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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Wie dacht dat de maanden juli 

en augustus staan voor zon, zee, 

strand en een uitgebreide rust-

periode is eraan voor de moeite 

bij de Populaire. Onze trainers  

en bestuursleden hebben niet 

stilgezeten.  

 

Het turn- en danskamp was een 

geweldig succes. Nog nooit had-

den we zoveel deelnemers. En 

dat het leuk was, bewijzen de 

fotoÊs die je terugvindt op de 

middenpagina van dit clubblad.  

Ook het lokaal werd stevig on-

der handen genomen. Enkele 

vrijwilligers herstelden het be-

schadigde materiaal, ruimden 

wat rommel op en gaven alles 

een grondige poetsbeurt. Het 

resultaat is een nette en veilige 

sportzaal. 

 

Verder in dit nummer kan je ken-

nismaken met een aantal nieu-

wigheden voor dit sportjaar.  

Vanaf dit jaar organiseren we 

toestelturnen voor meisjes en 

komen er twee nieuwe dansdis-

ciplines bij: Raga Dance en Afro 

Hiphop. Je leest er meer over op 

de volgende paginaÊs. 

Daarnaast werd de wedstrijd-

ploeg trampoline verder uitge-

bouwd met een heel aantal nieu-

we springers en mogen we en-

kele nieuwe trainers en train-

sters verwelkomen in onze club. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 

Magda Steenhouwer 

voorzitter 

 

KALENDER 2019 - 2020 

ZA 5 oktober 
14.00 uur: Algemene Vergadering voor bestuur en 

trainers 
Turnzaal, lokaal 5 

ZO 13 oktober 
Kaderweekend dans 

Geen les voor Pop Generation 
Gent 

VR 18 oktober Geen les Airtrack (zaal niet vrij)  

ZA & ZO 19-20 oktober 
Kaderweekend voor de lesgevers 

Geen les 
Gent 

 28 okt - 3 nov 
Herfstvakantie. Geen les 

Wel les voor wedstrijdploegen 
 

MA 11 november Wapenstilstand. Geen les  

ZA 30 november Bezoek van de Sint bij de kleuters Turnzaal 

ZA & ZO 14 - 15 december Gymgala Lotto Arena Antwerpen 

 23 dec - 5 jan Kerstvakantie. Geen les  

ZA & ZO 18 - 19 januari Winterrestaurant Vergeet-mij-nietje Essenbeek 

 24 feb - 1 maart 
Krokusvakantie. Geen les 

Wel les voor wedstrijdploegen 
 

ZO & MA 22 - 23 maart Carnaval Halle. Geen les  

 6 - 19 april 
Paasvakantie. Lessen gaan door tenzij anders ver-

meld door de trainer. 
 

ZA & ZO 25 - 26 april Turn- en dansfeest CC Ât Vondel Halle 

VR 1 mei Geen les  

 21 - 24 mei Hemelvaartweekend. Geen les  

 31 mei - 1 juni Pinksterweekend. Geen les  

ZA 5 oktober 13.15 uur: Infovergadering toestelturnen meisjes Turnzaal, lokaal 5 

ZA 5 oktober 
17 uur: Infovergadering recrea groepen: dans, tur-

nen, trampoline en airtrack  
Turnzaal, lokaal 5 

ZO 6 oktober 10.45 uur: Infovergadering Pop Generation Turnzaal, lokaal 5 

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

 

Neem contact op met de voorzitter. 
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CLUBNIEUWS 

Dit seizoen start onze club met 

twee nieuwe dansdisciplines: 

Afro dance en Raga dance. 

Meer weten? Lees pagina 7. 

Ook nieuw is de afdeling wed-

strijd toestelturnen voor meis-

jes. De lessen gaan door op 

woensdag, zaterdag en zon-

dag. Om deze lessen te geven 

deden we een beroep op twee 

ervaren lesgeefsters: Ruth 

Walravens en Tania Putzeys. 

We wensen iedereen dan ook 

veel succes tijdens de komen-

de wedstrijden! 

 

Onze kampioenen werden door 

de stad op 6 september in de 

bloemetjes gezet. Dikke profici-

at aan Aaron, Lennert, Houdai-

fa, Kim, Joren en Xiebe voor 

jullie puike prestatie. 

