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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

December is traditioneel de 
warmste maand: kerst en 
nieuwjaar, maar ook de Sint die 
langs onze club passeert. Dit jaar 
mocht hij zoals op alle andere 
plaatsen niet langskomen. Toch 
stuurde hij voldoende lekkers op 
voor onze jongste gymnasten. 
 
Het Winterrestaurant zal dit jaar 
niet doorgaan. Een serieuze 
streep door onze rekening. Wat 
we dan wel doen, lees je in dit 
nummer.  
 
Ook de Gymfed moet noodge-
dwongen enkele updates door-
voeren door de coronamaatrege-

len. Lees zeker het item over de 
wedstrijdploegen als je op de 
hoogte wil blijven. 
 
De datum voor het sportkamp in 
de grote vakantie is ook bekend. 
Je krijgt een bericht als de in-
schrijvingen starten. 
 
Verder in dit nummer een foto-
overzicht van onze kleuterlessen 
en enkele leuke initiatieven van 
onze lesgevers. 
 

 
Magda Steenhouwer 

voorzitter 

KALENDER 2020 - 2021 

ZA-ZO 23-24 jan GEANNULEERD - Winterrestaurant  

ZA 30 jan GEANNULEERD - Praatcafé voor bestuur  

MA 28 jun Start grote vakantie  

 21 dec - 3 jan 
Kerstvakantie - geen les  
(uitgezonderd wedstrijdploegen) 

 

 15-21 feb 
Krokusvakantie - geen les  
(uitgezonderd wedstrijdploegen) 

 

 4-17 apr 
Paasvakantie - geen les 
(uitgezonderd wedstrijdploegen) 

 

ZA 1 mei Feest van de arbeid - geen les  

DO-ZO 13-16 mei Hemelvaart - geen les  

ZO-MA 23-24 mei Pinksteren - geen les  

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

De Sint kon er dit jaar niet bij zijn. Maar 
hij stuurde een hele hoop pakjes op zodat 
onze turnkriebels ze mochten afhalen 
tijdens de les. Sfeerbeelden staan op de 
middenpaginaÊs van deze editie. 

De actie bij Spar Sint-Rochus bracht ons een aardig 
centje op. Bedankt voor jullie steun! 

Met spijt in het hart kunnen we ons jaar-
lijkse winterrestaurant op 23 en 24 janua-
ri niet laten doorgaan, ook niet in de 
voorziene take-away- en delivery-vorm. 
De huidige coronamaatregelen laten dit 
helaas niet toe. Wij hopen uiteraard dat 
we in 2022 er opnieuw kunnen staan!  

Omdat ons winterrestaurant niet mag doorgaan, verkopen 
wij mondkapjes met het logo van de club. 
Op deze manier brengen we onze club naar buiten. Ieder-
een heeft tegenwoordig een mondkapje nodig. Ze zijn 
aanpasbaar in grootte, ook voor onze jonge gymnasten. 
Wie de club wil steunen kan deze bestellen op onze web-
site www.populaire-halle.be 
  
Prijs: 5 euro per stuk en 20 euro voor een pakje van 5. 

De wedstrijdploeg meisjes heeft hard getraind 
tijdens de stage in de herfstvakantie.  
Bravo voor jullie inzet! 

Sinds enkele maanden zetten 
we onze trainers in de kijker op 
de facebookpagina. Zo kan je 
kennis maken met ons enthou-
siaste team. 
Je vindt er ook leuke filmpjes 
van onze verschillende afdelin-
gen. Zeker gaan kijken! 

Sinds kort zijn we de trotse eigenaar van een nieu-
we damesbrug. Door elk jaar te investeren in 
nieuw materiaal zorgen we voor een kwalitatieve 
omkadering en blijven we groeien. 
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TERUGBLIK 

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

Tot nader order mogen leden geboren in of voor 
2007 de trainingen nog niet hervatten. Dat is bijzon-
der jammer. Samen met de trainers gingen we op 
zoek naar alternatieven om toch in topvorm te blij-
ven. 
De wedstrijdploeg trampoline gaat regelmatig jog-
gen in groepjes van 4 met de nodige afstand uiter-
aard. De lessen aerobic gaan online door en kunnen 

van thuis uit gevolgd worden. Ook voor de lessen 
breakdance kan je online terecht via streaming. 
 
