
1

Maart - Jaargang 12 - Nr. 47



2 | Ât Populairke 47 - maart 2021 

 VOORZITTER 
 
Magda Steenhouwer 
Nijvelsesteenweg 96 - 1500 Halle 
0495 99 21 21 
magda@populaire-halle.be 

 LEDENBEHEER & WEBSITE 
 
Dirk Amelinckx 
dirk@populaire-halle.be 

 SECRETARIAAT 
 
Gilberte Vanhorenbeeck 
Patrijzenlaan 15 - 1501 Buizingen 
0496 61 67 84 
contact@populaire-halle.be 

 AFGEVAARDIGDE REGIOBESTUUR 
 
Clarisse Basteleus 
clarisse@populaire-halle.be 

 PENNINGMEESTER 
 
Patrick Terrasse 
patrick@populaire-halle.be 
 

 

 ALGEMEEN COÖRDINATOR 

 
Sarah Vankerckhoven 
 

 

 Q4GYM COÖRDINATOR 
 
Yannick Chokier 
yannick@populaire-halle.be 
 

 LEDENADMINISTRATIE 
Riet Deridder 

 

REDACTIE 
Magda Steenhouwer 
Christophe Chokier 

 COÖRDINATOR 

WEDSTRIJDPLOEGEN 
 
Kirsten Defrijn 
kirsten@populaire-halle.be 

  

 MATERIAALMEESTER 

COÖRDINATOR VOLWASSENEN   

 
Sven Bardijn 
sven@populaire-halle.be 

  

VERANTWOORDELIJKE  

EVENEMENTEN 
 
Daniël Nerinckx 
daniel@populaire-halle.be  
 
Emily Vundelinckx 
 

In dit nummer 
 

Bestuur en medewerkers 2 
Woordje voorzitter, kalender 3 
Met dank aan ⁄ 4 
Clubnieuws 5 
Terugblik 6 
Onze trainers 7 
Covid update 8 
Stappenplan Covid besmetting 9 
Online Gymfed Cup 9 
EK turnen in Basel 10 
Quiz voor lesgevers en bestuur 10 
Verjaardagen, spelletjes 11 
Turn- en danskamp 12 

BESTUUR EN VASTE MEDEWERKERS 



 Ât Populairke 47 - maart 2021| 3 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Lap, daar gaan we weer! Dat 
was mijn eerste gedachte bij het 
horen van de nieuwe maatrege-
len die op 24 maart meegedeeld 
werden door onze premier. Op-
nieuw plannen, regelen, commu-
niceren, ⁄ We zijn het intussen 
al gewoon. 
 
Maar dat wil niet zeggen dat we 
bij de pakken blijven zitten. Er 
ontstaan allerlei online alternatie-
ven voor onze lessen en sommi-
gen trotseren zelfs de weergo-
den om buiten les te geven. 
Jammer genoeg kunnen de +13-
jarigen nog steeds niet binnen 
trainen. Maar er zijn betere tij-

den in aantocht, dat staat vast. 
 
We zagen de bui al een tijdje 
hangen en dus beslisten we vrij 
snel om het Turn- en dansfeest 
te annuleren. Er komt in de 
plaats een creatief alternatief, 
maar daar hoor je ten gepaste 
tijden van. 
 
Het vakantiekamp loopt intussen 
goed vol en de plaatsen zijn be-
perkt. In dit nummer kan je lezen 
welke de vrije plekjes zijn en wat 
je moet doen om er één te be-
machtigen. 
 
 

Verder vertellen we je wat we 
intussen zoal gedaan hebben 
(quiz voor lesgevers, online wed-
strijden, organisatie van de les-
sen) en kan je ontdekken hoe 
onze gewijzigde kalender er uit-
ziet. 
 
Zorg goed voor elkaar en voor 
jezelf. We kunnen het gebrui-
ken. 
 

 
Magda Steenhouwer 

voorzitter 

KALENDER 2020 - 2021 

 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 (geannuleerd)  

MA 28 jun Start grote vakantie  

 
26-30 juli 
2-6 augustus 

Turn- en Danskamp Turnzaal 

STEUN DE CLUB EN BESTEL WAT LEKKERS 

Om onze club te steunen kan je op onze website heel wat lekkers en gezonds kopen. Bestellen kan tot 4 
april 2021. De bestelling kan worden afgehaald vanaf 8 mei na reservatie.  

