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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Als je september zegt , dan denk 
je meestal meteen aan druk, 
druk, druk. Ook in onze club is 
dat niet anders: laatste regelin-
gen treffen om het uurrooster in 
orde te krijgen, zorgen dat de 
zaal coronaproof is ingericht, alle 
richtlijnen nog grondig nalezen,  
geplande activiteiten reorganise-
ren⁄ de lijst is eindeloos. 
 
Met veel spijt namen we in au-
gustus afscheid van onze oud-
voorzitter en erevoorzitter Ar-
mand Deridder. Hij heeft zonder 
enige twijfel zijn stempel ge-
drukt op onze club. 
 

Ook de verschillende afdelingen 
trekken zich op gang. Hier en 
daar nog wat onzekerheid bij 
enkele gymnasten en ouders. 
Wij waren alvast klaar voor een 
flitsende start. 
In dit nummer lees je meer over 
de concrete afspraken binnen 
onze club. We maakten ook een 
item over het noodscenario bij 
een coronabesmetting.  
 
Verder zetten we de nieuwe 
trainers op een rijtje en krijg je 
van ons de activiteiten- en wed-
strijdkalender voor de komende 
maanden. Hoe vast die staat, 
hangt uiteraard af van de kleur-

code waarin we ons op dat mo-
ment zullen bevinden. 
Ook de wedstrijdafdeling mocht 
de vruchten plukken van het 
harde labeur tijdens het voorjaar. 
De springers en turners werden 
gehuldigd door de stad Halle. 
 
U merkt het, we vervelen ons 
niet. In elk geval zijn we enorm 
blij dat de trainingen kunnen her-
vatten en dat we stilaan weer 
ÂnormaalÊ kunnen werken. 
 
 

 
Magda Steenhouwer 

voorzitter 

KALENDER 2020 - 2021 

ZA 3 okt GEANNULEERD - Infovergadering TT meisjes Lokaal 5 in de turnzaal 

ZA 3 okt 
GEANNULEERD -  Infovergadering recreagroepen 
dans, turnen, trampoline en airtrack 

Lokaal 5 in de turnzaal 

ZA 3 okt 17 uur: Infovergadering Pop Generation Lokaal 5 in de turnzaal 

ZO 18 okt Kaderdag dans voor lesgevers Online 

ZA-ZO 24-25 okt Kaderweekend voor lesgevers Online 

ZA 5 dec 
Bezoek van de Sint voor Turnkriebels en Danskrie-
bels 

Turnzaal - onder voorbehoud! 

ZA-ZO 12-13 dec GEANNULEERD - Gymgala Lotto Arena Antwerpen 

ZA-ZO 23-24 jan Winterrestaurant Take away 

ZA 30 jan GEANNULEERD - Praatcafé voor bestuur  

ZA-ZO 26-27 jun Turn- en dansfeest Cc Ât Vondel 
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CLUBNIEUWS 

Weet jij welke afdeling in onze club we hier be-

doelen? 

„Een combinatie van muzikaliteit, acrobatie, crea-

tiviteit en kennis over de cultuur is wat je in deze 

les krijgt aangeboden. Je leert jezelf ontplooien 

in je eigen stijl vertrekkende vanuit de basisbe-

wegingen. Coole moves en goeie punten op 

school zijn uiteraard ook een gevolg van de les-

sen!‰ 

Antwoord: 

breakdance 

De infovergaderingen voor de groepen toesteltur-

nen meisjes, de recreagroepen dans, turnen, 

trampoline en airtrack zijn wegens de covid-19 

geannuleerd. De betrokken ouders krijgen de in-

formatie via mail toegestuurd. 

De infovergadering voor de Pop Generation gaat 

voorlopig wel door. 

Lessen Pop Generation 

 

Op volgende zondagen zal er 

geen les zijn in de balletzaal: 

• 15 november 

• 6 juni 

• schoolvakanties 

We overwegen om het Winterrestaurant om te 

vormen tot een take-awayversie. Meer nieuws 

volgt ongetwijfeld in ons volgende nummer. 

De turnlessen voor de kleuters vinden plaats op 

zaterdagochtend. Eén sessie om 9 uur en één 

om 10 uur.  

De tweede sessie is helemaal volzet waardoor 

het gezellig druk is. We bieden de mogelijkheid 

om van sessie te wisselen (dus 10u wisselen 

met 9u). Dat kan enkel na toelating van  de lesge-

vers of de voorzitter.  

Op woensdag 18 september namen we deel aan de actie „Toon 

je sportclub@school‰ om in de outfit van je  sport(club) naar school te 

komen. We kregen enkele leuke fotoÊs toegestuurd. 

