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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Nu de start van ons sportjaar is 

ingezet, kunnen we de tijd ne-

men om de volgende activiteiten 

voor te bereiden en om terug te 

blikken op wat voorbij is. 

 

Een gemotiveerd team lesge-

vers stond inderdaad garant voor 

enkel fijne momenten. In deze 

editie leest u alles over het ka-

derweekend en over het optre-

den van onze dansers van Pop 

Generation Youth. Ook werden 

de handen uit de mouwen ge-

stoken voor een ware opkuis-

dag. Die is intussen uitgegroeid 

tot een jaarlijkse traditie waarbij 

onze sportzaal wordt onderhou-

den en ontstoft. 

 

Wie online ons doen en laten 

volgt, weet het wellicht al: onze 

club heeft een eigen Facebook-

pagina waarop activiteiten wor-

den aangekondigd en waarop 

alle praktische informatie wordt 

meegedeeld. Nog geen fan? 

Dan moet je de pagina zeker 

liken of volgen. 

 

Hou alvast enkele belangrijke 

data vrij in uw agenda: 23 en 24 

februari voor het winterrestau-

rant en 5 mei voor het dansfeest 

in cc Ât Vondel. Andere belangrij-

ke data vindt u terug in onze 

kalender. 

 

Het bestuur wil jullie ook bedan-

ken voor de steun tijdens de 

actie van Spar en Trooper. Elke 

ontvangen euro zal geïnvesteerd 

worden in de uitbouw van de 

club. 

 

Magda Steenhouwer 

voorzitter 

 

KALENDER 2018 - 2019 

 
24 december t.e.m. 6 
januari 

Kerstvakantie - geen les  

ZA & ZO 23 en 24 februari  Winterrestaurant Het Vergeet-mij-nietje 

 4 t.e.m. 10 maart 
Krokusvakantie - geen les 
Uitgezonderd wedstrijdploegen 

 

ZO & MA 31 maart en 1 april 
Carnaval Halle - geen les op zondag en 
maandag, wel op zaterdag 

 

 1ste week april Sterren Turnzaal 

 8 t.e.m. 22 april Paasvakantie - geen les  

WOE 1 mei Feest van de arbeid - geen les  

ZO 5 mei  Dansfeest CC Ât Vondel 

ZA 18 mei  Clubkampioenschap Turnzaal 

DO - ZO 30 mei t.e.m. 2 juni Hemelvaart - geen les  

ZO & MA 9 en 10 juni Pinksteren - geen les  

ZO 30 juni Laatste les Turnzaal 

 10 december Start snoep- en truffelverkoop  

populaire-halle.be/calendar-created 
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Uw advertentie hier? 

 

Neem contact op met de voorzitter. 
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CLUBNIEUWS 

Sinds enkele weken heeft de 

club een eigen facebookpagi-

na. Je kan ons vinden door te 

zoeken op KTDV Populaire Hal-

le. Beheerder Emily houdt u op 

de hoogte van het laatste 

nieuws en post er ook belang-

rijke berichten in verband met 

de lessen. Ook op Twitter en 

Instagram kan je ons volgen. 

Op 27 oktober werd de zaal en 

de berging ontdaan van al het 

vakantiestof. Onder leiding van 

Emily keek een gemotiveerd 

team al het materiaal na en 

werd de materiaalschuur volle-

dig leeggemaakt en gekuist. 

De sportramen werden afge-

schuurd en kregen een laagje 

vernis. Ook onze spiegel had 

duidelijk een wasbeurt nodig. 

Tot slot kreeg ons lokaaltje een 

flinke kuisbeurt. 

Bedankt Gil, Femke, Emily, 

Sarah, Kim, Vicky, Dries, Ines, 

Riet, Fiona en Magda. 

Op 28 oktober nam een dele-

gatie van Populaire Halle deel 

aan de Urban Run. Dat is een 

loopevent doorheen gebouwen 

en historische plaatsen in Hal-

le. Met meer van 500 deelne-

mers was dit gebeuren een 

echt succes.  

De Gymfed, de overkoepelen-

de gymnastiekfederatie in 

Vlaanderen, organiseerde tij-

dens het weekend van 20 en 

21 oktober een kaderweekend 

in Gent.  

Enkele van onze trainers wa-

ren aanwezig om hun kennis 

en vaardigheden bij te scha-

ven. Emily en Sarah gaven zelf 

een sessie voor de andere 

deelnemers! 

BESTUURNIEUWS 

Tijdens de laatste algemene ver-

gadering werd onze voorzitter 

Magda Steenhouwer in de bloe-

men gezet. 10 jaar geleden nam 

ze de fakkel over van Arman De 

Ridder. Sinds dan staat ze met 

succes aan de leiding van de 

club.  