Zak appelen (1,5 g)   € 4,00 

Zak peren (1,25kg)   € 4,00 

Zakje zure snoep (200g)  € 4,00 

Zakje gewone snoep (200g)  € 4,00 

Doos vanillewafels (700g)  € 6,00 

Doos chocoladewafels (700g) € 6,00 

Doos frangipanes (800g)  € 7,00 

Doos carré confituur (700g)  € 7,00 

Doos chocoladetruffels (250g) € 7,00 
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CLUBNIEUWS 

 Nog steeds te verkrijgen: de mondmaskers met het logo 
van de club. 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. 

Omdat het Turn- en Dansfeest 
niet mag of kan doorgaan, puzze-
len onze lesgevers aan een crea-
tief alternatief. Wat het wordt, 
laten we je zeker weten. 

Turn- en danskamp 
We geven graag een stand van zaken: 
• Kleuters week 1 en 2: volzet 
• Trampoline week 1: 9 plaatsen, reservatie 
• Turnen week 2: 4 plaatsen, reservatie 
 

Inschrijven doe je door te surfen naar onze web-
site www.populaire-halle.be en door te klikken 
naar de online inschrijving. 
Leden betalen 110 euro 
Niet-leden betalen 125 euro. 
 

OPGELET: Voor de trampoline in week 1 en 
turnen in week 2 werken we met reservatie. 
Dat wil zeggen dat je inschrijving niet gegaran-
deerd is.  
 
Enkel als je inschrijvingsgeld betaald werd EN 
er een plaats vrij komt is het mogelijk dat je 
toch kan deelnemen. Als er uiteindelijk geen 
plaats meer over is, wordt het inschrijvingsgeld 
terugbetaald. 
 

Annuleren na inschrijving is niet mogelijk! 

Tijdens de paasvakantie traint de 
wedstrijdploeg trampoline (+13j) 
buiten op maandag en donderdag 
van 18u tot 20.30 uur. 
Ook de step blijft doortrainen tij-
dens de vakantie van 19.30 uur tot 
20.30 uur (buiten). 
 

Uiteraard onder voorbehoud van 
goed weer! 

De lessen voor de volwassenen die gegeven worden door Maar-
ten en Riet blijven tijdens de paasvakantie doorlopen op maan-
dag. Om 19.30 uur met Maarten en om  20.30 uur met Riet. Zij 
kozen ervoor om online te werken via Facebook en Google Meet. 
De lessen worden opgenomen zodat de deelnemers ze later kun-
nen inhalen. 

De ploeg toestelturnen meisjes 
neem deel aan de Online Gymfed 
Cup. Lees zeker meer op pagina 9! 

De themalessen van de 
kleuters blijven een echte 
topper in het aanbod. Be-
kijk de nieuwe reeks fotoÊs 
op de volgende pagina. 
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TERUGBLIK 

Op onze website en Facebookpagina vind je nog meer foto- en videomateriaal. 
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KEN JE ONZE TRAINERS AL? 
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COVID UPDATE 

Sommige afdelingen zoals de step, dans +18 en 
Pop Generation hadden de moed om te blijven door-
trainen. Omdat ze enkel buiten mochten sporten, 
deden ze een extra laagje aan en trotseerden ze de 
kou. 
De wedstrijd trampolineploeg +13 jaar liet het tram-

polinespringen al even voor wat het is en traint ook 
buiten aan de conditie door te gaan lopen. De af-
stand ligt intussen al op 10 km. Op naar de mara-
thon? 

Op basis van de beslissingen na het overlegcomité op 24 maart werden de basisregels voor het in- en out-
door sporten behouden. Afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de groep kan je actief blijven sporten. 

 
Na het overlegcomité op 24 
maart, komen er geen ver-
scherpte maatregelen inzake de 
buitenschoolse activiteiten van 
kinderen (°2008 en jonger) en 
jongeren (°2007 tot 
2002). De reeds genomen maat-
regelen inzake het in- en out-
door sporten blijven behouden. 
Ook volwassenen vanaf 19 jaar 
(°2001 en ouder) kunnen out-
door blijven sporten, hier wordt 
de groep wel opnieuw beperkt 
tot 4 sporters (inclusief eventue-
le trainer). Ook het advies waar-
bij elk kind of jongere slechts 1 
hobby of vrijetijdsactiviteit mag 
hebben blijft behouden. 
 