Op 15 augustus staken enkele 

vrijwilligers de handen uit de 

mouwen om de turnzaal en de 

berging een flinke onderhouds-

beurt te geven. De berging 

werd opnieuw opgeruimd en 

de turnzaal en het vergaderlo-

kaal kregen een poetsbeurt. 

Beschadigd materiaal werd 

hersteld of vervangen zodat 

we het nieuwe seizoen zonder 

zorgen kan starten. 

We blikken terug op een meer 

dan geslaagd turn- en dans-

kamp deze zomer. Tijdens de 

twee weken stage mochten 

we bijna 90 turners en dansers 

een fijne week bezorgen. 

Langs deze weg een dikke 

proficiat aan onze lesgevers en 

leden van het bestuur die mee-

hielpen om alles in goede ba-

nen te leiden.  

Naast de nieuwe disciplines 

voor de dansers en de turners, 

bieden we vanaf dit jaar 2 uur 

extra toestelturnen voor de 

meisjes aan. We willen hier-

mee de groep voorbereiden op 

de recrea westrijden in deze 

discipline. De lessen worden 

gegeven door Lynn De Greef 

en Houdaifa Sghiar. 

Op zaterdag 5 oktober organi-

seert onze club een infoverga-

dering voor alle recrea-

groepen: dans, turnen, trampo-

line en airtrack.  

Zit je nog met vragen of weet 

je gewoon graag hoe onze club 

werkt? Dan ben je als ouder 

zeker welkom in lokaal 5 om 

17 uur. 

Je kreeg ongetwijfeld onze vernieuwde infobro-

chure in je mailbox. Daarin vind je alle informatie 

over onze club, maar ook de praktische afspra-

ken en het huisreglement. 

 

Op pagina 22, helemaal achterin het boekje 

staat een warme oproep voor helpende handen. 

Je kan op het formulier aanduiden waar je goed 

in bent of waar jij vindt dat je nuttig kan zijn voor 

de club. De taken gaan van helpen bij de boek-

houding, helpen bij activiteiten, verantwoordelij-

ke zijn voor een groep tot herstellen van materi-

aal en lid worden van het bestuur. 

De infobrochure niet gekregen? Vraag ernaar in 

de turnzaal. 
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TERUGBLIK 

Op onze website en Facebookpagina vind je nog veel meer foto- en videomateriaal. 
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AFRODANCE EN RAGGA DANCE 
Vanaf september starten we in onze club met twee 

nieuwe dansstijlen: Afrodance en Ragga Dance. Cle-

mence, Agathe en Beau staan in voor deze lessen.  

Afrodance is gebaseerd op traditionele Afrikaanse 

dans. Het is een mix van krachtige, soepele en vloei-

ende bewegingen. Tijdens de les dans je op traditio-

nele Afrikaanse muziek gemixt met moderne klan-

ken. Je gebruikt veel energie, je krijgt een vette cho-

reografie aangeleerd en je verbrandt ook nog eens 

veel calorieën.  

Ragga is in feite een mengelmoes van verschillende 

dansen. Want in Ragga zitten ook hiphop, calypso en 

reggae danspassen verstopt.  

De dansvorm komt oorspronkelijk uit Jamaica. Intus-

sen zijn er in Vlaanderen steeds meer kinderen die 

de dans beoefenen en vanaf september dus ook in 

onze club. 

Afrodance gaat door op maandag van 19 uur tot 20 

uur en de lessen Ragga zijn op zaterdag van 15 uur 

tot 16 uur.  

 

Check de Facebookpagina! Daar vind je een cool 

promofilmpje van Agathe en Clemence. 

 

GYMGALA 2019 
Traditiegetrouw staat ook dit jaar het Gymgala op 

het programma in Antwerpen. Zaterdag 14 en zon-

dag 15 december vormt de Lotto Arena weer hét 

mekka voor alle gymnastiekfans. Internationale top-

pers, sterren van eigen bodem en tal van special 

acts verzamelen er voor hét gala van het jaar. Een 

unieke kans dus om je idolen van dichtbij aan het 

werk te zien!  

 

Wil jij ook graag van de partij zijn, dan kan je via de 

club tickets bestellen. Indien er voldoende interesse 

is (min. 20 personen) kan je genieten van het 

groepstarief. 

