TURNGALA “RUST-ROEST” Sint-Niklaas - Temse

De Koninklijke Turnkring “Rust-Roest” Sint-Niklaas organiseert op zaterdag 23
maart a.s. om 19u00 haar jaarlijks turngala.
Plaats van het gebeuren is Sporthal “De Witte Molen” in Sint-Niklaas.
Dit jaar kozen de trainers voor het thema “World Gym Series”.
Jaarlijks lokt dit sportevenement meer dan 1.000 toeschouwers.
Het hele gebeuren is eigenlijk een bonte mengeling van zowel recreatieve als
competitieve turnsport, doorregen met optredens van internationale gastvedetten.
Dat het hier niet alleen om turnen gaat zal menig toeschouwer graag beamen. Dit
gala is eigenlijk één wervelend gebeuren met aangepaste belichting en prachtige
professionele muziek, een power-pointpresentatie om U tegen te zeggen, mooie
kostuums en knap geschminkte gezichtjes… en dit alles uitgeoefend op olympische
toestellen.
Al deze factoren zorgen ervoor dat deze avond een ware aanrader wordt voor de
talrijke toeschouwers.
DE CLUB

Turnkring "Rust-Roest" bestaat reeds 132 jaar. De club groeit en bloeit nog steeds.
De vereniging telt momenteel meer dan 370 leden.
Het kleuterturnen en het recreatief turnen kende dit seizoen een mooie aangroei…
ja, zelfs jongens vinden de weg stilaan terug naar onze turnclub. Ook tumbling en
dans kan in de club beoefend worden.
Er wordt ook grote aandacht besteed aan het wedstrijdturnen, zowel toestelturnen
als acro.
Rust-Roest is ook een van de Waaslandse Clubs, aangesloten bij de Gymnastiek
Federatie, die over het “Kwaliteitslabel” beschikt en dit sinds 2002.
SHOW

Met haar jaarlijkse turnshow wil Rust-Roest het publiek een aangename avond
bezorgen.

Alle afdelingen komen aan bod : van kleuter- tot basis- en wedstrijdturnen. Ook
tumbling, mini-trampoline, dans en acro ontbreken niet op het programma
VISITEKAARTJE

Op het programma staan optredens van alle groepen van de club. Als gastvedetten
treden dit jaar op :
- Dylan Geybels, kampioen van België Tumbling.
- En uit Sint-Niklaas niet minder dan Luka Torfs, Aerobics. Zij behaalde zilver op het
Belgisch Kampioenschap, ze werd 4de op het Europees Kampioenschap en 7de op het
Wereldkampioenschap.

BESLUIT

Wie dit gala éénmaal heeft gezien, wil het jaarlijks terugzien. Het is een echte
aanrader voor al wie kan genieten van een avondje turnen, gecombineerd met een
hoog showgehalte. Niet enkel de turnliefhebbers komen hier aan hun trekken, ook de
leek kan dit gala op prijs stellen.
Tickets kan je online bestellen via www.rustroest.be
Info : info@rustroest.be

