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* Gymhal Terlinden 2.0 

* Jongerenfuif  

 



 

 

Vanaf heden, kunnen ouders van  

clubleden, diverse feestmaterialen van  

onze club huren 

 (glazen, borden, bestek, stoelen, tafels …) 

Interesse  contacteer : 

 

  Josiane Claes :       0494/45 64 49 

 

          



WHO IS WHO AND WHAT DO THEY DO. 

 

 

 

GILBERT VERSTRAELEN 

VOORZITTER 
Gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be 

 

 

 

 

PAUL LENAERTS 

ONDERVOORZITTER 

Paul.lenaerts@telenet.be 
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Editoriaal: 
 

HET VERLEDEN IS EEN SPRINGPLANK, GEEN VALMAT. 
 

Op het moment dat in 1920 een aantal Merksemnaren (Alfons Rombouts, Celeste Verachtert 

en Joris Lips) het initiatief namen om een ARBEIDERSGYMNASTIEKVERENIGING te 

stichten op basis van de ervaring die zij opdeden, tijdens WO I, in de vluchtelingenkampen in 

Nederland hadden deze pioniers vast een STIP aan de horizon in gedachten. 

De toenmalige gemeente Merksem telde 20.173 inwoners, anno 2019 is dat aantal een 

veelvoud geworden. 

Feitelijk stonden deze eerste bestuurders aan de WIEG van een langetermijnperspectief. 

Vandaag is daar de term LONG TERM GYMNASTICS DEVELOPMENT PLAN voor in gebruik. 

Het was niets meer of minder dan een eerste visie, over waar de vereniging zich bevindt over 

drie of over vijf of over honderd jaar. 

VERJAARDAGEN moeten gevierd worden en daarom heeft Klimop RT Merksem voor 2020 een 

programma klaar. 

Dan is het honderd jaar geleden dat ONZE turnclub in Merksem het daglicht zag.  

De impuls van de eerste naoorlogse OLYMPISCHE SPELEN die georganiseerd werden in de 

stad Antwerpen, was dan ver weg op die 28ste april in 1920. 

Of waren de stichters er niet bekend mee?  

 

 
 

Klimop RT Merksem had het voorrecht om met Fons Rombouts, één van die stichters nog te 

praten of met Frans Caluwé ondervoorzitter en later met erevoorzitter Frans 

Christiaenssens die reeds in 1930 lid werden van de vereniging.  

Niemand van hen vernoemde de OS in Antwerpen, wel de bominslagen, de angst, de dood en de 

vernieling van wereldoorlogen I en II.  

 



 

 
 

 

 

Tussen 1947 en 1998 was uw gymnastiekvereniging ACTIEF in zowel de gemeentelijke en 

stedelijke basisschool van de Borrewaterstraat,  

de St. Bartholomeeusstraat, het Gemeenschapscentrum Terlinden, het Volkshuis in de 

Wuytslei en op de Bredabaan, de skate-hal naast het Sportpaleis, de zaal  

“de Beurs” in Antwerpen, sporthal Rode Loop en de prefab containers van het 

Gemeenschapsonderwijs aan de Ringlaan… soms op al die plaatsen tegelijkertijd. 

In die jaren werd de vereniging steeds GROTER en GROEIDEN zowel het ledental als de 

sportieve resultaten.  

Turnhal Terlinden werd een feit op 5 januari 1998. 

Vanuit het gehele Vlaamse landsgedeelte kwamen er mensen, uit andere clubs, kijken hoe we 

dat aanpakten, zodat zij in hun vereniging tot een gelijke actie konden overgaan.  

En zo geschiede. 

Een aantal jaren later is ONZE vereniging opnieuw uit zijn jasje gegroeid. 

Het is dus hoog tijd om de omgedoopte GYMHAL TERLINDEN uit te bouwen, waarbij ook het 

sanitair en de cafetaria zullen worden aangepakt. 

 

Samen met alle clubleden voelen we dat het echt begint te dringen om deze  

stap, VOORUIT, te kunnen zetten. 

Om van de bezorgde commentaren in het district Merksem niet te spreken.  

In het tijdelijke onderkomen van sporthal Roosendael valt meer en meer op dat er een 

spiegelwand, sportramen, kabellounges e.a. permanente opstellingen ONTBREKEN om blijvend 

een hoger niveau te halen.  



