
 
  



 
  



BESTE TURNVRIENDEN 
 

En zo glijden we stilaan naar het einde van het jaar, en het was precies nog maar 

net begonnen ! 

 

Ook in onze club hebben de gymnasten, samen met hun trainers, er vanaf 

september weer talrijke uurtjes turnplezier opzitten.  Vele nieuwe gezichtjes 

heten we alvast welkom bij onze grote turnfamilie. 

 

Onze eerste GROTE manifestatie in 2015 is ons Turngala.  Contacten met 

verschillende gastvedetten werden reeds gelegd en het wordt zeker weer een 

spetterend turngala.  Hier rekenen wij zeker op de deelname van al onze 

gymnasten.  Hoe groter het aantal deelnemers, hoe groter de uitstraling van onze 

club naar buiten toe. 

 

Het bestuur, de werkgroep en de trainers wensen jullie : 

“een succesvol, sportief, gezond en gelukkig 2015” 
 

Het Bestuur 
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TURNGALA 
 

Ons jaarlijks Groot Turngala gaat door op 
 

ZATERDAG 28 MAART 2015 

OM 19 U 
 

in de Stedelijke Sporthal “De Witte Molen” 

in Sint-Niklaas 
 

Het zou ons ten zeerste verheugen mochten alle leden deelnemen aan ons 

turngala, al was het maar uit loyauteit t.o.v. hun club.  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 !!! 
 

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 doen wij nogmaals een oproep 

om zoveel mogelijk toegangskaarten te verkopen of…. weet U een sponsor en 

dit vanaf € 10, zeg het ons gerust. 

Wanneer U zich geroepen voelt om ons te helpen, bezorg ons dan gerust uw 

naam.  Wij zijn er U dankbaar voor.   

 

Met dank bij voorbaat. 

 

Monique Van Wauwe, 

Bestuurslid 
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BRADERIJ 
 

 

Naar jaarlijkse traditie waren we op 13 september weer present op de braderij in 

Temse. 

Beter dan vorig jaar, toen we uitgeregend zijn, waren er dit jaar 7 zonnen om 

onze aanwezigheid in de verf te zetten. 

We konden rekenen op de helpende handen van de werkgroepleden bij het 

opstellen en afbreken van de stand en het bedienen van de talrijke dorstige 

kijklustigen maar ook op de trainers en gymnasten die een mooie demonstratie 

gaven van wat onze club zoal te bieden heeft. Dank aan allen!!! 

Achtereenvolgens zagen we de kleuters, oefeningen op de mini-trampoline, 

mooie oefeningen van de acro, tumbling en de AGD selectie die van begin tot 

eind de omstaanders konden boeien. 

De "sportstraat" die dit jaar door de gemeentelijke sportdienst werd ingericht, 

liep tot bij Rust Roest waardoor vele kinderen konden kennis maken met de 

turnsport en onze club. Door dit initiatief ontvingen we een cheque van €50 die 

we kunnen gebruiken bij de betaling van gemeentelijke facturen. 

Hopelijk kunnen we door deze mooie reclamecampagne op de braderij 

binnenkort enkele nieuwe leden verwelkomen! 

Met voldoening over deze editie en een aangedikte clubkas, kijken we alvast uit 

naar die van volgend jaar. In die tussentijd wens ik iedereen een sportief en 

succesvol turnjaar toe.  

 

Marianne Brys 
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TOP 10 VERKOOP KIPPEN EN WAFELS 

Op 22 november hadden we onze jaarlijkse kippenslag en dit jaar kunnen wij 

spreken van een topverkoop. Er werden niet minder dan 111 kippen,  

315 kippefilets, 86kg kippebillen en 33kg kalkoenfilets verkocht.  

Ook de wafelverkoop was een schot in de roos. 

De chocoladewafels waren de populairste snoepjes en goed voor een verkoop 

van 300 dozen, de vanillewafels bereikten een score van 178 dozen. 

 

Hierbij bedanken we al onze kopers en in het bijzonder onze verkopers, alle 

mensen die meegeholpen hebben met de organisatie enz…prachtig gedaan 

mannen, deze opbrengst is van harte welkom en belangrijk voor onze clubkas. 

Maar toch moeten wij weerom vaststellen dat er nog een aantal mensen, zelfs 

trainers zijn die niets verkocht hebben wat wij ten zeerste betreuren omdat deze 

mensen een zeer belangrijke voorbeeldfunctie hebben binnen de muren van onze 

club! 

