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Een kijkje in de zaal van de Aalster-
le Turnk_riÍlg, stadsrneisjesschool, Vre-
deplein, verstevigi de overtuiging dat de
doelstelling van deze kring andère mid.-
delen nastreeft dan de qewone coÍnpe_
titiesport.

Imrmers h.et gaat er hier niet zozeergm de eerste in een wedstrijd gerang-
sohikt te worden, dan wel het volledigaaltal der beoefenaars tot een hogei
peil van handigheid, snelheid kraohttn
weerstand te brengen.

- Bijna op een onmerkbaro wijze wor_
den deze aihletische gaven veroveïd.

De lessen worden immers Rauwkeurig
aangepas[ aan leeftijd err gescfriXtireiE
der leerlingen.

Deze werkwijze en opyatbinC hefrben'- het,.voordeel dat men geenszlns over., " ^ 'buitengeÍ:one lichaamsgaven dient te
beschikken om opgenomen te worden jn. de schale van hen die voor de verove-

d,er stad, Aalg,
. nlrmg van meer" Eé6ondtreid een ir§pan-

ning veil hebben.
De gymnastiek biedt iedereen gelegeri-

heitr stelselmatlg tot betere ontwikkeling
te ko,men.

DE IryEBKING.

De [urnkrirlg beschikt over: zes afde-
lingen. Eén voor de meisjes; waarin leer-
lingen, aspiianten en volwassenen zijn,
en eeÍr afdeling voor de jonger§, waarin
eveneer§ leerlingen, aspiranten en rrol-
tvassenon voor{romen.

Ieder dezer groepen wor.dt door een
speciale lerares of leraar geleid. Na,men
als de juffrouwen Dooms en Anné en
de bh. Vanopdenbosch, Van Mol, Del-
planck en Corten, bieden een voldoenrie
-wsar.borg- vrpr'^du-Oegelijkhóld I[/a&rrr1e.
de de lossen worden gegw€tr

De kring is aangesloten bij de Ko-
ninl<lijil<e Belgische Turnbond. De h, Vail
de Velde,waakt er als technkch teider
op, dai in de geest en de zin van de
Bond rvordt gewerkt.

Elke avond e4 zeus 's zondags:norgetx
grijpen de oefenstonden plaats I soms
voor t"wee tot drie aÍdelingen. Iiet gaat
er keurig, ordevol en tevens lwenslustig
toe. De dames oefenen &an een zeer
mocie reeks met ballen en wel.ken daa,r-
na aan barren op ongelijke hoogte. Dejonge rneisjes doen €on rhyth,mische
oefenilg met hoepels en evenwiohts-
oefeningen. De kleine meisjes leren ter
afwisseling een volksdans, Àangepaste
muziel< geelt kleur en stemrning aan het
get!eel.

@k de jongbns beleven plezier en vol-
doening in de schoot van de kring,

Er heerst h'ier geen sohoolse 
- geet

« OntspanniÍrg, na arbeid » is hei moto
dat de hele aknosfeer 5etreerst.

Het loont werkelijt< o-moeite een
avond in de turnzaal dgor te brengen.
Men begri,jpt dat dezo vereniging niets
anders dan zeer bloeiend kan zi-in. Da-
gelijks bióden zich nieuwe leden aan en
ze zijn steeds van harte wèlkorn.

HET GIT,OTE FEEST

Tinde Juni wordt ter gelegenheid vanAalst-Kermis een gruot gou,wfeesi voorturners en lurneressen gegeyen. Men
schat het aantal deolnemers dat in het
stadspark zal oefenen en dànonstreien
op ongeveer vijftien honderrÍ. tfn de namiddag en ,s avonds gtijpt
er__een gala-voorstelling plaa,ts.

verwaoht wordt dat de Aalsterse be-
191kins een ruime fehngsteuiní-vàr
dit enig mooie feest zal betinen, Ë ;;;;daar heb sbadspark za! omeetotàrdziil.., Of laten we dat nog tiever niet
verklappen.

. H.et is traditie geworden dat het stads-bestuur haar actieye meOewertini. vil-leent aan de welking van de f<rinË. im-
mers de autoriteiten schaLten de bóIang-Ioze toerrijding aan de zaak der vólkI-gezondfreid ten volle naar .w"aaÍde.De turnkring der stad Aalst, welke
g;en"9n\ei oogmert van winstbejag nÀ-s[re-ett, is inderdaad eenieders netang-stelllng overwaardig. _ Aa.
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