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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Nu het nieuwe seizoen op volle 
kruissnelheid komt, kijken we 
vol verwachting uit naar de 
hoogtepunten: wedstrijden van 
onze gymnasten en dansers en 
het turn- en dansfeest in april. 
Neem zeker een kijkje op onze 
activiteitenkalender om niets van 
dit alles te missen. Voor wie al 
vakantieplannen heeft, geven 
we nu al de data voor het turn- 
en danskamp mee in juli en au-
gustus. 
 
Tussendoor bent u uiteraard 
welkom voor een lekker hapje 

op ons winterrestaurant. Ook dit 
jaar zitten we in Ât Vergeet-me-
nietje in Essenbeek. 
 
Vanaf dit nummer zetten we bij 
elke editie een afdeling van de 
club in de kijker. De eerste afle-
vering is voorbehouden voor de 
volwassenen. En als u dacht dat 
het er daar heel serieus aan toe 
gaat, dan bent u er aan voor de 
moeite. Misschien kunnen we u 
zelfs overtuigen om aan te slui-
ten bij de step- of de dansgroep. 
 
Verder stellen we u graag onze 

nieuwe lesgevers voor en blik-
ken we al eens terug op de wed-
strijdresultaten van de ploeg  
toestelturnen meisjes . De wed-
strijdkalender is trouwens goed 
gevuld voor dit seizoen. 
 
Tot slot wens ik jullie allen na-
mens het bestuur en de lesge-
vers een sportief en gelukkig 
2020. 
 
Veel leesplezier. 
 

Magda Steenhouwer 
voorzitter 

KALENDER 2019 - 2020 

 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  

 27 juli - 31 juli Turn- en danskamp Turnzaal 

 3 aug - 7 aug Turn- en danskamp Turnzaal 

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

Neem contact op met de voorzitter. 
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CLUBNIEUWS 

Sarah is eind november beval-

len van haar zoon Lars. Langs 

deze weg wensen we de kers-

verse ouders veel geluk en 

vooral een goede gezondheid. 

Onze club was flink vertegen-

woordigd op het laatste Gym-

gala in de Lotto Arena in Ant-

werpen: maar liefst 40 geïnte-

resseerden woonden de show 

bij. Zij kijken al uit naar de vol-

gende editie op 12 en 13 de-

cember 2020. 
Niet alleen onze lesgevers worden bijgeschoold. Ook enkele be-

stuursleden volgden in Mechelen workshops voor sportclubbestuur-

ders via het Dynamo Project. 

De club kocht onlangs nieuw 

turnmateriaal aan: een nieuwe 

balk, 4 matten en een dubbele 

springplank met bescherm-

hoes. 

De meisjes wedstrijdploeg toe-

stelturnen beten de spits af in 

het nieuwe seizoen. Lees meer 

over hun resultaten op p. 9. 

Omdat  onze club maar blijft groeien, hebben 

we af en toe nood aan nieuwe trainers. In sep-

tember  kwamen er maar liefst zeven bij. Som-

migen onder hen zijn echt nieuw, anderen wa-

ren al actief binnen de club. Hoog tijd om ze aan 

u voor te stellen. 

Bij de nieuwe discipline toestelturnen meisjes 

nemen Tania en Ruth de touwtjes in handen. Zij 

zorgen ervoor dat iedereen op en top is voorbe-

reid op de komende wedstrijden. Cindy op haar 

beurt zal lesgeven bij de trampoline recrea. 

Jorune geeft les bij het team toestelturnen 

meisjes bij de instappers. Houdaïfa, een beken-

de binnen onze club, wordt hulptrainer bij de 

airtrack en de meisjes 4. Hij blijft weliswaar ac-

tief als trampolinespringer. Helena wordt hulp-

trainster bij de danskriebels en Léa bij de jazz-

kids. Beiden waren lid van de dansafdeling. 

Onze lesgevers volgden tijdens 

het kaderweekend in Gent een 

bijscholing om hun techniek en 

hun lesgeven te verbeteren. 

Hoera! De data voor het turn- 

en danskamp zijn bekend. Hou 

alvast 27-31 juli en 3-7 augus-

tus vrij om je bengels in te 

schrijven. Op de exacte verde-

ling voor turnen en dansen is 

het nog even wachten. We 

houden jullie zeker op de  

hoogte!  