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Op zaterdag 5 oktober 2019 werd de traditionele denktank die de BRAINSTORMING of 

flexivergadering is, georganiseerd over de muren bij de buren van Primavera. 

Onder de noemer AAN DE VOORAVOND … 2020 gingen 

bestuurders, lesgevers, trainers, medewerkers en vrijwilligers een ganse dag aan de slag met 

het streven naar meer bouwstenen om succesvol te sporten. 

Daarbij staat niet één concept, methode of model centraal, maar juist alle aspecten die 

invloed hebben op de ontwikkeling van de gymnasten.  

 

 
 

Er was volop aandacht en uitwisseling van gedachtengoed omtrent: 

EEN EVENWAARDIGE BENADERING, HET HART VAN DE VERENIGING, DE CLUB VAN 

HONDERD, STARTERSVERGADERING, KIDIES, LTGD, GYMTOPIA, TUCHTREGLEMENT, 

DE GEDRAGSCODE en TAAKAFSPRAKENNOTA, TRAINERSAPP, TRAININGSPAK, DE 

VERHUIS TERUG VAN SPORTHAL ROOSENDAEL NAAR GYMHAL  

TERLINDEN 2.0, TURNGALA THE SECRET LIBRARY, QUO VADIS  

KLIMOP RT MERKSEM.  

 



 

Een kaas- en vleestafel zorgde er voor dat alle effectieve leden ook voorzien bleven van de 

nodige brandstof en energie.  

Als ONETEAM was iedereen aan de slag! 

 

 
 

Met de afsluiter QUO VADIS KLIMOP RT MERKSEM werd de succesvolle en regenachtige- 

kille dag enthousiast afgesloten met THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO 

CREATE IT (Abraham Lincoln).  

 

 
 

IEDEREEN AMBASSADEUR! 



 

 

KRINGKAMPIOENSCHAP 2019  -  48 ste  EDITIE 

 
In het wedstrijdprogramma van de gymclub neemt het clubkampioenschap een 
toch wel, niet te onderschatten plaats in. 
Een activiteit waaraan IEDER clublid kan deelnemen. 
Zowaar een toets, … een gymmatch. 
Het geheel vormt een individuele competitie naar de verschillende 
leeftijdscategorieën ingedeeld, waaraan de TITEL van KRINGKAMPIOEN 
verbonden is. 
Daarenboven is deze turnactiviteit een maatstaf om naar de technische 
kwaliteiten, de trainbaarheid en de morele kracht van de eigen gymnasten te 
peilen. 
Een deelnemer kan op voorwaarde dat hij/zij het hoogste gemiddelde aantal 
punten weet te scoren, de WISSELBEKER “ CHAREL VAN SCHEVENSTEEN “ in de 
wacht slepen. 
De moeilijkheidsgraad van deze interne kringwedstrijd stijgt elk jaar nog 
bestendig vnl. omdat aan de basis van een betere startpositie kan vertrokken 
worden. 
Zowel op sporttechnisch als moreel vlak zullen de opdrachten nauw op elkaar 
aansluiten. 
Daarom wordt het individuele karakter van de overigens voor het grootste 
gedeelte OPGELEGDE OEFENSTOF, door de lesgevers voorbereid. 
De toetsen vormen zo voor elkeen een opdracht die vatbaar is binnen haar of 
zijn mogelijkheden. Dit geldt duidelijk als vertrekpunt. 
Niemand turnt dus boven zijn petje! 
Om hierover tot een objectieve beoordeling te komen, worden deze 
oefeningen dan ook wegens de het onderlinge leeftijdsverschil en de meer of 
mindere ervaring van een gymnast onderverdeeld in gymkids (jongens en 
meisjes), juffers, knapen, turnsters en turners en dit alles nog eens in 3 
moeilijkheidsgraden. 
De HOOGSTE GRAAD, waarin de moeilijkste onderdelen vervat zitten. 
De MIDDELBARE GRAAD, waarin de turn-technische delen minder moeilijk zijn. 
De LAGERE GRAAD, waar veeleer eenvoudige turnoefeningen de opgave 
vormen. 
 
