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-e-nige-vom van pubticiteit zowat 6s0 aktieve de jogging en het wieler-
ledcn tstlGtr hen «een ekonsmisch wonder» geheten toerisfrï "aii opgeld ma-
worden. I» Turn*ring der stad Asrst wist at amszins te ken. rréta"" i, ,iiï gJou"À-
rsliseren.
Èr" dc poffioh Ee u&rÍ**_e.a schdcn rar lilïX-irt?*ï*rï-bï:.
y.lpl TI"* wcrd geoogst, acht het bestuur-het verhiece- irg te vindà
§ik dcà eFED yoor !e ídbtr, re rutn rl0Jaar rcrking.

&&lub*erd opgiaichÉ in
1915 oa ccu omroeting in
kt tffidig z*eurbad
sa dc 'fryx*inÈdr8a.
Aa§ hrd dea *el rccds
dà'rcm! tu*tnge! dio
echter politiek gelrspireerd
waren.
In de cerste pcrlode, zette
de klub zich af tegen de
heersende schoolse licha-
melijke opvoeding onder
meer door toestelturnen.
Met zoals het destijds
hoorde, netjes volgens ge-
slacht en leeftijd geschei-
den afdelingen.
In de tweede periode, be-
grn der zestiger jaren,
deed de olympisch turnen
zijn intrede. De kwaliteit
en de kwantiteit werden
door ambitieuze trainers
opgevoerd. Met sukses
trouwens want in enkele
jaren verzamelde de Turn-
kring ruim 30 nationale en
regionale titels. 1.964 was
hét hoogtepunt met 4 na-
tionale jeugdtitels goed
voor de trofee van de
sportverdienste van de
stad Aalst.
Aalst mocht nationale en
internationale kampioen-
schappen organiseren en
de nog in haar kinder-
schoenen opererende TV
was te Aalst present met

<Einnea en buiten». Hffi "rffioffir*ffi
*ffiï 

werd het cr€l even ," . g" vijtOe ïàrzitter
ra d€ ffi rue wcrdcÍ, ïl',*J,ïH,lïH#idcr ipFrrts van vootzit- É'1" ziln-Ëóest. pe
lqr Rudy Everacrt bespr.e- ;-d; ï!"t"ïóàriii", U"-
Klngen..Sevoero over 

-oe rusten momenieel bij Dirk
doelstellingen van de klub, §"-l"ii"rn""i-àË t""t -ove.r hqqlruktu_rering e-n niicn 

-ïóóËii"r.- 
r"o"i,

taakverdeling. Het resul- Vèi6"rt"iài, uii"in""" ,"-
taat liet niet op 3iqh-rych- k;à;;-E,"-iËïeog"r-
ten. Er waren 500 leden, gu'1 a1r"[-ïoír a" nnun-20 verschiilende. srqrery3, àór, Ri[Í.;ói";iu"rgh"
een keuze van leerkracl- ;G-iÀ;i"ia.i, èuv Cu,,,
ten en een achttal speciali- u|oi à; iní;t*[ío", 

"nteiten. De Turnkring D;ë[e 
-V---dilrt 

uf,
kreeg.bovendien een -"j- ["rprÉii"t*i*
gentijds gelaat waarbij Arc [ui1,;ï-Ëh"i"n door de
Dewegngen van gymna- Turnkrine der Stad Aalst
stisch bervegen voor ieder- ,"rr---I":fiài""-lan de
een aan bod kwamen.
steeds breer de rumkd'c :ffiÍÏË:ï"ï'j: $:?i lïÏ:der Stad Aalst demokrq- d;;;ö-Ë*àin'Jào, n"t
tisch en soepele en !.q!aal- ,"Ë-fi;t 

"n-i"L 
gà:bare toegangsmogelijkhe- r*'"utt-io*t"ot'in O"

den- en-r4et inspraakmoge- Werf.--
lijkheid van iedereen.
Uiteraard onderging de
Turnkring ook de invloed,
in de zevËntiger jaren uun Noden
de verminderde belang-. De akkomodatie wordt te
stelling voor lichamelijke klein gezien ondanks het
opvoeding in de scholen. groot aantal leden. Er is
Maar anderzijds kwam er behoefte aan 2 zalen: een
de hernieuwde belangstel- gynzaal met. deels vaste
ling v'an de maatschappij toestellen en een danszaal
voor de bevorderende rol voor jazz-gyÍÍ\ ritmiek en
van de sport voor de volks- dans-gym.
gezondheid met o.m. ook LH,