Na elke les worden de toestel-

len en matten ontsmet. Enkel 

zo kunnen we de hygiëne bin-

nen onze club garanderen. 

Omdat reinigende producten 

schadelijk zijn voor de toestel-

len kozen we ervoor om te sto-

men. Hot, hot, hot ... 

 

Ina Catherine zal een handje 

helpen bij wedstrijd trampoline 

op maandag en vervangt Cindy 

die zwanger is en in oktober 

zal bevallen. 

 

Margaux Colson is de nieuwe 

lesgeefster bij jazz kids 1. 

 

 

 

 

Lennert Bardyn zal samen met 

Lotte Wauters lesgever bij de 

recreatrampoline samen. Zelf 

springen ze mee in de  wed-

strijdploeg  trampoline en 

DMT. 



6 | Ât Populairke 45 - september 2020 

TERUGBLIK 

Op onze website en Facebookpagina vind je nog meer foto- en videomateriaal. 
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WEDSTRIJDPLOEGEN 

I-, A- en B-niveau:  
 
3 provinciale voorrondes  

• 16-17.01.2021: Destelbergen  
• 6-7.02.2021: Niel  
• 13-14.03.2021: Ternat  

 
Vlaams Kampioenschap  

• 8-9.05.2021: Hulshout - na selectie 
 
Belgisch Kampioenschap  

• 22-23-24.05.2021: Beveren - na selectie (enkel 
voor A- en B niveau) 

 
C-niveau: 
 
3 provinciale voorrondes  

• 9-10.01.2021: Niel 
• 30-31.01.2021: Vosselaar 
• 6-7.03.2021: Bilzen 

 
Vlaams Kampioenschap  

• 29-30.05.2021: Schelle - na selectie  

 

I-niveau: 
 
3 provinciale voorrondes  

• 16-17.01.2021: Destelbergen  
• 6-7.02.2021: Niel  
• 13-14.03.2021: Ternat  

 
Vlaams Kampioenschap  

• 8-9.05.2021: Hulshout – na selectie 
 
A- en B-niveau: 
 
3 provinciale voorrondes  

• 23-24.01.2021: Zonhoven 
• 27-28.02.2021: Ingelmunster 
• 21-22.03.2021: Oud-Turnhout 

 
Vlaams Kampioenschap  

• 24-25.04.2021: Brugge - na selectie  
 
Belgisch Kampioenschap  

• 22-23-24.05.2021: Beveren - na selectie  

C-niveau: 
 
3 provinciale voorrondes  

• 9-10.01.2021: Niel 
• 30-31.01.2021: Vosselaar 
• 6-7.03.2021: Bilzen 

 
Vlaams Kampioenschap  

• 29-30.05.2021: Schelle - na selectie  

TOESTELTURNEN MEISJES 

Trainingen in sportcentrum ÂSchotteÊ in Aalst: 
• zo 4 oktober 
• zo 8 november 
• zo 6 december 
• zo 10 januari 
• zo 7 februari 
• zo 7 maart 
• zo 4 april 
• zo 2 mei 

 
Geen balletles op vrijdag: 

• tijdens schoolvakantie 
• 13 november 
• 27 november 

WEDSTRIJDEN DMT 

WEDSTRIJDEN TRAMPOLINE 

KAMPIOENENVIERING 

Ook dit jaar huldigde de stad Halle haar kampioenen. 
Door de coronacrisis werd het een viering in mineur. 
Elke sporter kreeg in een lege zaal zijn diploma en 
medaille overhandigd en mocht nadien op de foto. 
Er werd geen publiek toegelaten. 
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ARMAND DERIDDER 

Op 9 augustus dit jaar moesten we afscheid nemen van Armand Deridder. 
Sinds 1979 stond hij aan het roer van onze club. Als voorzitter was hij een 
vaderfiguur voor leiding en leden. Samen met zijn vrouw Rosa stond hij altijd 
klaar om te helpen waar nodig. Met een goed woord, een schouderklopje of 
een ander klein gebaar kon hij iedereen motiveren. Hij was fier op zijn vereni-
ging.  
Als dank voor zijn jarenlange inzet bij ons en in de bridge club hebben we er 
samen voor gezorgd dat hij terecht de Trofee Sportverdienste van de stad 
Halle in ontvangst mocht nemen in 2012. Later stond hij zijn voorzitterszetel 
af en bleef hij onze erevoorzitter. Ondanks zijn hoge leeftijd en gezondheids-
problemen bleef hij het wel en wee van onze vereniging opvolgen.  

8
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IEMAND TEST POSITIEF: WAT NU? 