 
 
 
 



 

Gymnasten die behoren tot de minigym, pré-competitie of competitie 
vertrekken ook nu weer met een handicap van – 0,5 ptn. , op de totaalscore 
t.o.v. de deelnemers uit de  “basis gymnastiek “. 
Per afdeling zijn er zodoende drie of meerdere ( ex aequo ) kampioenen 
mogelijk: d.w.z. dat er per moeilijkheidsgraad één kampioen(e) gekroond wordt 
en een aparte rangschikking wordt opgemaakt. 
Het clubkampioenschap is een organisatie, inclusief de prijsuitreiking, die op 1 
dag plaatsgrijpt. 
De competitie spitst zich toe op ZATERDAG 30 NOVEMBER e.k. in Sporthal 
Roosendael aan de Speelpleinstraat. 
Aan de start om 11u00 staan de TURNSTERS en TURNERS, later om 13u30 
komen JUFFERS en KNAPEN aan de beurt en om 15u30 sluiten de GYMKIDS de 
competitie af. 
De jury besteedt naast de uitvoering van de turntechnieken ook aandacht aan 
de ordelijkheid waarmee de gymnasten  zich presenteren. 
Zoals elk jaar zijn ouders, grootouders, en andere supporters welkom om hun 
favorieten  aan te moedigen. 
Wie een ganse dag wil blijven kan dat, want het tapteam voorziet het nodige 
aan broodjes en drankjes! 
Traditiegetrouw zijn er ook prijzen weggelegd voor elke deelnemer. 
Medailles, diploma’s en brevetten. 
De PRIJSUITREIKING, op dezelfde dag, is voorzien om +/- 17u30. 
De meest attractieve prijs blijft natuurlijk de wisselbeker “ Charel Van 
Schevensteen “. 
LELJA COLIC brengt de wisselbeker terug in de wedstrijd … maar … wie zal hem 
deze maal veroveren!? 
 

WESTRIJDKLEDIJ KRINGKAMPIOENSCHAP 2019 
 
GYMKIDS 
          Meisjes: rood bordeaux maillot 
          Jongens: zwarte singlet + zwarte broek 
JUFFERS                      rood fluweel maillot + zwarte broek 
KNAPEN                      blauw T-shirt + ecru/witte korte broek 
TURNSTERS                rood fluweel maillot + zwarte broek 
TURNERS                    blauw T-shirt + ecru/witte korte broek           

      
 
 



 



 

 

 

KRINGKAMPIOENSCHAP KENT EEN LANGE REEKS BEKERWINNAARS 

 

 

 

Sinds KLIMOP RT MERKSEM de wisselbeker als gegeerd in de clubgeschiedenis bracht, 

bracht dit tegelijkertijd heel wat WISSELBEKERWINNAARS voort.  

De wisselbeker werd door JOZEF VAN WEZENBEECK ( internationaal jurylid artistieke 

gymnastiek en technisch directeur van Klimop RT Merksem) in 1972 toegevoegd aan het 

clubkampioenschap, toen al met de instelling dat ieder clublid, van welke leeftijd of niveau 

dan ook, deze trofee moest kunnen winnen. 

De eerste beker was onderhevig aan heel wat toestanden.  

Van brand tot “gewoon verloren gezet “ over uiteindelijk een tweede uitgave van de 

oorspronkelijke beker. 

Toen Freddy Bolsius de beker in 1999 voor de derde maal won, besloot Elisa Krekels 

weduwe van CHAREL VAN SCHEVENSTEEN (ondervoorzitter) om een nieuw exemplaar 

aan de vereniging te schenken. 

 

 

 