 

Datum: zondag 15 december om 14.00 uur 

Plaats: Lotto Arena Antwerpen 

Prijs:  30 euro / ticket (groepstarief) 

 

Bestellen doe je voor 15 oktober via  

magda@populaire-halle.be 

 

 

www.gymgala2019.be 
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KOMPAS! EN ZIEKTEFONDS 

Kom!Pas 
 

De Kom!pas is een kortingspas 

voor vrijetijdsactiviteit bestemd 

voor mensen met een laag inko-

men. Als je in Halle woont en je 

hebt recht op verhoogde tege-

moetkoming in de ziekteverzeke-

ring, dan heb je waarschijnlijk ook 

recht op een Kom!pas. 
 

Mensen met een Kom!pas krijgen 

75% korting op alle vormen van 

deelname. Het kan gaan om cur-

susgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld 

voor een uitstap of om de ticket-

prijs voor een voorstelling. Let op! 

De Kom!pas geldt enkel als kor-

tingspas bij verenigingen en orga-

nisaties die zich hiervoor engage-

ren. 
 

Onze club is aangesloten bij deze 

werking. Zo kunnen mensen die 

recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziektever-

zekering met hun Kom!Pas genie-

ten van 75% korting op het lid-

geld. Op deze manier willen wij 

als sociaal geëngageerde club 

tegemoet komen aan één van 

onze doelstellingen: een club 

waar iedereen welkom is. 
 

Ziektefondsen 
 

Ook ziekenfondsen komen (een 

beetje) tussen in de kosten voor 

sport. De socialistische mutuali-

teit betaalt jaarlijks €45 terug voor 

het lidmaatschap van een sport- 

of fitnessclub. Het Vlaams Neu-

traal Ziekenfonds komt tussen 

voor €30. De CM en het OZ hou-

den het op €15. 

Deze documenten worden door 

de club per mail verzonden eens 

de betaling in orde is. 
 

Documenten 
 

Eens je inschrijving en lidgeld in 

orde zijn, kan je op de website 

www.gymfed.be gaan om je lid-

kaart te downloaden. Log in bij 

ÂMijn GymfedÊ met je emailadres 

en wachtwoord. In de linkerkolom 

van de site vind je mijn lidkaart. 

Deze kan je bewerken met je foto 

en opslaan op je gsm of afdruk-

ken. 

www.gymfed.be 
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WEDSTRIJDPLOEGEN 

WANNEER WAT WAAR 

18 - 19/01/2020 PV 1 TRA DMT C Knokke 

25 - 26/01/2020 PV 1 DMT AB + TRA DMT i Dendermonde 

01/02/2020 PV1 TRA AB + SYN?? Zonhoven 

08 - 09/02/2020 PV 2 TRA DMT C Steenbergen (Erpe) 

15 - 16/02/2020 PV 2 DMT AB + TRA DMT i Hulshout 

07 - 08/03/2020 PV 2 TRA AB + SYN ?? Essen 

14 - 15/03/2020 PV 3 TRA DMT C Schelle 

21 - 22/03/2020 PV 3 DMT AB + TRA DMT i Oostende 

28 - 29/03/2020 PV 3 TRA AB + SYN ?? Petegem-Aan-De-Leie 

25 - 26/04/2020 VK DMT AB + TRA DMT i Varsenare 

02 - 03/05/2020 VK TRA AB + SYN Ekeren 

16 - 17/05/2020 VK TRA DMT C Vosselaar 

30/05 - 01/06/2020 Groot BK A en B niveau Gent 

Wedstrijdkalender trampoline en DMT 2020 

Als u een trouwe lezer bent van ons clubbad, dan 

weet u al dat onze wedstrijdploegen hoge toppen 

scheren. En dat niet alleen op niveau van de provin-

cie, maar ook op Vlaams en Belgisch niveau haalden 

we al mooie trofeeën binnen. 

 

Tijdens het Sportgala van de stad Halle werden on-

ze kampioenen gehuldigd. Omdat we nu eenmaal 

trots zijn op onze ÂheldenÊ willen we ze in dit num-

mer nog eens op een rijtje zetten. 