 

Hieronder een opsomming van onze topverkopers: 

 

1    Rasschaert Dominique    € 540 

2    Maes Maaike                            € 378 

3    Jonas De Backer                      € 270  

4    Kerckhoven Yuna                      € 240 

5    Baert Emily – Jurgen en Debby              € 174  

6    Willy Van Wauwe                      € 162  

7    Van den Borre Lien                    € 138  

8    Goossens Jochen                      € 132  

9    Carinne Moens                          € 126  

9    Ternest Silke                             € 126  

10   De Parade Rena-Selani-Sarissa         € 108  

10   Kruppianaskaya  Emily              € 108  

10   Bauwens Bert                            € 108 

10   Buytaert Greet                           € 108  

10   Coppens Maya-Merlijn              € 108  

 

Nogmaals, bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft om deze topscore te 

bereiken. 

 

Voor het bestuur, 

Tonny 
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SINT OP BEZOEK 
 

7 december was het zover. De Sint en zijn pieten brachten ons een bezoekje in 

de sporthal De Witte Molen van Sint-Niklaas. Alle zwarte pieten lagen te slapen 

omdat ze blijkbaar heel moe waren van al het werk dat ze de afgelopen weken 

hadden gedaan. Onze kleutertjes wisten  wel hoe ze de pieten moesten wekken ,  

een luide schreeuw , en alle pieten werden wakker.  Alle jongens en meisjes 

dansten  op een vrolijk Sinterklaas liedje voor de lieve Sint en zijn pieten. Onze 

Sint genoot van al die leuke Rust Roest 

 vriendjes . Na een sprong op de mini trampoline onder begeleiding van de 

zwarte pieten ,  en een koprol op het matje mochten onze kleutertjes bij de Sint 

komen om een klein cadeautje te ontvangen. Vlug nog een groepsfoto en dan 

weer plaats maken voor de oudere jongens en meisjes. Opnieuw waren alle 

zwarte pieten in slaap gevallen en ook deze keer werden ze luidkeels wakker 

gemaakt. De jongens en meisjes brachten de gymbodans voor de Sint.  

Iedereen  mocht dan ook even langs gaan bij de Sint waar ze van de zwarte 

pieten ook hun cadeautje 

mee kregen. Sinterklaas  

was dit jaar heel blij met 

de mooie kleurplaten die 

onze kinderen  hadden 

ingekleurd.  Wij willen 

onze Sint en zijn zwarte 

pieten danken dat ze  toch 

nog even  zijn langs 

gekomen bij ons.  

Natuurlijk mogen we alle 

medewerkers niet vergeten 

te bedanken voor de inzet 

die zij hebben gedaan om 

dit alles weer mogelijk te 

maken. 

We hopen onze Sint 

volgend jaar weer te 

mogen ontvangen bij al 

onze Gym vriendjes van  

de beste club van het land  

Rust Roest.  

 

Eddy De Backer 

 

 

’t Boekske          Pagina 7 



NIEUWE OMBUDSVROUW 
 

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd beslist om binnen onze club nog 

een extra persoon met een belangrijke functie in te lassen met name een 

ombudsvrouw. 

Deze eer kwam te beurt aan bestuurslid Peggy, reeds vele jaren lid van onze club 

en momenteel actief binnen het bestuur. Haar coördinaten:  De Bruyn Peggy 

     Frans Van Cauwelaertlaan 62 

     9100 Sint-Niklaas 

     03/766 00 47 

     peggy.debruyn@vtssn.be 

Peggy zal eventuele klachten of problemen objectief en onafhankelijk behandelen 

met als doel tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. 

 

Namens het bestuur, 

Tonny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selectie meisjes Acro 
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KADERWEEKEND 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Gymnastiek Federatie van Vlaanderen  

ook dit jaar weer het kaderweekend. 

Onze trainers en trainsters  hebben hier natuurlijk aan deelgenomen. 

Een 70 – tal sessies gegeven door experts stonden er op het programma. Naast 

de specifieke sessies gericht naar de verschillende disciplines vonden er tal van 

workshops rond didactiek en recreatieve Gym plaats. Het programma werd 

zodanig opgesteld dat je,  over twee dagen verspreid,  zelf je eigen 

opleidingsweekend  kon samen stellen. Voor de meeste trainers onder ons was 

het een jaarlijkse gewoonte om deel te nemen aan dat weekend en voor anderen 

was het nieuw. Ik kan gerust zeggen dat de sfeer onder de Rust-Roest bevolking 

helemaal goed zat. Een gezellige babbel , een grap aan tafel , alles verliep leuk . 