 

Ze besliste echter om op het 

einde van dit seizoen haar func-

tie open te stellen voor een nieu-

we kandidaat. Ze blikt tevreden 

terug op een boeiende functie 

met vele uitdagingen, maar vindt 

het nu tijd om andere paden te 

verkennen. Dat wil ook zeggen 

dat de club op zoek is naar een 

nieuwe voorzitter.  

 

Kandidaten kunnen zich melden 

op contact@populaire-halle.be of 

rechtstreeks bij de voorzitter of 

leden van het bestuur.  

Wij zijn nog op zoek naar een 

trainer, ouder dan 18 jaar, voor 

onze trampoline recreagroep 

 

De lessen gaan door op don-

derdag van 17u tot 18u30. 

Heb je interesse of ken je ie-

mand? Neem dan zeker con-

tact op via magda@populaire-

halle.be.  

T-shirts van de club zijn te koop 

voor 7 euro. Grote maten (vanaf 

L) kosten  9 euro. Kleuters krij-

gen een T-shirt gratis bij de eer-

ste inschrijving. 

Op 17 november organiseerde 

de club een interne opleiding 

voor de kleutertrainers. Dikke 

dank u aan alle mamaÊs en pa-

paÊs die hun kleine spruit lieten 

deelnemen aan deze proefles.  

Op 7 oktober deden Agathe, 

Clemence en Julie een hoop 

inspiratie op tijdens de kaderdag 

dans van de Gymfed. 
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Tijdens het verkiezingsweekend sluiten de deuren 

van onze turnzaal. Zoals gewoonlijk tovert de stad 

deze ruimte om tot een stembureau en kunnen wij 

geen les hebben.  

Jammer! Of toch niet? De wedstrijdploeg trampoli-

ne en de airtrackploeg trokken samen naar JumpXL 

te Brussel. Ze beleefden er een onvergetelijke voor-

middag! Een trampolinetumblingbaan, valkuilen vol 

mouseblokken, een klimmuur, landingskussens en 

verder trampolines in overvloed!  

Experimenteren was de boodschap. Enkele sprin-

gers zetten de stap naar dubbele saltos. Ook 

schroeven, baraniÊs en fulls werden vlotjes tot in de 

mousseblokken gedraaid.  

Tussendoor kregen we een bakje popcorn en véél 

water! Een beetje spierpijn de dag erna namen we 

er graag bij.  

 

Tekst en fotoÊs: Kirsten Defrijn 

www.jump-xl.com 

WEDSTRIJDPLOEG TRAMPOLINE NAAR JUMPXL 

POP GENERATION YOUTH OP WERELDMAAND 

Wie tijdens de maand november regelmatig in Halle 

vertoeft, kan er niet naast kijken. Het standbeeld van 

Servais wordt nu al enkele jaren opgesmukt met een 

versierde wereldbol. Die bol is het uithangbord van 

November Wereldmaand. Met tal van activiteiten 

wordt er campagne gevoerd voor meer verdraag-

zaamheid. 

De dansers van onze Pop Generation Youth waren 

ook van de partij. Onze wedstrijploeg verzorgde na-

melijk een enthousiast optreden tijdens de opening 

van de Wereldmaand op 3 november aan de gebou-

wen van de oude post.  

SNOEP- EN PRALINEVERKOOP 

Sinds maandag 10 december kan je bij de Populaire een zakje snoep of 

heerlijke truffels kopen. Hiermee steun je de club. Deze actie vervangt 

de wafelverkoop van de vorige jaren en staat in het teken van valentijn. 

Ze kreeg dan ook de toepasselijke naam ÂLiefde is ⁄ samen lekkers 

delenÊ. 

• Zakje snoep 200g voor 3 euro 

• Zakje truffels 250g voor 5 euro 

 

Bestellingen gebeuren door de bestelbon in de turnzaal of op onze 

website in te vullen. Dit kan tot 20 januari. Je kan je bestelling afhalen 

vanaf 4 februari. Alvast een dikke dank u wel! 
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TERUGBLIK 

Meer foto’s vind je  
op onze facebookpagina. 
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Maandag 17.00u - 18.00u 
18.30u - 20.00u 
18.00u - 20.30u 
20.00u - 21.00u 
21.00u - 22.00u 

Breakdance  
Pop Generation Kids wedstrijddans* 
Trampoline wedstrijd B en C* 
Fatburning volwassenen 
Dans +18j (onder voorbehoud) 
 

