Eerste deel – De geboorte en de eerste jaren tot de eeuwwisseling.
In 1894, na met Vastenavond te zijn uit geweest, besloten een
tiental tieners een maatschappij op te richten.
Alle mogelijkheden werden onderzocht tot men uitkwam bij het
oprichten van een turnkring.
Op 19 juni 1894 vond uiteindelijk de stichtingsvergadering plaats
en werd een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder, een
turnleider en een ‘boetmeester’ aangesteld.
De Lierse Turnkring was geboren!
Het werd echter een moeilijke start. De stichters konden immers
niet rekenen op enige vorm van financiële steun zodat geen
toestellen konden worden aangekocht. Ook de publieke opinie
keek eerder minachtend neer op dit initiatief.
Maar de jongeren zetten door!
De eerste turnlessen vonden plaats in de zaal ‘au boulevard’ in de
Antwerpsestraat. Een bakkerskar diende als springtafel en enkele
afgedankte stoelen werden gebruikt voor de hoogtesprongen.
Het duurde echter niet lang of de
enthousiaste jongelingen kwamen in
contact met de leden van de ‘ Gymnastische
Volkskring van Antwerpen’. Met hun
medewerking richtte de club een avondfeest
in dat een winst opbracht van een
‘honderd’ franken’.
Dit bedrag liet toe een rek en een aantal
ringen aan te schaffen. Zo sukkelde de
kring rustig verder tot in 1896 de Heer F.
Peeters ( zie foto) uit Antwerpen als ‘redder’
opdaagde. Hij bracht ook de turnleider de
Heer A. Verdonck mee die de nodige discipline in de groep zou
brengen.
Met hun ‘ begeestering’ wisten ze tal van jonge turners over te
halen om leider te worden.

Vanaf 1895 oefende de Kring in zaal Eldorado eveneens in de
Antwerpsestraat. De zaal was echter niet altijd ter beschikking en
daarom werd tevergeefs gezocht naar een andere locatie.
Onder de leiding van de heren Peeters en Verdonck gaf de kring
in augustus 1896 zijn eerste turnfeest. Deze vond plaats in het
voormalig Casino van Lier aan het Leopoldplein.
In hetzelfde jaar werd J. Van den Berten verkozen als nieuwe
voorzitter. Onder zijn voorzitterschap zou de kring een ongekende
bloei kennen.
In de vergadering van 25 december 1896 werd beslist om een
leerlingen – jongensafdeling op te richten.
Het ledenaantal klom gestadig en in 1898 telde de kring reeds
136 leden.
In datzelfde jaar richtte de club voor het eerst het
Noordergouwfeest in.
In 1899 besliste de familie Verberckt
een turnzaal voor de kring te bouwen.
Reeds op 4 juni 1900 werd deze
turntempel in gebruik genomen.
De plechtige inhuldiging vond plaats
op 30 september 1900 met een stoet, een
ontvangst op het Stadhuis, een
turnfeest en een feestmaal!
‘Deze heerlijke daad van de
erevoorzitter verzekert de kring een
schone toekomst’ haalde de voorzitter
in zijn speech aan…… en hij zou gelijk
krijgen.
Foto: J Verberckt – erevoorzitter 1898 - 1935.

Foto: Lierse Turnkring anno 1899 met trompetafdeling.
Foto genomen in de tuin van het voormalige Casino aan het Leopoldplein.