We hopen het niet, maar de kans bestaat natuurlijk 
dat iemand in de club positief test op Covid-19. Wat 
moet je doen? 
 
Besmette persoon is een sporter 
 
Indien de persoon die positief test een sporter is, 
moet die sporter in quarantaine. Wat met de ande-
ren? 

• Sporters -12 jaar: medesporters van de groep 
moeten niet verplicht in quarantaine = laag risico 
Trainer van de groep moet niet verplicht in qua-
rantaine = laag risico, tenzij er gedurende een 
periode van meer dan 15min. contact was op 
minder dan 1,5 meter (zelfs met mondmasker) 

• Sporters +12 jaar: medesporters en trainer(s) 
van de groep moeten getest worden en in qua-
rantaine = hoog risico. 

Besmette persoon is een trainer 
 
Indien de persoon die positief test een trainer is, 
moet die trainer in quarantaine. Wat met de ande-
ren? 

• Sporters – 6 jaar: alle kleuters in quarantaine = 
hoog risico (omdat trainers geen mondmasker 
dragen) 

• Sporters – 12 jaar: sporters moeten niet ver-
plicht in quarantaine = laag risico, tenzij er gedu-
rende een periode van meer dan 15min. contact 
was op minder dan 1,5 meter (zelf met mond-
masker) 

• Sporters +12 jaar: sporters van de groep moe-
ten getest worden en in quarantaine = hoog 
risico 

 
 

Alles begint natuurlijk met een goede onderlinge communicatie en vertrouwen. Wacht niet op de contact 
tracing van de overheid, maar van zodra je positief getest bent, verwittig je best je club, zodat die de contac-

ten met hoog risico op de hoogte kan brengen.  

Onze club organiseerde op 2 sep-
tember een multimove in de turn-
zaal. Maar wat is dat juist? 
 
Multimove biedt 3- tot 8-jarige 
kinderen een gevarieerd bewe-
gingsprogramma aan, waarin de 
focus op de algemene ontwikke-
ling van vaardigheden ligt en een 
sporttak niet meteen herkenbaar 
is. 
  
Tijdens uitdagende bewegingssi-

tuaties in de Multimovelessen 
komen de 12 fundamentele be-
wegingsvaardigheden aan bod. 
Stuk voor stuk basisvaardigheden 
die een kind op jonge leeftijd 
moet verwerven om de motori-
sche ontwikkeling te prikkelen en 
bevorderen. Alle bewegingen die 
een kind nu en later zal gebrui-
ken, zijn hierop gebaseerd. De 
fundamentele bewegingsvaardig-
heden zijn cruciaal om op latere 
leeftijd sportspecifieke vaardighe-

den te leren. 
 
Multimove onderstreept het be-
lang van een brede motorische 
ontwikkeling en kan de start bete-
kenen van een gezonde en le-
venslange sport- en bewegings-
participatie. Plezierbeleving staat 
hierbij centraal.  
 
FotoÊs van deze activiteit vind je 
op pagina 6. 

MULTIMOVE 

OPLEIDING KIDIES 

Op 29 augustus namen enkele 
van onze kleutertrainsters deel 
aan een opleiding voor Kidies in 
Mariakerke.  
 
Kidies is het kleuterprogramma 
van Gymfed waarmee de federa-
tie de kleuterwerking in de clubs 
wilt ondersteunen. Het geeft in-
spiratie aan de trainers voor een 

gevarieerde en gestructureerde 
aanpak in de lessen kleutertur-
nen. Samen streven we ernaar 
kinderen op een toffe en kwali-
teitsvolle manier te laten bewe-
gen, waarbij ze op ontdekking 
kunnen gaan, openbloeien, zelf-
vertrouwen ontwikkelen, plezier 
beleven en leren.  

9



10 | Ât Populairke 45 - september 2020 

COVIDAFSPRAKEN BINNEN ONZE CLUB 

Om veilig te mogen sporten bin-
nen de club stelde de overheid 
een protocol op. We geven in een 
notendop de belangrijkste afspra-
ken mee. 
 
ALGEMENE REGELS 
 
Houd steeds 1,5 meter af-
stand .Kinderen tot en met 12 jaar 
en actieve sporters hoeven onder-
ling geen afstand te houden.  
 
Sport niet en blijf thuis als je 
symptomen hebt die op COVID-
19 kunnen wijzen. Ga pas weer 
sporten als het mag van je arts.  
 
Sport ook niet als een huisgenoot 
symptomen heeft of positief ge-
test heeft op het virus. Ga pas 
weer sporten als het mag van de 
arts.  
 