Dinsdag 16.30u - 17.30u 
17.30u - 18.30u 
18.30u - 19.30u 
18.30u - 20.30u 
 

Kleuterdans 
Jazz kids 1 (°■2011 - °■2012) 
Jazz Kids 2 (°■2008 -°■2009 -°■2010) 
Meisjes 3 (°■2007 -°■2008) 
 

Woensdag 14.00u - 16.00u 
16.00u - 17.30u 
16.00u - 18.00u 
18.00u - 19.00u 
19.00u - 20.00u 
18.00u - 20.00u 
20.00u - 21.00u 
21.00u - 22.00u 

Meisjes 2 en jongens 2 (°■2009-°■2010)  
Pop Generation Youth* 
Meisjes 1 en jongens 1 (°■2011 -°■2012) 
Dance Teens 1 (°■2007 - °■2006  - °■2005) 
Dance Teens 2 (°■2004 of vroeger) 
Jongens 3(°■2009 of vroeger) 
Fatburning volwassenen 
Step volwassenen 
 

Donderdag 17.00u - 18.30u 
17.00u - 19.00u 
18.30u - 20.30u 
18.30u - 20.30u 
20.15u - 21.45u 

Recrea trampoline groep 1/2/3 
Trampoline I-niveau en instappers 
DMT wedstrijd  B en C* 
Trampoline B en C  wedstrijd groep 2* 
Fit & Fun 
 

Vrijdag 14.00u - 15.00u 
17.30u - 18.30u 
18.30u - 20.30u 

Body sculp (sportelen) 
Pop Generation Kids wedstrijddans* 
Airtrack ( vanaf °■2011) 
 

Zaterdag 09.00u - 10.00u 
10.00u - 11.00u 
11.15u - 13.15u 
  

Turnkriebeltjes 1 
Turnkriebeltjes 2 
Trampoline wedstrijd B en C groep 1* 

Zondag 09.00u - 10.30u 
10.30u - 12.30u 
18.00u - 20.00u 
(18.30u - 20.30u) 
  

Pop Generation Youth* 
Meisjes 4 (°■2006 of vroeger) 
DMT wedstrijd B/C* + I-niveau en instappers 
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In een vorig nummer van ons clubblad kon je al 

lezen dat  onze club aangesloten is bij Trooper. 

Deze organisatie sponsort verenigingen door een 

percentage van jouw aankoopbedrag door te stor-

ten naar onze rekening. Handig meegenomen. 

Wist je trouwens dat Trooper meer dan 3.000 

verenigingen steunt? 

 

Tot nu toe verzamelden we al 230 euro. Dat is 

niet slecht, maar waarschijnlijk zijn er nog online 

webshops die jullie gebruiken zonder een om-

weggetje te maken naar Trooper. Daardoor lopen 

we ongewild heel wat centjes mis. 

 

Daarom sommen we graag de bekendste online 

winkels op zodat er bij u een belletje gaat rinke-

len: Coolblue, Torfs, booking.com, Collect & Go, 

Maxitoys, Hema, Collishop, Decathlon, JBC, Ali 

express, A.S. Adventure, Brantano, Centerparcs, 

Roompot, Takeaway.com, Plopsaland, Zalando, 

Connections, Zeb, Selexion, en nog zo vele ande-

ren. Check dus zeker onze trooperpagina vooral-

eer u uw online aankoop doet. 
 

1. Ga naar trooper.be/populaire 

2. Op deze pagina staan links naar de webshops  

3. Als je via die links op de trooperpagina van on-

ze vereniging naar de webshop surft, weet de 

shop welke vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shop-

pen zoals je normaal shopt, zonder 1 cent extra 

uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er gemid-

deld 5% naar onze kas.  

 

Iedereen blij! 

 

www.trooper.be/populaire 

 

 

Ook via de spaaractie bij Spar Halle kon je de club 

steunen. Bij elke aankoop van 20 euro kreeg je 

een jeton. Die kon je dan deponeren in de box 

van de vereniging van jouw keuze. 

 

Onze box was bij ons laatste bezoek al aardig ge-

vuld. We zamelden in totaal 224,07 euro in. We 

willen jullie langs deze weg nogmaals hartelijk 

danken voor de steun.  

STEUN ONS MET TROOPER 
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MIJN GYMFED - MEER DAN EEN LIDKAART 

Indien je je kind digitaal hebt ingeschreven, ben je 

ongetwijfeld al vertrouwd met de website van de 

Gymfed. Indien dit niet zo is, geven we graag een 

woordje  uitleg. 

 

In ons vorig clubblad kreeg je al een beknopte uit-

leg over de inschrijving en over het aanmaken en 

afprinten van je lidkaart. We merken echter dat 

nogal wat mensen de digitale weg nog niet heb-

ben gevonden. 