Bron: www.gymfed.be 
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STAPPENPLAN BIJ VERMOEDELIJKE COVID BESMETTING 

Nu er geen echte live wedstrijden mogen georgani-
seerd worden, biedt de Gymfed de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de Online Gymfed Cup. De ploeg 
toestelturnen meisjes zal hier aan deelnemen. Be-
nieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Lees dan zeker de 
info hiernaast. 

ONLINE GYMFED CUP TOESTELTURNEN 

Er worden 1 tot 2 ÂOnline Gymfed CupsÊ georgani-
seerd per discipline (Acro, Ritmiek, Toestelturnen 
meisjes/jongens, Tumbling en Trampoline). Aan de 
Online Gymfed Cups worden geen titels of selec-
ties verbonden. Ook zullen er geen medailles wor-
den uitgereikt. De opgenomen beelden die door 
de verschillende clubs bezorgd worden, zullen de 
dag van de wedstrijd volgens de gepubliceerde 
wedstrijdvolgorde LIVE gejureerd worden. Suppor-
ters kunnen van thuis uit de volledige wedstrijd 
volgen via een livestream.  
 
De scores zijn zoals op de gewone wedstrijden 
ook nu live te volgen via de Gymfed-livescore, te 
raadplegen via de Gymfed-app of via de online 
score-pagina. De resultaten worden eveneens ter 
beschikking gesteld via de verschillende resulta-
tenpagina's na het wedstrijdweekend.  

9
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EUROPEES KAMPIOENSCHAP TURNEN 

Van 21 tot 25 April staat in het 
Zwitserse Basel het Europees 
kampioenschap Toestelturnen op 
het programma. De voorlopige 
selectie gymnasten die ons land 
op het EK zal vertegenwoordigen 
ligt intussen vast. De definitieve 
selectie wordt begin april bekend 
gemaakt. 
 
Op het programma van het Euro-
pees kampioenschap staan de 
individuele kwalificaties, allround- 
en toestelfinales. Er wordt in 
Zwitserland dus voor de individue-
le medailles geturnd, en niet voor 
het teamklassement. Elk land 
mag maximaal zes gymnasten 

Toestelturnen meisjes 
Margaux Daveloose - Turnclub Varsenare 
Nina Derwael - TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw 
Fien Enghels - Turnkring Geraardsbergen 
Lisa Vaelen - FfG 
 
Toestelturnen jongens 
Noah Kuavita - Silok Deurne 
Florian Landuyt - Sportac Deinze 
Luka Van den Keybus - Gymteam Sint-Niklaas 
Takumi Onoshima - FfG 
Maxime Gentges - FfG 
Glen Cuyle - Gym Izegem 

Programma 
Woensdag 21 april 
10.00 - 20.30 uur: Kwalificaties meisjes 
Donderdag 22 april 
10.00 - 19.40 uur: Kwalificaties jongens 
 
Vrijdag 23 april 
13.30 - 15.30 uur: Allroundfinale meisjes 
17.00 - 19.45 uur: Allroundfinale jongens 
 
Zaterdag 24 april 
13.30 - 16.10 uur: Toestelfinales  
Meisjes: sprong, damesbrug 
Jongens: grond, paard met bogen, ringen 
 
Zondag 25 april 
13.00 - 15.40 uur: Toestelfinales 
Meisjes: balk, grond 
Jongens: sprong, herenbrug, rek 

afvaardigen naar het EK, 
er kunnen maximaal vier atleten 
per toestel in actie komen.  
 
Zowel bij de meisjes als bij de 
jongens staat op 3 april nog een 
selectieve test op het program-
ma, hierna wordt de definitie-
ve selectie gymnasten die naar 
Basel zullen afreizen bekend ge-
maakt. Het EK zal omwille van de 
h u i d i ge  C o r on a m a a t r eg e -
len plaatsvinden zonder toeschou-
wers, dit werd op 9 februari be-
slist door de Europees gymnas-
tiekfederatie. 
 