Voor jongeren die geboren zijn in 2008 en die dus 
13 jaar worden in 2021 zou zich een probleem kun-
nen stellen. Vlaams minister Ben Weyts pleitte voor 
een menselijke interpretatie van de coronaregels. 
(zie onderstaand artikel) 

Jonge sporters die 13 worden in 
2021 mogen blijven trainen tot 
het einde van het lopende sport-
seizoen. Dat verduidelijkt Vlaams 
minister van Sport Ben Weyts. 
"Je moet een beetje menselijk 
blijven in de interpretatie van de 
coronaregels. Na de jaarwisseling 
of in de loop van het seizoen 
plots kinderen uit hun ploeg zet-
ten, dat kunnen we echt niet ma-
ken", zegt de N-VA-minister. 
Volgens de huidige coronaregels 
mogen alleen de 'kinderen tot 13 
jaar' nog samen sporten in geor-
ganiseerd verband. Maar wat dan 
met de sporters die 13 jaar wor-
den in de eerste maanden van 
2021? Een zeer rigide toepassing 
van de leeftijdsregels zou beteke-
nen dat die jongeren moeten uit-
gesloten moeten worden van trai-

ningen of wedstrijden en dus hal-
verwege het seizoen zouden 
moeten afhaken. 
Ben Weyts verduidelijkt nu dat 
deze jonge sporters sowieso mo-
gen blijven trainen tot het einde 
van het lopende sportseizoen. 
Het criterium blijft dat je moet 
geboren zijn in of na 2008. 
"Ik kreeg uit verschillende hoeken 
de vraag wat er moet gebeuren 
met een jonge sporter die bijvoor-
beeld op 1 januari 13 jaar wordt", 
zegt Weyts. "Maar het gaat hier 
over jongeren die al maanden 
binnen 1 bubbel samen trainen en 
spelen. Als dat veilig was vlak 
voor de kerstvakantie, dan is dat 
ook veilig vlak na de kerstvakan-
tie." 
Bron: www.dynamoprpject.be  
(10-12-2020, Robin Ramakers) 

Goed nieuws voor wie vorig sei-
zoen ingeschreven was. Door de 
coronamaatregelen werd een 
deel van de lessen noodgedwon-
gen afgelast. De club geeft een 
tegoedbon om een deel van het 
inschrijvingsgeld te compense-
ren.  
Deze bon mag gebruikt worden 
binnen de club voor volgende 
zaken: 

• Aankoop kledij 
• Aankoop mondmaskers 
• Verkoopactie (o.a. wafels) 
• Inschrijving sportkamp 

 
De bon is geldig tot 1 augustus 
2021. 

TEGOEDBON 
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WEDSTRIJDPLOEGEN TRA EN DMT 

Omdat de voorbereiding van het wedstrijdseizoen 
helemaal in het honderd is gelopen door de corona-
maatregelen, nam de Gymfed het besluit om de 
kalender aan te passen zodat de wedstrijden en de 
voorbereidingen haalbaar blijven. Zo werden de 
wedstrijden opgeschoven om zo een minimum aan 
trainingstijd te kunnen voorzien.  
 
Ook het technisch reglement werd aangepast.  

• Vlaams en Belgisch Kampioenschap is toegan-
kelijk voor iedereen na inschrijving. Hierdoor 

zijn er geen finales voor het A-niveau TU en 
TRA. 