Onze jonge dames  hun geluk kon niet op ,  bij het weerzien van Gymbo. Een 

groepsfoto met Gymbo kon dan ook niet lang uitblijven. We danken iedereen 

die zich heeft ingezet om aanwezig te zijn  op het  kaderweekend en hopen 

volgend jaar op een nog grotere opkomst.   

(Eddy.) 
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015 
 
 

Januari  2015 
 

      10 - 11  Wedstrijd 2 – AGD - I-niveau – Hoogstraten 

   Recreatornooi Acro - Niel 

      17 - 18  P.K. AGD B-niveau – Kortrijk 

   P.K. ACRO CI - Bazel 

      24 – 25  PK AGD A & B-niveau - Leuven 

   Recreatornooi Acro – Mariakerke 

          31  Recreatornooi Toestelturnen – Rekem 

   Wedstrijd 3 – AGD – I-niveau – Nederboelare 

 

Feburari  2015 

        01   Recreatornooi Toestelturnen – Rekem 

   Wedstrijd 3 – AGD – I-niveau – Nederboelare 

        07  Kampioenenviering in K.A. Temse  

      07 - 08  PK AGD A+B – Nieuwkerken-Waas 

   PK Acro CI - Breendonk 

      14 - 15  PK AGH I-niveau - Houthalen 

      21- 22  P.K. AGD A+B – Oud-Turnhout 

        28  Recreatornooi Toestelturnen – Oostende 

   Recreatornooi Acro – Heusden 

   P.K. AGH ABI-niveau – Sint-Niklaas    
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015 
 

Maart  2015 

 

        01  Recreatornooi Toestelturnen – Oostende 

   Recreatornooi Acro – Heusden 

   P.K. AGH ABI-niveau – Sint-Niklaas  

      07 - 08  PK AGD A+B - Stekene 

   PK ACRO CI – Bree 

      14 – 15  VK ABI-niveau AGH - Izegem 

   Recreatornooi Toestelturnen - Denderhoutem 

21 Algemene Repetitie voor het Turngala in deTurnhal van 

Sint-Niklaas van 9u30 tot 12u00, 

     kleuters tot 10u30 

      21 – 22  PK AGD C-niveau – Tielt 

         28 TURNGALA in De Witte Molen Sint-Niklaas om 19u00 

met deename van  ALLE gymnasten !!! 

 VK Acro CI - Mariakerke 

      28 – 29  BK AGD/AGH A-niveau - Wallonië 

April  2015 

      04 - 05  Recreatornooi Toestelturnen - Izegem 

   PK AGD – C-niveau - Jabbeke 

      25 - 26  BK  & Coupe KBT Acro - Mariakerke 

   Recreatornooi Toetelturnen – Sint-Pieters-Leeuw 

   Coupe KBT AGD/AGH B-niveau – Wallonië 

Mei  2015 

     02 - 03  PK AGD C-Niveau -  Bilzen 

   Recreatornooi Acro - Breendonk 

     09 – 10  Recreatornooi Toestelturnen - Nazareth 

     16 – 17  PK AGD C-niveau - Stekene 

        30  Gymfinales – Gent 

   VK AGD C-niveau – Leuven 

 

Juni  2015 

 

       14   Laatste training 

 

 

 

PK : Provinciaal Kampioenschap 

VK : Vlaams Kampioenschap 

BK : Belgisch Kampioenschap 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
 

Wij vragen aan de ouders hun kind(eren) op tijd naar de kleedkamer te brengen, 

zodat de les stipt kan beginnen.  De trainers halen uw kind(eren) hier op. 

Deze ruimtes zijn er om gebruikt te worden; laat schoenen, jassen truien,…. hier 

achter doch geen waardevolle voorwerpen.  Deze waardevolle voorwerpen laat 

je 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. 

 

Lange haren vragen we goed samen te binden. 