Houdaifa Sghiar, Tania Putzeys,  

Cindy Serkeyn, Ruth Walravens,  

Helena Van Brussel, Jorune  

Bonhomme en Léa Wielfaert. 
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TERUGBLIK 

Op onze website en Facebookpagina vind je nog veel meer foto- en videomateriaal. 
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IN DE KIJKER: FATBURNER EN DANS VOLWASSENEN 

In elk nummer van ons clubblad 
zetten we een afdeling in de kij-
ker. Omdat we gemerkt hebben 
dat veel leden niet weten dat er 
ook volwassenen kunnen komen 
sporten in onze club, kozen we 
ervoor om met hen de spits af te 
bijten. 
Wie vorig jaar naar ons turnfeest 
kwam kijken, was getuige van 
een bende goedgemutste step-
pers die op de tonen van Grease 
het beste van zichzelf gaven. Je 
zal waarschijnlijk ook gemerkt 
hebben dat de groep enorm aan 
elkaar hangt. Lesgevers Maarten, 
Riet en Vicky stellen hun groep 
voor. Wie weet kunnen zij je over-
tuigen om je in het zweet te wer-
ken. De 1ste les is altijd gratis! 
 
Fatburner en step op woensdag 
 
Maarten: Iedere woensdagavond 
kan je om 20u bij ons terecht voor 
een uurtje Fatburner. Deze les 
start met 20 minuten  "oldscool" 
aerobics opwarming waarna we 
40 minuten spierversterkende 
oefeningen voltooien. Bij de 
krachtoefeningen is variatie ons 
verrassingselement want de ene 

variatie en differentiatie van  
bewegingen komt zowel de be-
ginner als de gevorderde sporter 
aan zijn trekken! Basic up, rever-
se turn en over the top! Let's go.  
 
Fatburner en dans op maandag 
 
Vicky en Riet: Iedere maandag-
avond kan je om 20u bij ons te-
recht voor een uurtje Fatburner. 
De les start meestal met een car-

les gebruiken we de losse halter-
gewichten, de andere les maken 
we gebruik van de fitbal, elasti-
sche weerstandsband of ons ei-
gen lichaamsgewicht! Wil jij graag 
jouw conditie wat kracht bijzet-
ten? Kom eens meedoen! 
Nadien kan je vanaf 21u een uur-
tje step volgen. In deze les wer-
ken we een volledig uur aan onze 
conditie door leuke choreo's  
te dansen op de step. Door  
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diogedeelte. Deze cardio kan uit 
een aerobicroutine, zumbarouti-
ne, volksdans, loopspelen, enz. 
bestaan. Het tweede deel van 
de les draait om spierversterken-
de oefeningen. Hiervoor maken 
we gebruik van verschillend ma-
teriaal zoals fitballen, losse hal-
ters, eigen lichaamsgewicht en 
valmatten. De lachspieren ko-
men ook steeds aan bod.  
Wil je graag aan je uithouding en 
kracht werken in een leuke af-

wisselende sfeer? Kom dan ze-
ker eens meedoen! De 1ste les 
is gratis (indien je voldoende 
zweet). 
 
Op maandavond om 21u is de 
tijd aangebroken om alle zorgen 
te vergeten en alles van je af te 
dansen. De les start met een 
opwarming. Hierna wordt er een 
choreografie aangeleerd, om 
dan de les af te sluiten met een 
streching. Er wordt regelmatig 

afgewisseld tussen verschillen-
de dansstijlen zoals hiphop, jazz, 
modern, en girly. 
 
Dus ben je 18 jaar of ouder? 
Leef je je graag uit op de dans-
vloer? Hou je van dansen in 
groep in combinatie met een 
gezellig babbel? Was het ant-
woordt op al deze vragen JA? 
Dan is dit zeker iets voor jou en 
zien we je graag op maandag-
avond om 21u!   
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WEDSTRIJDPLOEGEN 

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 Zonhoven 

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

15/02/2020 Recrea Airtrack (Sporta) Wuustwezel 

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

07 - 08/03/2020 PV 2 TRA AB Essen 

15/03/2020 Recrea AGD toestelturnen (Sporta) Zoersel 

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 Petegem-Aan-De-Leie 

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

02 - 03/05/2020 VK TRA AB Ekeren 

9-10/05/2020 Recrea AGD toestelturnen Sint-Pieters Leeuw 

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

24/05/2020 Recrea Airtrack (Gymfed) Waarschoot 

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

Wedstrijdkalender trampoline, DMT en toestelturnen 2020 

De nieuwe meisjesgroep toestelturnen schiet met-
een stevig uit de startblokken. Deze meisjes kregen 
de kans om hun kunnen te tonen op het recreatoer-
nooi airtrack (AT) van 23 november te Landegem. 
Over de verschillende categorieën heen behaalden 
ze heel wat mooie resultaten en medailles. Proficiat 
meisjes, doe zo verder! 
 
