
43ste OOST.VLÀÀNDERENGOUWFEEST
EN 18de LEERLINGENFEEST
te AalsÉ q 7.5,1961

TOESPRAÀK VOOR. HET STÀDSBESTUUR

Wie zou 15 jaa,l- gBledbn heb,ben verrnoed diat de< Tu,rnkring dier Stad Aalse », vo,ldoende levenskracht en
dlna'rnisae, zou ontwikkelen orn zich op te werken tot
één der bloeiendste gymnastiekverenigingén van het land;tot een vereniging die met succes 5 goedóezette afdelin.
gert in s[and houdt, over 8 gediplomeerdb leerkrachten be-
schikt,. die.kampioenen voÍïot en afgevaardrigd'en-kampers
naar d'e Olympiesche spelen stuurt ?

_ _Toen wij in 1947, naar aanleid{ilrg van een Oost-
. Maand'erengouwfeest, hier op dèze plaats het stadsbe-

stuur dringend om materiële hulp en térbeschikking-stelling
van een zaal ^vroegen, antwoordliè db toenmati[e Heeí
Schepen van ppenbare Werken : << Bewijs eerst" dat ge
tot prcstaties in staat'zijn. W,ij kunnen 

"ón 
p"s geborËn

kind geen universitaire studiebeurs toekennen,'zo Èet nog
niet getoondr heeft drat het ten miïrste met vrucht het lagei
ondbrwijs kan dborlopen ».

Voo,r een goedr en db,gelijk ondie.rwiis zoudèn wii zelÍ
wel instaan..... maaí wat tóen te beginnón zondier 

""o klur.
lokaal en didactisch materiaal.

_Wie.echter de gezo......nde kleuter, die de pas opgerichte
I urnl(rrng toen was zag, kon met vertrou'nren een succes-
volle toekomst voorspellen. Te meer dàar de o,lrdèrs men-
sen waren die van aanpakken .wisten, mensen voor wie de
moeilijkheden a,lleen maar bestondën om ze otr) te ruimen.

Het bewii_.s van. onze lèvenskracht is intussen al lang
geleverd. We beschikken over 150 werkendè led,en, oveï
een in gans MaandEren uitstekende Íaarn en een uitge-
Iezen vertrouwen in 6nag stadsgenoten.

_ In de meeste sportverenigingen en cursussen voor « bal-lct en da,ns, » is het heel dikwi;ls zo, d.at de leden alleen
maa_r dààr_ zijn om tot meerdere roem en glo,rie van trainer
en leidbr bi; te dragen.

In de turnkringen verdtv,rijnen dë lesgevers in de volko.
men anonimi,teit Hun leuae is « d'ienen >> en dan in zulk-
danige betekenis dat de eigen persoonli;kheid enkel en
alleen ten dienste staat van d=e ;etigd. |eugdl - die vàlgens
wetenschappelijk veraartwoorde- begrippenl naar volkolmen
Iicharnelijke harmonie en gezondheidl wórdrt gevoerd.

]tiiet 5!e « best _g-e_schikten >> worden naar de Turnkring
gelokt !r wordt NIET getraindl met de achterbakse redè"-
nering dq! dle << meest geschikte » moge overbliiven. Neen
de MINST-BEDEELDEN zijn ONS-het liefsí en het ts
een hoogste voldbening juist die laatste 

- dank zii het
turnen * tot sterke, werkbekwame en flink-gezonde jonge
mensen om te vonnen,
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Mevrouwen, Miine Ftreren; VancFaag ileif cfTurn-
kring ziin 15 jarig bestaan. Te dier geleger:heidl en samen

. met de bevrijding der stad richt hii het 46ste Oost-Vlaan-
derengouwfeest in.

Een organisatie van een Gouv/Íeest is voorwaar geen
kleinigheid, vooral als men de kampen uitbreidt tot deel-
name van buitenlandse groepefingen en als men daaraan
nog een avondl-galafeest wenst te koppelen,

Ik hoop dat eenieder ovet deze orgaoisatie zal tevreden
zijn en van Aalst een goedie herinnering bewaren.

We zijn al de opgekomen verenigingen dalrkbaar. lVe
dn-lkken onze erkentelijkheid uit tegenover de juryleden en
tegenover het gouwbestuur d,at met faadl en daadide uit-
bouw vaÍx d'eze kampen bijsrtond.

We danken ook nog het stadsbestuur dat ruimschoots
tot de materiële verwezenlijking van dit Íeest bildfoeg en
brengen een speciale hu,lde aan onze Nedbrland,se en Fran-
s€ vrienden, die de verre ve{plaatsing op zich namen om
hier het beste van hun kunnep te toneo.

Een gou,wfeest is meer dlan em ondbrlieng meten dt
fysisóe bekwaamheden. Het is meer dan het dingen ri
een eretrofee. Een gouwÍeest brengt vooral jonge melrse*
samen in beter begrip en waaÍdbring, in vemrimde vri'ènd-'
schap die niet door politieke, Íilosofische oÍ raciale hai§-
toch,ten is te verbrelcen.

In dle rangen van dle turhers schijnt de zon van het
op,timisme en zindbÉ de vreugdb van het ware geluk

'Wie vandaag db stralende gezithteo zlel van al diiegenen
die naar Aalst zi;n gekornen voor het bilwoa:en van het
'16ste Oost-VlaaodbrengouwÍeest zal daar zeker ten volle
van overtuigd zijn.
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_ Gesteld dat wij voor 7 van onze leiders, slechts overI bescheiden bezoldiging van één enkele trainer zouden
beschikken, dan zou het bestuur op» het einde van het
turnjaar..tot de lesgevers kunnen iegggr. , << Hier, pak
aan, voldbendb geld om een reisie naar-Stuttqart te onóer-
1:*", ,- waar dit jaar de Gymnaestrada plàats grijpt _,
ue-zutt terugkeren met eeÍr verruimdb kmnis, waarvan
op hun beurt a.l onze leden zullen profiteren. >>

De werkeliyke toeqtand] is echter gans anders, Àlle
turnkringen in België zijn arm, zelÍs Leer u*. È" *t
een idbalist, indien hij niet te eten krijgrt kan stervenvan honger.

- Er zijn enkele stadlsbesturen die begrip tonen voor de
Íinanciële.tekorten, die helpen binnen dïe'perken welke eàn
wettelijk beheer der stadbÍ-ondjsen toelaat 'En onder aerg;
lijke gemeentebesturen kunnen wij met opreóte fierheid ïitvan dts stadl Aalst vernoemen. Het is àe Turnkring zeer
gengg-en en de genegenheid is wederkerig. In aile oificiele
stactsteesten wordt nooit tevergeefs op de Turnkring be-roep gedaan.

Er sluimert in ons hart al.jarenlang een zoete hoop endeze is, dat naast de ter-beschikikïg-.t"tlirrq van een
zaa! en de. laarlijkse sulsidie, aan alle Ë"tt"."iË verenigin.
gen van de stad toeg.ekenÉ, wij #nmaal de d.ag mogen
bele-ven,'waarop ons het loon van één enkele -ftrlaíne
leerkracht §/ordt toegemeten !

Tot hiertoe hebben wij gestreden met dle bedelstaÍen ons heilige overtuiging a1s enig wapen. M.u. ooi
strijders worden moe, Gelukkig voor ons zijn wii dat
nog _niet eq laten we hopen d1àt we het ook nooit zullen
wordEn.
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