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In dit nummer
Bestuur en medewerkers
Woordje voorzitter, kalender
Met dank aan ⁄
Clubnieuws
Terugblik
Informatie vrijwilligerswet
Wedstrijdnieuws
Wedstrijdkalender
Danswedstrijd Âvrede en onrustÊ
Verjaardagen

2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
11

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Mag ik dit nummer beginnen
met jullie allen een zalige kerst
en een gelukkig nieuwjaar te
wensen? En dat meen ik van
ganser harte. We kregen dit jaar
een soort déjà-vu. Gelukkig
mochten we deze keer wel blijven trainen volgens de opgelegde voorschriften. En daar zijn we
dankbaar voor.
Terwijl jullie genieten van een
hopelijk deugddoende vakantie,
zwoegt de hele bestuursploeg
om het feestjaar in zijn definitieve vorm te gieten: ontvangst op
het stadhuis, een speciale uitgave van Ât Populairke, diepgaand
onderzoek in de stadsarchieven
en andere bronnen op zoek naar
onze roots. En af en toe geeft

dat fijne ontdekkingen. U leest
er alles over in ons volgende
nummer.
Dit nummer werd ook verstuurd
naar onze oud-lesgevers met de
vraag naar archiefmateriaal. Dat
kunnen fotoÊs of videoÊs zijn,
uitnodigingen, affiches, ⁄ We
zijn blij met elk klein stukje van
de puzzel.
De wedstrijdploegen zaten ook
niet stil: wedstrijden voor tumbling en recrea toestelturnen,
een creatieve online danswedstrijd en de springers maken zich
op voor een druk seizoen met
provinciale voorrondes en hopelijk een deelname aan het
Vlaams Kampioenschap. Tijdens

de paasvakantie gaan de turners
en springers trouwens op buitenlandse stage. Een unieke
kans!
De kleuters bleven al die tijd
gezellig maar intens ravotten en
oefenen. Ze kregen ook bezoek
van de Sint!
Tot slot wil ik jullie ook bedanken voor de inzet en het opvolgen van de covid-maatregelen.
Het doet ons enorm plezier om
te weten dat onze inspanningen
gewaardeerd worden, ook al is
het niet altijd evident.
Magda Steenhouwer
voorzitter

KALENDER

ZA & ZO

ZA

ZO

ZA

27 dec - 9 jan

Kerstvakantie - GEEN LES
(uitgezonderd wedstrijdploegen)

22-23 januari

Winterrestaurant: take away of delivery

28 feb - 6 maart

Krokusvakantie - GEEN LES
(uitgezonderd wedstrijdploegen)

12 maart

Ontvangst op het stadhuis 125 jaar Populaire Halle

27-28 maart

Carnaval Halle - GEEN LES

4-18 april

Paasvakantie - GEEN LES
(uitgezonderd wedstrijdploegen)

1 mei
26-28 mei
5-6 juni
25-26 juni
26 juni
1 oktober

GEEN LES
Hemelvaart - GEEN LES
Pinksteren - GEEN LES
Turn- en Dansfeest
Einde van het seizoen
Viering 125 jaar bestaan + fuif

Vergeet-mij-nietje

Cc Ât Vondel
Zaal Lindegroen
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CLUBNIEUWS
Omdat we ook dit jaar geen zekerheid hebben
over de manier waarop ons winterrestaurant gehouden kan worden, lasten we dit af.

De westrijdploegen toestelturnen en trampoline
gaan in de paasvakantie op buitenlandse stage.
Om de kosten hiervan mee te helpen dragen,
verkopen we koekjes van LU (8 euro) en chocoladepaketten van Côte dÊOr (10 euro).
De eerste lading ging als zoete broodjes de deur
uit. Maar geen paniek, de verkoop loopt nog
eventjes door.
Bestellen kan bij de turners en springers van de
wedstrijdploegen.