Winnaars wisselbeker Jozef Van Wezenbeeck  

 
1972 WIJGERS THEO      1987 CELINI CHRISTIAN 

1973 VAN BROECK ANITA     1988 CELINI CHRISTIAN  

1974 VAN MELE WILLY en WILLEPUT JOCELYNE  1989 STANDAERT QUINCY  

1975 PEETERS NANCY        1990 D’HAENENS JESSY 

1976 MERTENS PEGGY                                           1991 LAERMANS SOPHIE 

1977 VAN CARPELS MARCIA en SCHOTSMANS KATHY  1992 D’HAENENS JESSY 

1978 MERTENS PEGGY                                  1993 LENAERTS TESSA 

1979 SCHRAM HILDE en VAN TENDELOO PETRA      1994 D’HEU ARANKA en 

1980 MOBER CHRISTINA                                                           DE WAEGENEERE NICKY 

1981 BODSON PEGGY                                        1995 DE BEL BIANCA  

1982 VAN WALLE SASJA                                        1996 ROGGEMAN TESS 

1983 BOLSIUS FREDDY                                         1997 BOLSIUS FREDDY  

1984 WIERTZ WIM        1998 JANSSENS INES 

1985 BODSON WENDY      1999 BOLSIUS FREDDY 

1986 BODSON WENDY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Winnaars wisselbeker Charel Van Schevensteen 

 
2000 PAUWELS LAURANNE     2015 HANNE VERMEIREN 

2001 JACOBS JILL      2016 JINTE SCHEUNIS 

2002 ANNAERT CARO      2017 YANTHE VAN GORP  

2003 DIELS JESSICA      2018    LEJLA COLIC   

2004 JANSSENS USCHI en ALEXANDER DIRK    

2005 JANSSENS INES      

2006 WILLEMS SHAUNI      

2007 VAN HECK EMILIE 

2008 SCHOUWAERTS NAOMI 

2009 ERAUW CHARLOTTE 

2010 JANSSENS PHILIP 

2011 VAN REGENMORTEL CINDY 

2012 HOUVENAGHEL ASTRID 

2013 BOLSIUS JENTE 

2014 BOLSIUS JENTE 

 

Gedurende het Kringkampioenschap blijft de wisselbeker een gegeerd voorwerp. Iedere gymnast is toch 

telkens weer geconfronteerd met het feit dat je wel DRIE maal de beker in de wacht moet slepen vooraleer 

die definitief gewonnen is. De allereerste doelstelling – ieder clublid komt in aanmerking – is in al die jaren 

zeker gehaald. Kijk maar even naar de namen van de winnaars, maar vooral wat er van hen is geworden 

zowel op sportief- als maatschappelijk vlak. 

 

   

 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 2019-2020 

 
* Alle activiteiten bij de start van het turnseizoen 2019-2020 starten en verlopen nog steeds  

  in Sporthal Roosendael. 

  In 2020 komt er zicht op de verhuis, terug, naar Gymhal Terlinden. 

 
 
* Data kunnen veranderen, aangezien wij de eventuele organisaties van de andere clubs 

  niet allemaal kennen. 

 

START TURNSEIZOEN 2019-2020 COMPETITIE, BREEDTE- en RECREAGYM 

 
SEPTEMBER 2019  

 

01.09 t/m 30.09 SUCCESVOLLE deelname MAAND VAN DE SPORTCLUB i.s.m. Sport Vlaanderen 

   en stad Antwerpen.                               

 
 

01.09   PROMOTIESTAND Ambachten- en Rommelmarkt Ons Genoegen 

   t.h.v. straten rond Kroonplein. 

02.09   Veel nieuwe en veel vertrouwde gezichten dienen zich aan in sporthal Roosendael 

   bij onze club. 

19.09 en 20.09 Deelname SPORTDAGEN district Merksem voor lln. 1ste en 2de leerjaar 

   alle lagere scholen in sporthal Roosendael. Iedereen tevreden ! 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

OKTOBER 2019  

05.10   BRAINSTORMING (Primavera) voor alle gevers/trainers/bestuurders en 

   vrijwillige medewerkers. 

06.10    Thematraining/Clinic Acrogym i.s.m. Gymfederatie (Sporthal Roosendael) 

   voor trainers. Heel wat clubs aanwezig. 

19 en 20.10  KADERWEEKEND Gymnastiek (Gent) een groot aantal lesgevers, trainers en 

    bestuurders vanuit onze club schreven zich in. Knap! 

21.10 t/m 26.10 Europees Kampioenschap Acrogym in Israël. 

28.10 t/m 01.11 HERFSTTURNSTAGE Acrogym en Tumbling in sporthal Roosendael. 
 

NOVEMBER 2019  

 

01.11   TOONMOMENT + Limburgse BBQ. Schrijf tijdig in! 

 

 

 
 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

13.11   OUDER- en KINDTURNEN via KLEUTERGYM. 

 

 
 

 

23 en 24.11  ALTISCUP interclub Tumbling (Hulshout). 