 

Joren Mommaert 

 - DMT allround i-niveau 10j 

Xiebe Bardijn 

 - DMT allround i-niveau 10j 

Lennert Bardijn 

 - Provinciaal kampioen DMT B-niveau 13-14j 

 - 3de plaats op het BK 

Aaron Uyttersprot 

 - Provinciaal kampioen DMT C-niveau 13-14j 

 - Provinciaal kampioen TRA C-niveau 13-14j 

Houdaifa Sghiar 

 - Provinciaal kampioen DMT C-niveau +17j 

 - 6de plaats  op het BK 

Kim Steenhouwer 

 - Provinciaal kampioen DMT A-niveau Senioren 

 - 5de plaats op het BK 

 - Selectie voor de World Age Group Competition 

   in Tokyo van 5 tot 8 december 

 

 

Een actieve wervingscampagne leidde ertoe dat 

onze selectie wedstrijdgymnasten fors uitbreidt. U 

zal ze ongetwijfeld in actie zien op de komende 

wedstrijden. 
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Gaat u binnenkort op vakantie of heeft u plannen in die richting? Denk dan 

nog eens aan uw turn- en dansvereniging. De kans is groot dat uw reisbu-

reau samenwerkt met Trooper. Als u de website bezoekt via onze Trooper-

pagina, dan krijgen wij een deel van uw boekingskosten zomaar doorge-

stort. En het leuke nieuws is dat het u niets extra kost. Ga naar 

www.trooper.be/populaire en klik door. Enkele voorbeelden van bedrijven 

die meewerken: Booking.com, Centerparcs, Landal Greenparcs, Sunparks, 

Brussels Airlines, Connections, Radisson Blu, ⁄ Keuze genoeg. 

 

Ook bij Makro kan je ons steunen. Door jouw kaart te koppelen aan de on-

ze krijgen wij zomaar 3% van jouw aankoopbedrag op onze kaart gestort. 

Het kost maar enkele minuten van uw tijd om te registreren op 

www.leuksteuntje.be. Log in met uw Makro-gegevens of maak een ac-

count aan en kies voor Populaire Halle als vereniging.  

BLIJF ONS STEUNEN 

LIDGELDEN EN VERZEKERING 

Je aansluiten bij een club betekent in jouw geval dat je ook lidgeld betaalt. Dat lidgeld omvat de kosten voor 

alle lessen voor een heel jaar, maar ook een bijdrage voor de verzekering. Dat laatste is zeker niet onbelang-

rijk als je gekwetst raakt tijdens de lessen.  

 

Als lid van onze club ben je 

aangesloten bij de Gymfed, 

die op haar beurt de leden 

verzekert via Ethias tegen li-

chamelijke schade en burger-

l i j ke  aa ns p r a k e l i j kh e i d 

(aansprakelijkheid tegen over 

derden).  

De exacte inhoud van de polis 

vind je op www.gymfed.be/

over-gymfed/een-ongeval-wat-

nu  

 

We willen er dan ook op aan-

dringen om het lidgeld zo snel 

mogelijk te betalen. Niet be-

taald = niet verzekerd, ook 

niet op de weg van en naar de 

club. Daarom wordt je bij niet-

betaling ook niet meer toege-

laten tot de lessen. 

 

Heb je het financieel moeilijk, 

neem dan zeker contact op 

met de voorzitter zodat we 

samen een betalingsplan kun-

nen opstellen zodat je kind 

toch nog kan komen sporten. 
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VERJAARDAGEN & SPELLETJES 
SEPTEMBER       
De Pauw Roos 1 

Denayer Karo 1 

De Becker Tibo 4 

Van Belle Lies 4 

Dewinkeleer Melissa 5 

Ghesquiere Ward 6 

Messina Lina 7 

Overath Manu 7 

Van Haelen Kim 8 

Meulders Jill 15 

Amezian Rayan 16 

Chokier Christophe 18 

Dujardin Vince  18 

Theunckens Hélène 18 

Uyttersprot Aude 18 

Debremaeker Hailey 19 

De Loor Marie 21 

Weemaels Mylo 21 

Dehaeseleer Lander 22 

Lauf Noa 23 

Denayer Yanaika 28 

Marinus  Stefanie 28 

Debraekeleer David 29 

Defrijn Kirsten 29 

Mylle Heleen 27 

Coet Lente 28 

De Henau Liesbet 28 

Steels Wout 28 

Delabie Vic 29 

Ghailani Romaissa 30 

Tresignie Saartje 30 

Janssens Ellen 31 

Van Schelvergem Lynn 31 

 

