worden. 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
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KLEURPLAAT
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ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

DAG SINT

Algemene contactgegevens :
- Tonny Smet
info@rustroest.be
- Katrijn De Gendt
katrijndegendt@skynet.be
- Eddy De Backer
- www.rustroest.be

eddy.dback@telenet.be

- facebook: Koninklijke turnkring Rust-Roest Sint-Niklaas
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