 

Het bestuur 
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DATA OM ZEKER TE ONTHOUDEN !!! 
 

zaterdag 21 maart 2015 van 9u30 tot 12u00 

Kleuters tot 10u30 

ALGEMENE REPETITIE  

in Turnhal Sint-Niklaas 

zaterdag 28 maart 2015 om 19u00 

TURNGALA  

in Sporthal Sint-Niklaas

 
Het leukste snoetje van de brevettendag Cuvelier Marte 
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BREVETTENDAG  

 
Zondag 30 november 2014 ging de 29

ste
 

editie van onze brevettendag door in 

sporthal Temsica te Temse. Een dag waar 

alle kinderen kunnen laten zien wat ze op 

de voorbije trainingen allemaal al geleerd 

hebben. 

Onze mensen van de werkgroep en 

sommige trainers waren al vroeg van de 

partij om de zaal klaar te zetten . Het hele team deed zijn uiterste best om alles 

tijdig klaar te krijgen en zoals gewoonlijk hadden deze mensen er geen probleem 

mee.  De zaal was mooi en goed ingedeeld.  Rond 13u kwamen de eerste 

kijklustigen al aan om een goed plaatsje te hebben op de tribune. Rond 14 u 

werd het startschot gegeven en konden al onze gymnasten hun kunnen laten zien 

aan ouders en familie die talrijk aanwezig 

waren. 

Onder het oog van een strenge  jury 

werkten al onze gymnasten hun 

oefeningen af. Monique Van Wauwe , 

onze ex-secretaris had een zeer goed 

rotatieschema opgemaakt zodat alles heel 

vlot kon verlopen. Deze editie waren ook 

onze gymnasten talrijk aanwezig , we 

mochten er 132  inschrijven.  

Omstreeks 16u30 waren alle reeksen afgewerkt .  

De mensen van de rekentafel deden hun uiterste best om zo snel mogelijk alle 

uitslagen te verwerken zodat de medailles uitgereikt konden worden. Al onze 

gymnasten van klein tot groot  kregen een bronzen , zilveren of gouden 

medaille.   

Tevreden en voldaan  keerden  onze kinderen terug naar huis. 

Na afloop begonnen  trainers en medewerkers van de werkgroep onmiddellijk 

met het afbreken van de zaal zodat ze  rond 17u 15 klaar waren en nog een 

lekker pintje konden gaan drinken in de cafetaria. Bij een leuke babbel werd de 

dag nog eens overlopen. We mogen spreken van een geslaagde editie .  

Het bestuur wil  iedereen danken die zich vrijwillig heeft ingezet om te komen 

helpen. Zonder hulp is het onmogelijk om zulke evenementen te organiseren . 

Ook danken we de talrijk opgekomen ouders , grootouders , familie en vrienden 

van onze gymnasten. We hopen dat iedereen heeft genoten van deze dag en dat 

ze  volgend jaar weer even talrijk aanwezig zullen zijn  voor 30
ste

 editie  van de 

brevettendag 

 

Eddy De Backer 
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UITSLAG BREVETTENDAG 30.11.2014 
 