Tekst: www.gymfed.be 

QUIZ VOOR LESGEVERS EN BESTUUR 

De social distance neemt ook onder de trainers toe. 
Om elkaar niet enkel voor de noodzakelijke zaken 
virtueel te zien, werd op 6 maart een online quiz 
gespeeld. Maar liefst 16 ploegen namen het tegen 
elkaar op. De hele gezinsbubbel had zo ook een acti-
viteit om naar uit te kijken. 
Zorgvuldig werden 70 vragen opgesteld, elk voor-
zien van foto, intro en meerdere antwoordmogelijk-
heden in Kahoot! De kennis werd getest over sport, 
aardrijkskunde, het jaaroverzicht 2020, tv en film, 

eten en drinken, allerlei, koningshuizen en Disney. 
Naast het juiste antwoord, speelden ook de snelheid 
en meerdere juiste antwoorden na elkaar mee om 
een flinke bonus te bemachtigen en zo te eindigen 
in de top 3. 
Na de laatste vraag wisten Sven en zoon Lennert 
het goud te veroveren, proficiat! Naast een leerrijke 
avond, was het bovenal gezellig en leuk. Wie weet 
komt er ooit nog eens een échte Populaire ludieke 
quiz voor het brede publiek ⁄ 

10



 Ât Populairke 47 - maart 2021| 11 

VERJAARDAGEN & SPELLETJES 

MAART       
Meyns Amelie 1 
Smeeks Lucie 1 
Tubbe Matteo 1 
Liessens Fiene 3 
Nerinckx Daniel 4 
Tordeur Kobe 8 
Bogaert Cato 13 
Gosselin  Alicia  13 
Verhoeven Mats 13 
Bouhoudan Safouan 13 
Detobel Renée 16 
Piron Lucie 16 
Swaelens Inge 16 
Degreef Imani 17 
Jaspers Martin 17 
Verdeyen Dagmar 18 
Chevereau Odile 19 
Deridder Riet 20 
Germain Celia 20 
Pappaert Louis 20 
De Greef Lynn 21 
Haegeman Angelien 22 
Vanholst Maarten 22 
Meyns Maxim 23 
Zaazi Liam 23 
Smeets Wendy 25 
Demol Casper 26 
Havugimana Ineza Hosanna 26 
Matton Ieme 26 
Vanderputten Febe 26 
soutaer emma 27 

Deyaert Jeroen 29 
Janssens Louise 29 
Laanane Elias 29 
Thiry Dries 29 
Deridder Senne 30 
Petitniot Yanis 30 
Mommaert Lore 31 
 

APRIL   
Devogeleer Yuna 3 
Renier Louis 3 
Renier Lucas 3 
Van Waelem Kiara 3 
Vander Oost Lena 5 
Bonhomme Jorune 6 
Vekeman Hailey 6 
Hemelings Demy 10 
Sterckx Renee 10 
Debraekeleer Jana 14 
Ronse Emile 14 
Severs Maxim 14 
Steenhouwer Magda 14 
Gerritsen Max 16 
Vanhoof Astrid 16 
Vansumere Bo 16 
Aerts Galindo Brando 16 
Smeets Els 17 
Vandermeeren Sanne 17 
Hamelrijckx Margot 19 
bouhoudan maroua 22 
Putzeys Tania 22 
Joosen Jelle 23 

Zaazi Liam 23 
Vanvolsem Margot 25 
De Greef Adriana 26 
De Greef Andreas 26 
Van Brussel Helena 26 
Bourgeois Blanche 27 
Basteleus Clarisse 27 
De Becker Loewie 28 

 
MEI   
Vanvolsem Lien 2 
Guilmot Viktor 3 
Engels Charlotte  5 
Steenhouwer Lander 5 
Sluys Ann-Sophie 6 
Schepers Leon 7 
Cops Tara 9 
Wauters Hanne 12 
Badibanga Kayembe Felicite 14 
Bardijn Lennert 15 
Boucquiaux Wannes 18 
Pierreux Kate 19 
Vandenbosch  Kato 19 
Vermeulen Lola 20 
Henrot Milé 25 
Laroche Warre 25 
De Backer Linda 27 
Colenbie Elisa 28 
Dupont Juliette 28 
Csep Noemi 29 
Franssen Elena 29 
Baroni Emma 30 

We wensen jullie 
een prettige  

paasvakantie. 
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