OKTOBER   
Bouez Miriam 1 

Van Der Mijnsbrugge Ilona 2 

Makhloufi  Mohamed  3 

De Baerdemaeker Bea 4 

Patris Lowie 6 

Dedoncker Eva 8 

Michiels Lauke 9 

Guven Selena 10 

Olislagers Laureen 12 

Steens Gastón 12 

De Loor Femke 13 

Van Overstraeten Vins 15 

Van Horebeek Thorgal 18 

Ghesquiere Thor 20 

Hollevoet Lyno 21 

Christiaens Joia 22 

SEGERS OLIVIA 22 

De L'Arbre Damian 23 

De Ryck Kyara 23 

Makhloufi  Nissrine  24 

Clarembeau Lana 27 

NOVEMBER   
Walravens RUth 2 

Van Dionant Dorien 3 

Van Dionant Lien 3 

Neufkens Anais 4 

Adams Annelies 5 

Schets Tijs 5 

Van Vaerenberghe Femke 5 

Depoorter Linde 7 

Jaspers Maxime 7 

Van Rossem Ines 9 

Kitoko Mawoko Chloé 10 

Brantegem Ella 12 

Vogeleer Norah 14 

Marinus Leo 17 

Delabie Senne 18 

Vanderhasten Vanessa 18 

Geeraerts Ann 20 

Haulet Tess 20 

Deneyer Fiona 26 

Colenbie Clément 27 

Raemdonck Charly 27 

Bunnens Jana 28 

Mosselmans Julie 29 

Boedt Fabienne 30 
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Maandag 17.00u - 18.00u 
18.00u - 20.30u 
19.00u - 20.00u 
20.00u - 21.00u 
21.00u - 22.00u 

Breakdance vanaf 8 jaar 
Trampoline wedstrijd B en C* 
Afrodance (NIEUW - vanaf 12 jaar) 
Fatburning volwassenen 
Dans +18 jaar 

Dinsdag 16.45u - 17.45u 
17.30u - 18.30u 
18.30u - 19.30u 
18.00u - 19.00u 
19.00u - 20.00u 
19.30u - 21.00u 

Kleuterdans 
Jazz kids 1 (°■2012 - °■2013) 
Jazz Kids 2 (°■2009 -°■2010 -°■2011) 
Dance Teens 1 (°■2006 - °■2007  - °■2008) 
Dance Teens 2 (°■2005 of vroeger) 
Pop Generation* 

Woensdag 14.00u - 16.00u 
15.00u - 18.00u 
16.00u - 18.00u 
18.00u - 20.00u 
18.00u - 20.00u 
20.00u - 21.00u 
21.00u - 22.00u 

Meisjes 2 en jongens 2 turnen (°■2010-°■2011)  
Toestelturnen meisjes (7u)* 
Meisjes 1 en jongens 1 turnen (°■2012 -°■2013) 
Jongens 3 turnen (°■2009 of vroeger) 
Meisjes 3 turnen (°■2008 -°■2009) 
Fatburning volwassenen 
Step volwassenen 

Donderdag 17.00u - 18.30u 
17.00u - 19.00u 
18.30u - 20.30u 
18.30u - 21.00u 
18.30u - 20.30u 

Recrea trampoline groep 1/2/3/4 
Trampoline I-niveau en instappers* 
DMT wedstrijd  C* 
DMT wedstrijd  B * 
Trampoline C wedstrijd groep 2* 

Vrijdag 14.30u - 15.30u 
17.30u - 19.00u 
19.00u - 21.00u 

Body sculp (sportelen) 
Airtrack beginnelingen (vanaf °■2013) 
Airtrack gevorderden 

Zaterdag 09.00u - 10.00u 
10.00u - 11.00u 
11.15u - 13.15u 
11.15u - 13.15u 
13.00u - 15.00u 
15.00u - 16.00u 

Turnkriebeltjes 1 
Turnkriebeltjes 2 
Trampoline wedstrijd B en C groep 1* 
Toestelturnen meisjes (7u)* 
Toestelturnen meisjes (4u)* 
Ragga (NIEUW - vanaf 12 jaar) 

Zondag 09.00u - 10.30u 
09.00u - 11.00u 
10.30u - 12.30u 
18.00u - 20.30u  

Pop Generation* 
Toestelturnen meisjes (7u)* 
Meisjes 4 turnen (■2007 of vroeger) 
DMT wedstrijd B en C* + I-niveau en instappers*  

  * Enkel na selectie 

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

Driemaandelijks tijdschrift  P910563
Afgiftekantoor 1500 Halle
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