 

Op de onderstaande foto ontdek je de vele voorde-

len van Mijn Gymfed: je kan de attesten van de 

mutualiteit zelf downloaden, bij een sportongeval 

binnen de club kan je hier je dossier opvolgen en 

je kan ook je lidkaart personaliseren en online af-

drukken of bewaren op je smartphone. Bovendien 

wordt je op de hoogte gehouden van grote evene-

menten en kan je als wedstrijdgymnast je eigen 

resultaten en de dagindeling van je westrijden 

raadplegen. 

 

Hoe je een profiel aanmaakt, staat in het kort uit-

gelegd op de prent. Wil je meer informatie? Surf 

dan naar de site van de Gymfed op onderstaand 

adres. 

 

www.gymfed.be/we-are-gym-community 

Personaliseer je lidkaart met je foto. 
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VERJAARDAGEN 
JANUARI       
Diallo Mariama 1 

Vanden Daele Liana 1 

Deneyer Auke 3 

Steenhouwer Gil 3 

Micheli Liza 4 

Plas Léon  4 

Hanselaer Sofie 6 

Kabalira Noah 6 

Dubois Phebe 7 

Paduart Clara 7 

Bounouafi Rania 8 

Devolder Liese 8 

Fourneaux Soraya 8 

Boon Lieze 10 

Lories Jitte 10 

Schets Kobe 10 

Claeys Anouk 13 

Jambe Gwenael 14 

Lanis Mats 15 

Vogeleer Mira 15 

Özdere Minne 16 

Boon Warre 18 

Geysels Kyara 18 

Mertens Patricia 19 

Servaes Elise 19 

Soares Marins Pollyana 19 

Boumansour Sara 26 

Decrick Oscar 26 

Ghysels yelena 26 

Arriagada Rojas Andres 29 

Engels Renee 29 

Keyaerts Lenn 29 

Steens Ella-Louise 30 

Wil je nog meer teken- 

en spelplezier? Surf 

dan naar 

www.gymbo.be 

en print de Gymbo en 

Gymbatekening van 

elke maand af en doe 

mee met de kleurwed-

strijd. 

FEBRUARI   
Cannaerts Georges 4 

Bonnewijn Kato 5 

Troch Alexis 6 

Bosmans Jade 7 

Tahon Gerda 10 

Heyligers Olivier 11 

Balis Finne 12 

Balis Kamiel 12 

Duyck Lyana 13 

Van Stralen Tamara 13 

Van Stralen Thomas 13 

Jovanovski Zoe 17 

De Haseleer Marie 18 

Tielemans Demi 18 

Trouillez Ella-Rose 18 

Demol Lina 19 

Boucquiaux Fee 20 

Buvens Anne 20 

Vastesaeger Janne 21 

Chokier Michel 25 

Manand Lena 25 

Luypaert Claudia 26 

Dehaeseleer Fleur 27 

Kmablae Elead 27 

Desmedt Jafna 28 

Lombaerts Zoë 28 
 

MAART   
 

Smeeks Lucie 1 

Raneri Alessandra 2 

Liessens Fiene 3 

Nerinckx Daniel 4 

Aerts Galindo Dorian 6 

Deridder Ille 6 

Tordeur Kobe 8 

Moucheron Nancy 10 

Uyttersprot  Arthur 10 

Bogaert Cato 13 

Verhoeven Mats 13 

Hals Laura 16 

Swaelens Inge 16 

Debey Mathis 17 

Degreef Imani 17 

Leunens Els 18 

Verdeyen Dagmar 18 

Cannaerts Jackie 20 

Deridder Riet 20 

De Greef Lynn 21 

Haegeman Angelien 22 

Van Den BergheE Lise 22 

Vanholst Maarten 22 

Deridder Bas 24 

Vandermaelen Zoé 25 

Dubois Dylano 26 

M'Haoschi Nesrine 27 

Degreve Jules 28 

Van Cutsem Flo 28 

Allonsius Lars 29 

Deyaert Jeroen 29 

Laanane Elias 29 

Thiry Dries 29 

Michel Morgane 30 

Deprins Finn 31 

Mommaert Lore 31 

 

 



WWW.POPULAIRE-HALLE.BE INFO@POPULAIRE-HALLE.BE FACEBOOK.COM 

Retouradres:
Koninklijke Turn- en dansvereniging
Populaire Halle vzw
M. Steenhouwer
Nijvelsesteenweg 96
1500 Halle

Driemaandelijks tijdschrift  P910563
Afgiftekantoor 1500 Halle
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