• Voor het i-niveau zal iedereen op elke wedstrijd 
een deelnemersmedaille krijgen (i.p.v. Goud-
Zilver-Brons) omdat er enerzijds geen uitreikin-
gen mogen zijn met grote groepen en omdat er 
lokaal heel wat verschillen zijn in trainingsmo-
gelijkheden. Zo wil de Gymfed de eerste wed-
strijdervaring in een positieve en stressvrije 
sfeer laten doorgaan. Een detailscore wordt 
nadien wel meegegeven aan de trainers. 

Bron: Gymfed.be (16/12/2020) 

PROVINCIEVERDELING 
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WEDSTRIJDPLOEG DANS 

Datum Wedstrijd Plaats 

07.03.2021 TOESTELTURNEN MEISJES ZOERSEL 

21.03.2021 AIRTRACK TONGERLO 

25.04.2021 TOESTELTURNEN MEISJES HEIST O/D BERG 

WEDSTRIJDPLOEG TOESTELTURNEN EN AIRTRACK 
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VERJAARDAGEN & SPELLETJES 

DECEMBER       
Stockmans Aliki 1 
Brantegem Nette 2 
Ismic Nia 2 
Leroy Siebe 3 
Vandermeersch Sang - Thao 3 
Vundelinckx Emily 3 
Maekelberg Tess 8 
Angeli Angie 10 
Chokier Yannick 11 
Vankerckhoven Sarah 13 
Van Belle Anne-Marie 15 
Vansumere Jaan 15 
Jussy Louise 16 
Maron Louise 16 
Deneyer Morena 17 
Rolies Roxy 17 
Devillé  Lola 21 
De Borger Tobe 22 
lanoizele Landri 23 
Predom Oona 24 
Ndiaye Hassane 26 
Ndiaye Massamba  26 
Colson Margaux 27 
Coucq Mathis 30 
Christiaens Christa 31 
Leucxk Ella-Louise 31 
 

JANUARI   
Diallo Mariama 1 
Vanden Daele Liana 1 

Giunta Flavia 2 
Hellings Felix 2 
Steenhouwer Gil 3 
Chokier Lars 4 
Davidt Aurélie 4 
Kvashin Angelica 4 
Buelinckx Amélia 6 
De Witte Devon 6 
Hanselaer Sofie 6 
Vancutsem Mathis 6 
Boon Lieze 10 
Vander Oost Casper 10 
De Cleen Tiago 11 
Claeys Anouk 13 
Vogeleer Mira 15 
Corvest Sandro 17 
Van Campenhout Laura 17 
Boon Warre 18 
Mertens Patricia 19 
Ostijn Amélie 20 
Ostijn Lucie 20 
Wingers Anaïs 20 
De Mesmaeker Olivia 21 
Ramdani Malak 22 
Claes Marijke 24 
Happaerts Lauranne  24 
Didden Jay 26 
Ghysels yelena 26 
Keyaerts  Nand 27 
Stroobant Aike 27 
Sonvil Trevi June 28 
Keyaerts Lenn 29 

Van Labeke Warre 30 
Leunens Imke 30 
Vanden Branden Charlotte 31 

 
FEBRUARI   
Janssens Emma 3 
janssens Tibo 3 
Cannaerts Georges 4 
Marfoutine Louise 5 
Poket Yael 5 
Vandenbosch Leonor 8 
Dhanens Pauline 9 
Tahon Gerda 10 
Colman Kristine 13 
Duyck Lyana 13 
Van Stralen Tamara 13 
Van Stralen Thomas 14 
Van Lathem Linde 16 
Dyckmans Lentl 17 
De Haseleer Marie 18 
Janssens Louis 18 
Ville Floor 18 
Boucquiaux Fee 20 
Lauriers Chantal 22 
Chokier Michel 25 
Dehaeseleer Fleur 27 
Lagrachi Hanae 27 
Desmedt Jafna 28 
Peters Emilia 29 
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Retouradres:

Koninklijke Turn- en dansvereniging

Populaire Halle vzw

M. Steenhouwer
Nijvelsesteenweg 96
1500 Halle

Driemaandelijks tijdschrift  P910563

Afgiftekantoor 1500 Halle
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