Heb je verhoging gehad van je 
lichaamstemperatuur en ben je 
weer koortsvrij? Rust nog even 
lang als het aantal dagen dat je 
koorts had. Na bv. 3 dagen 
koorts, mag je nog 3 dagen niet 
sporten, vanwege het risico op 
een hartontsteking.  
 
DE LESSEN 
 
Breng je kinderen alleen naar de 
club. Voorzie voor jezelf en je kin-
deren ouder dan 12 jaar een 
mondmasker. Dit is verplicht in de 
zaal. Beperk je aanwezigheid op 
de club.  
 
Trek je kinderen hun sportkleren 
al aan en geef hen kleding mee 
voor na het sporten als ze be-
zweet zijn. 
Zorg dat al het gerief in de sport-
zak zit zodat ze niets hoeven te 
lenen. Denk zeker aan een mond-
masker voor je kinderen ouder 
dan 12 jaar.  
 

Laat je kinderen thuis nog naar 
het toilet gaan en laat ze hun han-
den 20 seconden met water en 
zeep wassen.  
 
Ga na welke maatregelen inzake 
mondmaskerplicht er gelden op 
jouw route naar de sportclub, ze-
ker als je met de fiets of te voet 
gaat.  
 
Kom niet eerder dan 10 minuten 
voor aanvang van de training naar 
de sportclub, tenzij anders aange-
geven door de organisator van de 
sportactiviteit (bv. bij een wed-
strijd).  
 
Als ondersteuning noodzakelijk is 
bij de sportactiviteit en/of bezoek 
(vb. bij kleuters), is het toege-
staan dat één ouder op de training 
aanwezig is. Voor deze persoon 
geldt ook dat het daar geldende 
protocol nageleefd moet worden.  
 
Haal direct na de training jouw 
kind(eren) op. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 
 
NA DE LES 
 
De lessen zullen 10 à 5 min. vroe-
ger stoppen om de toestellen en 
de kleedkamers te ontsmetten 
voor de volgende groep. 
 
Laat je kinderen hun handen was-
sen of desinfecteer ze.  
 
Vertrek zodra je klaar bent. Blijf 
niet nodeloos hangen in de sport-
infrastructuur om te socializen.  
 
KLEURENCODES 
 
Om de sportsector zo goed mo-
gelijk te ondersteunen in de op-
start van het nieuwe seizoen 
werd, analoog naar het onderwijs, 
een systeem met kleurencodes 
voor de sport uitgewerkt. Deze 

codes staan voor de ernst van de 
coronasituatie in ons land op dat 
moment en dus ook voor welke 
maatregelen er op dat moment 
zullen gelden. 
 
Een samenvatting in kleur vind je 

op pagina 8. 
 
Groen: alle sportactiviteiten zijn 
mogelijk, net dat zoals voor de 
uitbraak van het coronavirus 
het geval was. 
 
Geel: het aantal sporters in onze 
sportinfrastructuur wordt bepaald 
door de densiteitsregels (1/10m2) 
Kleedkamers en douches zijn toe-
gankelijk  
 
Oranje: Voor de -12 jarigen is con-
tact toegestaan in de eigen sport-
bubbel en tussen verschillende 
sportbubbels. Voor +12 jarigen is 
enkel contactloos sporten toege-
staan, zowel binnen de eigen 
sportbubbel als tussen verschil-
lende sportbubbels.   
Kleedkamers en douches zijn niet 
toegankelijk. 
Publiek is verboden voor indoor 
sportactiviteiten. 
 
Rood: Voor -12 jarigen is indoor 
sporten toegestaan. Voor +12 
jarigen is enkel outdoor sporten 
toegestaan en dit enkel individu-
eel of binnen de gezinsbubbel. 
Kleedkamers en douches zijn niet 
toegankelijk. 
Publiek is verboden voor alle acti-
viteiten. 
 

 
Meer info over het protocol op 

onze website en op 
www.gymfed.be/coronavirus 
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VERJAARDAGEN & SPELLETJES 

SEPTEMBER       
Denayer Karo 1 
Pauwels Emma 1 
Denis Dhélia 2 
Deridder Miel 3 
Gobert Diede 3 
De Becker Tibo 4 
Van Belle Lies 4 
Balliauw Lotte 5 
Messina Lina 7 
Overath Manu 7 
Van Roye Tibo 7 
Van Haelen Kim 8 
Dehantschutter Mette 9 
Duyck Mayla 9 
Boon Femke 12 
Homan-D'Hondt Liam 13 
Popov Ella 14 
Cautaerts Faye 15 
Meulders Jill 15 
Piron Arnaud 15 
Amezian Rayan 16 
Derdelinckx Torben 16 
Chokier Christophe 18 
Theunckens Hélène 18 
Uyttersprot Aude 18 