                        ATAC interclub in Acrogym (Merksem).  

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

 
 
DECEMBER 2019 

 

02 t/m 08.12  WK jeugd Tumbling (Tokio Japan) 

      Deelnemers vanuit onze club YARO MERCKX en DYLAN GEYBELS. SUCCES ! 

 

  
 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

30.11 en 01.12  KEMPENCUP interclub TUMBLING en ACROGYM (Oud-Turnhout). 

04,05,06.12  St. NIKLAAS en ZWARTE PIET op bezoek bij Klimop RT Merksem 

   in sporthal Roosendael. 

 
 

07.12    CURIEUS KWIS met kwismasters Jacques en John. 

    Een topper in sporthal Roosendael ! 

 

            
07.12    Dag van de sportclubbestuurder (Mechelen).  

                Een uitgelezen bijscholing en netwerkmoment voor alle Bestuurders. 

    Schrijf je zelf tijdig in. 

14.12 en 15.12   GYMGALA (Merksem Lotto Arena). 

 
    Grote delegatie supporters vanuit Klimop RT Merksem zal aanwezig zijn ! 

21.12 t/m 05.01.2020  SchoolkerstvakantieTRAININGEN  

27.12    FUIF Jongerenactiviteit Klimop RT Merksem in Sporthal Roosendael. 

 
 



 

 

                                  

 

 

 

 

WIJ REKENEN OP IEDER CLUBLID OM MEE TE HELPEN BIJ HET INPAKKEN en VERHUIZEN 

NAAR GYMHAL TERLINDEN 

Terlindenhofstraat 150     2170 Merksem 

 

 
 

Het tijdsstip is volledig afhankelijk van de toch wel traag verlopende verbouwingswerken! 

U kijkt, samen met ons, vast uit naar het trainen in gymhal Terlinden! 

 
JANUARI 2020 

04 en 05.01   SYTA interclub Acrogym (Breendonk). 

 
 

06.01.2020   START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2019-2020 

11 en 12.01   Recreatornooi ACROGYM (Heusden). 

18 en 19.01   Recreatornooi ACROGYM (De Panne). 

    Provinciale voorronde 1 ACROGYM C/I-niveau (Merelbeke). 

                              Provinciale Voorronde 1 ACROGYM A/B-niveau (Oostende). 

25 en 26.01   Provinciale Voorronde 1 TUMBLING I-niveau  

    (Sint-Gillis-bij-Dendermonde). 
 

 

 

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

FEBRUARI 2020  

 

01 en 02.02  Provinciale Voorronde 1 TUMBLING A/B-niveau (Zonhoven). 

                            Provinciaal voorronde 1 ACROGYM C/I-niveau (Alken). 

07.02   SPORTING A GALA, stad Antwerpen. Viering kampioenen. 

 

 
 

08 en 09.02  Provinciaal Kampioenschap Antwerpen ACROGYM A/B-niveau (Bazel). 

15 en 16.02  Provinciale voorronde 2 TUMBLING I-niveau (Hulshout). 

22 en 23.02  Provinciale voorronde 2 ACROGYM C/I-niveau (Lille). 

24.02 t/m 28.02 KROKUSTURNKAMP in sporthal Roosendael.   
 

MAART 2020    

             

29.02 en 01.03 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Breendonk). 

03.03   LAUREATENVIERING DISTRICT MERKSEM, Verdienstelijke leden +  

   Topsporters + Topsportclub in CC Merksem. 

   Klimop RT Merksem stevig vertegenwoordigd ! 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

04.03 t/m 08.03 Maia International Acrocup (Portugal). 

   Een nieuwe ervaring en een stap voorwaarts voor ons acroteam ! Succes ! 

                          
07 en 08.03  PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B-niveau (Essen). 

14 en 15.03  Provinciale voorronde 3 ACROGYM C/I-niveau (Eeklo). 

21.03   ALGEMENE VERGADERING VZW + GYMDRINK. 

 
21 en 22.03  Provinciale voorronde 3 TUMBLING I-niveau (Oostende). 

28.03   PAASGEBEUREN KLEUTERS/GYMKIDS. 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

28 en 29.03  Provinciale Voorronde 3 TUMBLING A/B-niveau (Petegem-aan-de-Leie). 