Resultaten 
13-14 jaar (25 deelnemers) 
1ste  Emma Soutaer  all round  115,550 
4de  Elise Boshmans  all round  114,650 
8ste  Laureen Olislaegers  all round  111,950 
13de  Jana Steenhouwer  all round  109,000 

14de  Lisa Sermon  all round  108,800 
 
15+ jaar  (10 deelnemers) 
4de  Lana Clarembeau   all round  112,700 
 
9-10 jaar (13 deelnemers) 
Livia Baeck  Brons 
Floor Villé  Zilver 
 
11-12 jaar (22 deelnemers) 
Louise Maron  Goud 
Lentl Dijckmans  Goud 
Yanaika Denayer  Zilver 

Wat zijn recreatoernooien? 
 
Met de Recreatoernooien richten we ons op de 
recreatieve gymnasten van de Gymfed-clubs.  
De recreatoernooien zijn met een leuk en uitda-
gend programma, zowel voor gymnasten en trainers, een doel 
om naar te werken. Met een motiverend beloningssysteem en in 
een aanmoedigende wedstrijdomgeving zijn de recreatoernooien 
daarnaast een leuke manier om met je groep naar buiten te ko-
men.  
De toernooien worden georganiseerd in de disciplines: Toestel-
turnen jongens en meisjes, Acro, Ritmiek, Trampoline, Dubbele 
minitrampoline, Minitrampoline, Tumbling, Airtrack en Lange 
Mat.  

Bron: gymfed.be 
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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 
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VERJAARDAGEN & SPELLETJES 

DECEMBER       
Stockmans Aliki 1 
Ismic Nia 2 
Leroy Siebe 3 
Vandermeersch Sang-Thao 3 
Vundelinckx Emily 3 
Leunens Wout 9 
Vankerckhoven Sarah 13 
Van Belle Anne-Marie 15 
Vansumere Jaan 15 
Jussy Louise 16 
Maron Louise 16 
Deneys Noa 20 
Lanoizele Landri 23 
Predom Oona 24 
Vanvlaenderen Marie 25 
Devillé Hoffelinck Victor 26 
Van Tongel Jasmin 27 
Vanbiervliet Febe 29 
Wielfaert Léa 30 
Leucxk Ella-Louise 31 

JANUARI   
Vanden Daele Liana 1 
Steenhouwer Gil 3 
Swalens Liselotte 3 
Plas Léon  4 
Hanselaer Sofie 6 
Vancutsem Mathis 6 
Lories Jitte 10 
Schets Kobe 10 
Vander Oost Casper 10 
Leunens Lotte 12 
Vogeleer Mira 15 
Van Campenhout Laura 17 
Mertens Patricia 19 
Soares Marins Pollyana 19 
Happaerts Lauranne  24 
Ghysels yelena 26 
Keyaerts  Nand 27 
Stroobant Aike 27 
Hérinckx  Mathieu 28 
Keyaerts Lenn 29 
Vanden Branden Charlotte 31 

FEBRUARI   
Van den Bogaert Hanna 2 
Janssens Emma 3 
Janssens Tibo 3 
Poket Yael 5 
Troch Alexis 6 
Vandenbosch Leonor 8 
Tahon Gerda 10 
Duyck Lyana 13 
Van Stralen Tamara 13 
Van Stralen Thomas 13 
Dyckmans Lentl 17 
Janssens Louis 18 
Ville Floor 18 
Lauriers Chantal 22 
Takkal Noheila 24 
Decuyper Kenzo 26 
Dehaeseleer Fleur 27 
Desmedt Jafna 28 
 
 

We wensen u  
en uw familie  
een gelukkig  
nieuwjaar! 



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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