Oubaha Reda 19 
Berghmans Gitte 21 
De Loor Marie 21 
Weemaels Mylo 21 
Lauf Noa 23 
Day Chayenne 27 
Denayer Yanaika 28 
Defrijn Kirsten 29 
Boon Jens 30 
 

OKTOBER   
Van Der Mijnsbrugge Ilona 2 
Boumansour Maher 6 
Sermon Lisa 8 
Lanoizelé Peter 9 
Guven Selena 10 
Steens Gastón 12 
De Loor Femke 13 
Denayer Rani 18 
Elshoeght Yana 19 
Hollevoet Lyno 21 
Verbeke Valentin 21 
Segers Olivia 22 
Urbani Lia 22 
De L'Arbre Damian 23 
Clarembeau Lana 27 

De Wachter Matéo 28 
De Borger Elle 29 

 
NOVEMBER   
Walravens Ruth 2 
Van Dionant Dorien 3 
Van Dionant Lien 3 
Van Loock Hanna 3 
Vandenbroecke Emma 3 
Adams Annelies 5 
Van Vaerenberghe Femke 5 
Bunnens Beau 6 
Depreter Aster 6 
Jaspers Maxime 7 
Van Rossem Ines 9 
Brantegem Ella 12 
Catherine Ina 14 
De vroede  Anthe 14 
Vogeleer Norah 14 
Berth Fleur 16 
Marinus Leo 17 
Delabie Senne 18 
Vanderhasten Vannessa 18 
Desmedt Fien 20 
Geeraerts Ann 20 
Haulet Tess 20 
De Weweire Bodi 21 
De Kegel Kaat 24 
Deneyer Fiona 26 

Vind jij alle olympische sporten? 
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Maandag . u- . u . u - . u 
18.00u	-	20.00u 

Breakdance vanaf de leerjaar  Trampoline wedstrijd C en B* 
TT	meisjes	* 

Dinsdag 17.00u	-	18.00u . u - . u . u - . u . u - . u 
19.00u	-	20.00u . u - . u . u - . u 
21.00u	-	22.00u 

Danskriebels	(kleuters) Jazz kids  ste en de leerjaar  Jazz Kids  de, de en de leerjaar  Dance Teens  de leerjaar, ste en de middelbaar  
Afro	dance	(vanaf	6de	leerjaar) Dance Teens  vanaf de middelbaar  
Pop	Generation* 
Dans	+18j 

Woensdag . u - . u . u - . u . u - . u . u - . u . u - . u . u - . u 

Meisjes   en jongens  ste en de leerjaar  TT meisjes na selectie Meisjes  en jongens  de en de leerjaar  Jongens  vanaf de leerjaar  Meisjes  de en de leerjaar  Fatburner/Volwassenen 

Donderdag 
	 

. u - . u . u - . u . u - . u . u - . u 

Recrea trampoline vanaf ste leerjaar  Trampoline ) niveau en instappers* DMT wedstrijd  C* DMT wedstrijd B* 

Vrijdag . u - . u . u - . u . u - . u . u - . u . u - . u 

Body sculp sportelen  volwassenen Airtrack beginners vanaf ste leerjaar  Airtrack gevorderden vanaf de leerjaar  Airtrack wedstrijd* TT meisjes* ballet in balletzaal  
Zaterdag . u - . u . u - . u . u - . u  Turnkriebeltjes  kleuters  Turnkriebeltjes  kleuters  

TT	meisjes* 
Zondag . u - . u . u - . u . u - . u 

Meisjes  vanaf ste middelbaar  Pop Generation* in balletzaal DMT ) niveau* 

Retouradres:

Koninklijke Turn- en dansvereniging

Populaire Halle vzw

M. Steenhouwer
Nijvelsesteenweg 96
1500 Halle

Driemaandelijks tijdschrift  P910563

Afgiftekantoor 1500 Halle

V
e
ra

n
tw

o
o
rd

e
lij

k
e
 u

it
g
e
v
e
r:

 M
. 

S
te

e
n
h
o
u
w

e
r,

 N
ijv

e
ls

e
s
te

e
n
w

e
g
 9

6
 -

 1
5
0
0
 H

a
lle

.

B
ro

c
h
u
re

 g
e
m

a
a
k
t 

m
e
t 

E
D

IT
O

O
, 

w
w

w
.e

d
it
o
o
.b

e
 -

 E
-m

a
il:

 i
n
fo

@
e
d
it
o

o
.b

e
 -

 T
e
l.
: 

0
5
3
 6

3
 0

3
 8

6
.

12

September - Jaargang 12 - Nr.45