                              PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Niel). 
 

APRIL 2020 

 

04 en 05.04  Provinciale Voorronde 4 ACROGYM C/I-niveau (Genk). 

06 t/m 19.04  Schoolpaasvakantietrainingen Gymhal Roosendael. 

18 en 19.04  Recreatornooi ACROGYM (Genk). 

25 en 26.04  VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING I-niveau (Varsenare). 

 
MEI 2020  
 
01,02 en 03.05 VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B/C/I-niveau (Mariakerke). 

   VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B-niveau (Ekeren). 

 
 

07 t/m 10.05  EK Tumbling (Zweden) 

 

15.05   Opbouw + Generale Repetitie Turngala. 

16.05   TURNGALA MATINEE + SOIREE  = 100 jaar Gymclub. 

17.05   Opruim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

TURNGALA 100 

THE SECRET LIBRARY 

 
15,16 en 17 Mei 2020 

Korfbalhal Kwik 

Fortsesteenweg 

2170       Merksem 

Tussen beide (middag- en avond) voorstellingen 

restaurant, nevenactiviteiten en V.I.P.- dorp 

 

Alle clubleden nemen deel! 

 
 

 

30, 31.05 en 01.06 GROOT BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM en TUMBLING 

   A/B-niveau (Gent).         
  
JUNI  2020   
 
03.06 t/m 20.06 OPEN TRAINING en TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING.  

03.06 t/m 20.06 INITIATIELESSEN/PROEFLESSEN in Basisgymnastiek.  

20.06   ZOMERBAR en  EINDESEIZOENSFEEST “KREIG ER GIN GENOEG VAN” !? 

                                    



 

 

                                  

 

 

 

 

VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA …  

 
 Tijdens de AV van KLIMOP RT MERKSEM vzw werden alle BESTUURDERS 

unaniem herbenoemd door de effectieve leden.    Proficiat. 

 

 ALLE TRAININGEN verlopen nog steeds in sporthal Roosendael, 

Speelpleinstraat 60, 2170 Merksem. 

    In het jaar 2020 keert de vereniging terug naar Gymhal Terlinden 2.0 

    Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem.   

  

 
 

 
 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

 In het jaar 2020 viert KLIMOP RT MERKSEM haar honderdjarige bestaan. 

Vandaar dat er in het turnseizoen 2019-2020 allerlei activiteiten, in dit kader, 

op het programma zullen staan. 

 

 
 

 

 BEN GOEDONS, AMIR VAN VISSCHEL, KELLY EELEN en CHARLOTTE DE COCK trachten 

allemaal een brevet van jurylid in Acrogym of Tumbling te behalen. Succes ! 

 

 NINA VAN SCHEVENSTEEN, ELIZA TORRES GONZALEZ en SHAUNI COENEN streven ernaar 

om hun huidige brevet in Acrogym te verhogen. SUCCES ! 

 

 LAURA HOEVENAGHEL vervoegd de groep Juffers / Knapen als lesgever. Succes ! 

 

 LORE GRASSER vervoegd de lesgevers in de groep Kleutergym. Succes ! 

 

 FLOR BUELENS en SHAUNI COENEN gaan ook bij de Kleutergym als lesgevers van start. Succes ! 

 

 Aan het nieuwe programma KIDIES voor Kleutergym, van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, 

werkten SASKIA PEENE en DJINO JANSSENS vanuit onze club mee om tot een werkbaar instrument 

te komen. Bedankt ! 

 

 JENTHE CORREMANS en IRINA DE LEY verruimen het team Horeca. 

 U kan ze woensdag of donderdag in de cafetaria treffen.  Bedankt ! 

 

 



 

HET TURNGALA100 LAAT ONS EN JOU NIET LOS 
 
In the roaring twenties ging onze turnclub van start als 

arbeidersgymnastiekvereniging De Rode Turners. 

In de maand april van 1920 om exact te zijn, vinden we notulen terug in het 

verslag van de provinciale afdeling waarin door de afgevaardigden van de 

turnvereniging de Toekomst uit Antwerpen gewag gemaakt wordt van het feit 

dat zij de Merksemse turnvereniging verder zullen begeleiden in haar 

ontwikkeling. 