KLEUTERS geb. 11-10-09    RECREANTEN ACRO 

DE MEYER AURELIE   Z  CUVELIER LISA   Z 

RESSELEER SILKE   Z  DE BOCK KJENTA   Z 

SAEYS LINA    Z  DE PAEPE YENTHE   G 

VAN DAMME FAYE   Z  DE VOS BRITT    G 

WAGEMANS OONA-LEE  Z  DHOOGHE FLAVIE   Z 

BENOMAR JIHANE   Z  DHOOGHE LEONIE   Z 

BENOMAR JOUHANA   Z  HALICI HIRANUR   B 

COCQUET NEELKE   Z  HALICI NISANUR   B 

DE BEUCKELAER LIEN   Z  HALICI RAVZA    Z 

DE BEUCKELAER ROOS  Z  HANEDAN RABIA   Z 

ROTTIERS ROSALIE   G  HELLEMONS LUNA   G 

SAEGEMAN JOLIEN   Z  KRUPIANSKAYA EMILY  Z 

TIMMERMAN ELENA   B  KULACOGLU NESRIN   Z 

VERMORGEN NIENKE   Z  MIHIELSENS LENI   G 

APS ARJEN    G  OULICHKI SOFIA   Z 

ATES HASAN AYDIN   G  PEREIRA MATILDE   Z 

BENOMAR TAYSIR   G  RAMAN ANNELI   Z 

CORNELISSEN IAN   G  RESSELEER KATO   B 

SERMIJN YANO   G  ROZENDOM NOYA   G 

SOUSSI JAWAD    Z  VAN DURME JOKE   Z 

VERRAES LANDER   Z  HALICI  ELNUR    B 

       VAN DER JEUGD JULIE   B 

JONGENS geb. 08-07-06     YAKASIR YADE   Z 

ATES YASIN RAMAZAN  G  CUVELIER MARTE   Z 

BOLATAYEV NURGAMID  Z 

DE BLOCK MATHICE   G  SELECTIE ACRO 

DE WILDE JAYDEN   G  AMAGLO MARIE   G 

DE WITTE DAAN   G  BAERT EMILY    G 

GUC KEMAL    G  DE BISSCHOP JILL   G 

GUC ONUR HUSEYIN   G  MAES MAAIKE    G 

VAN DE PERRE JASPER   G  ROMBAUT JENN   G 

VAN DE VIJVER JENS   G  SUTHERLAND ELLA   G 

VAN MIEGHEM KEANU  G  TERNEST SILKE   G 

WEYN VE    Z  ZAIDI NADOUA   G 

       ZAIDI NOUHAILA   G 

JONGENS geb. 05-04-03 

ADASHEV KHAMZAT   G  SELECTIE AGD 

       APS ENYA    G 

JONGENS geb. 02 en later    BENABDELLAH AYA   G 

BOLATAYEV NURMAGOMED G G  DEBEUCKELAERE MARIE  G 

FEKET ALEC    G  GOIRIS LISA    G 

VAN HEES SANDER   G  KERCKHOVEN YUNA   G 

       SALGADO FIGUERA NOOR  G 

SELECTIE JONGENS     SERMIJN ALESSYA   G 

DE BACKER JONAS   Z  SOUSSI OUANISA   G 

DE BACKER JORIAN   G  VAN DAELE FRAN   G 

DUBOIS FREDERIC   G  VAN DEN BORRE LIEN   G 

HASHIEV MAGOMED GIRIE  G  VERRAES KELTUM   G 

MEERSMAN JARNE   G  YSEWIJN AMBER   G 

 

 

 

          Vervolg 
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UITSLAG BREVETTENDAG 30.11.2014 

MEISJES geb. 08-07-06    MEISJES geb. 02 en later 

APERS IRRISA   Z  FERKET BRITT   G 

BATIR AMIRA   Z  VAN HEES LISA   G 

BOONS FEMKE   Z 

BOONS SILKE   Z  TUMBLING 

COPPENS MAYA   Z  BENIERS LIEN   G 

DE GELDER EMMA   G  HERMANS MORGANE  G 

DE WITTE SAAR   Z  SMEKENS JENS   G 

VAN LANDEGHEM LOTTE Z  TANTAWI SOAD   G 

EL FAKIRI SIRIN   B  VAN DEN BRANDE FLEUR     G 

GOUMANOUZ MAISSAE  G  WEYN STERRE   G 

HOLSTERS ENYA   G 

MEERSMAN FEMKE  G 

VAN HAVERE ASHLEY  G 

YILMAZ SEYMA   G 

VAN KERCKHOVE CELESTE B 

 

MEISJES geb. 05.04.03 

CORNELISSEN CAITLIN  G 

DE BLOCK AURELIE  G 

DE GELDER LAURA  G 

DE VOS NOOR   G 

DHOLLANDER LORE  Z 

HUYSMANS JUSTINE  G 

ILLEGHEMS FLORKE  G 

MAJDOUBI AHLEM   G 

MERKS FLEUR   G 

PAUWELS LUNA   G 

SMET FIEN    G   
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GEEN TRAININGEN OP !!!!!!!!!! 
 

 

donderdag, 01.01.15 Nieuwjaar 

vrijdag, 02.01.15  2de Nieuwjaarsdag  

zaterdag, 28.03.15  Turngala 

zondag, 29.03.15   Dag na Turngala 

zondag, 05.04.15  Pasen 

vrijdag, 01.05.15  Feest van de Arbeid 

zondag, 14.06.15  Laatste training 
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Rust Roest  wenst alle jarigen van de maanden 

september, oktober, november en december 

Een heel gelukkige verjaardag ! 



ZEKER TE NOTEREN !!! 

 

 

zaterdag 7 februari 2015 

KAMPIOENENVIERING  

Kon. Atheneum Temse 
 
De gymnasten die deelgenomen hebben aan de “brevettendag” van 

30 november 2014 ontvangen een beker!!! 
 

 

Elke gymnast ontvangt één maand vooraf de uitnodiging. 
RESPECTEER DE INSCHRIJVINGSDATUM !!!!! 
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