In 2020 bestaat KLIMOP RT MERKSEM vzw dus HONDERD jaar… van de 

turnvereniging De Toekomst is er nog enkel de historiek.  

Volgend kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december 2020, zal alvast in teken 

staan van deze viering. 

En daar hoort een TURNGALA bij. 

 

 
 

Het Turngala is een verjaardagsfeest waaraan ALLE clubleden kunnen 

deelnemen en tegelijkertijd is het een visitekaartje aan de buitenwereld van 

zowel de turn technische- als organisatorische kwaliteiten die de club heeft. 

Bij de organisatie van dit evenement stoten we zowel op geschiedkundige feiten 

als op een blik vooruit. 

 

Hou alvast zaterdag 16 mei volledig vrij, want dan ben jij aan de beurt op het 

Turngala en gaat jouw turnclub er volop tegenaan! 

Met een titel als THE SECRET LIBRARY is er zowel een vernieuwend 

uitgangspunt als een geheimzinnige sfeer rond het opzet. 



 

De Kwik korfbalhal zal opnieuw als locatie van het ganse sportieve gebeuren 

fungeren.  

History is repeating! 

KLIMOP RT MERKSEM heeft daarom contact gezocht met het A-TEAM en zij 

zijn ondertussen aan de slag om het TURNGALA100 tot een goed einde te 

brengen in 2020. 

 

 
 
Er zijn verschillende en verscheidene WERKGROEPEN aan de slag. 

Werkgroepen die allerlei delen van de organisatie uitwerken. 
 

 
 

Als lid van Klimop RT Merksem verzorg jij zeker mee de promotie om het 

BORDJE UITVERKOCHT in de twee voorstellingen MATINEE en SOIREE 

uit te hangen. 

IEDEREEN AMBASSADEUR! 
 



 

EEN NIEUW TRAININGSPAK 
Met de steun van 2 sponsors kan Klimop RT Merksem een nieuw trainingspak 

presenteren! 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GYMHAL TERLINDEN 2.0 UITBOUWEN 
 

 

 
Sinds 1980 is het Gemeenschapscentrum Terlinden één van de thuisbasissen van 

Klimop RT Merksem. Een piepklein schoolturnzaaltje op dat moment, met een kleine 

berging, lekkende douchecabines, een verouderde kleedkamer en dito toiletten, maar er 

werd stevig getraind. 

Sinds 5 januari 1998 werd op dezelfde locatie Gymhal Terlinden in gebruik genomen. 

Tussen januari 2019 en januari 2020 zal deze gymhal worden vergroot. 

Daarvoor vond onze vereniging een jaar lang elders onderdak. 

Sporthal Roosendael, zowat 500 meter verderop in de Speelpleinstraat is  

“THE GYMplace to be” tijdelijk geworden. 

De verhuis terug zal weer een stevige onderneming worden. 

Hiervoor rekenen wij opnieuw op U …     

Wil u meehelpen geef u dan op in de cafetaria of schrijf uw naam bij op de lijst van de 

medewerkers. 

Wij focussen op een weekend ergens in de maand maart 2020. 

Verbouwen kost blijkbaar veel tijd. 

 

Ja, want met het einde van de verbouwingswerken is de gymhal natuurlijk nog niet 

gebruiksklaar.  

Er moeten nu eenmaal nog meer specifieke turntoestellen gemonteerd door specialisten. 

 



Wat verwachten wij van u: 

 

- Demonteren (onder begeleiding) turntoestellen en materialen vanuit sporthal 

Roosendael. 

- Verpakken klaar voor transport vanuit Sporthal  Roosendael. 

- Uitpakken na transport in nieuwe zaal Gymhal Terlinden 2.0 

- Monteren en plaatsen (onder begeleiding) turntoestellen en –materialen. 

 

Wat bieden wij u: 

 

- Broodmaaltijd, drankjes, enthousiast teamwork, uitnodiging Gymdrink. 

 

Wij rekenen op 60 mannen en vrouwen! 

Enthousiaste menskracht en met de ervaring en motivatie tijdens de vorige verhuis moet 

ook dit weer lukken.   

 

Correcte data en uren volgen … d.i. vooral en voornamelijk afhankelijk van de stad A. 

In 2019 werd dit een geslaagde onderneming … in 2020 vast ook! 

 

 

  



 