Tijdens het ÂkaderweekendÊ geeft de club alle trainers de kans zich bij te scholen. Op zaterdag 9 oktober
brachten de trainers een ontbijtmoment door om een gezamenlijke sessie te volgen. Hierboven zien jullie
hoe (toekomstige) trainers luisteren naar de verhalen van Simon de Backer.
Bedankt voor het enthousiasme!
Op 31 oktober 2021, ruilden de meisjes van TT de
turnzaal in voor een heuse halloweentocht te Pepingen. Geen turnpakjes deze keer maar verkleed
als heks, spook en pompoen gingen ze op stap.
Ze griezelden met zÊn allen voor het goede doel:
ÂHope for LioÊ
Sommigen begonnen aan de tocht met een klein
hartje terwijl anderen een selfie namen met Frankenstein. Gelukkig behaalden ze samen heelhuids
de finish, samen voor LIO!
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TERUGBLIK
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INFORMATIE VRIJWILLIGERSWET
Informatienota bestemd voor leden en niet-leden van de KTDV Populaire Halle vzw, die meewerken aan de organisatie of voorbereidingen van een activiteit van de KTDV Populaire Halle vzw.
Doelstellingen
De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire
Halle vzw wil gezonde, aangename en verantwoorde gymnastiek en dans aanbieden voor alle
leeftijden, tegen tarieven die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
De club staat open voor alle leeftijden vanaf eerste
kleuterklas. Gymnasten van beide geslachten
kunnen in de club terecht. Wij staan open voor
andere nationaliteiten, zonder onderscheid van taal
of godsdienst.
De club staat ook open voor samenwerking met
scholen en stadsbestuur.
De vereniging mag diverse evenementen inrichten
die bijdragen tot een nauwer contact met haar
leden onderling, met hun familie, vrienden en relaties, alsook met alle sportverenigingen of organisaties.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die
dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook ,doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
besteed wordt aan het doel waarvoor zij is opgericht. De vereniging eigent zich het recht toe deel
te nemen aan andere sportactiviteiten.
Verzekeringsinformatie
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig
voor:
• alle leden
• de vrijwilligers niet-leden
• de niet-leden bij sport-promotionele activiteiten
• opmerking: ook niet-Belgen kunnen verzekerd
worden (vluchteling, asielzoeker, sans-papier)
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De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
is geldig voor:
• de club
• de leden van de club
• de vrijwilligers niet-leden
• de niet-leden bij sport-promotionele activiteiten
Polisgegevens: Ethias - Polis nr. 45.262.25

Kostenvergoeding
De club betaalt geen kostenvergoeding voor het
vrijwilligerswerk dat verricht wordt in het kader
van een activiteit of de voorbereiding van een activiteit die ingericht wordt door de KTDV Populaire
Halle vzw.

Geheimhoudingsplicht
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk,
mag hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
opdracht, de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of
indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen.
Overtreding van deze verplichting kan worden gesanctioneerd met de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de vrijwilliger en een schadevergoeding.

WEDSTRIJDNIEUWS AIRTRACK & TOESTELTURNEN
Training in Aalst
Toestelturnen meisjes
Zondag 16 januari 2022
Zondag 13 februari 2022
Zondag 13 maart 2022

Alle trainingen gaan door
van 13u tot 15u

De TTM groep werd op zaterdag 30 oktober uitgenodigd om een demonstratie te geven naar aanleiding van het evenement ÂWereldmaand Bruggen BouwenÊ. Onze meisjes gingen maar al te graag in op
deze uitnodiging. Het was een unieke kans om gymnastiek eens in de
spotlights te zetten, meer bepaald de brug met ongelijke leggers, het
toestel waaraan onze Nina Derwael olympisch kampioen werd.
De meisjes zetten hun beste beentje voor en lieten enkele spectaculaire oefeningen zien waarvan de wandelaars konden genieten.

Wedstrijd airtrack 5/12/2021 - Scheldewindeke

Gewapend met mondmasker, ontsmettingsalcohol en niet te vergeten ons turnpak vertrok de wedstrijdgroep
airtrack op 5 december
naar Scheldewindeke.
Onder de leiding van
Ruth, Tania, Lana en
Charlotte werd er een
puike prestatie neergezet. De resultaten spreken voor
zich. Zo werden er
maar liefst 7 gouden,
3 zilveren en bronzen
medailles behaald!
Moe maar o zo voldaan
keerde
de
groep huiswaarts.
Op naar de volgende
wedstrijd!
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WEDSTRIJDKALENDER
Toestelturnen meisjes
ZO

2/3 apr 2022

Gymfed

Toestellen

Nederboelaere

ZO

6 feb 2022

Gym & Dans

Airtrack

Tongerlo

ZO

27 maa 2022

Gym & Dans

Toestellen

Zoersel

Dubbele minitrampoline
I-, A en B-niveau
→ 3 voorrondes – open voor iedereen

• 22-23.01.2022: Zeveneken
Provinciale titels (AB) voor: Antwerpen en Vlaams-Brabant

• 12-13.02.2022: Destelbergen
Provinciale titels (AB) voor: Oost-Vlaanderen en Limburg

• 19-20.03.2022: Ingelmunster
Provinciale titels (AB) voor: West-Vlaanderen
→
Vlaams Kampioenschap 23-24.04.2022: Hulshout – na selectie
→ Belgisch Kampioenschap 26-29.05.2022: Gent – na selectie (enkel voor A- en B-niveau)
C-niveau
→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen

• 15-16.01.2022: Niel
Provinciale titels voor: Oost- en West-Vlaanderen

• 5-6.02.2022: Vosselaar
Provinciale titels voor: Limburg en Vlaams-Brabant

• 12-13.03.2022: Schelle
Provinciale titels voor: Antwerpen
Vlaams Kampioenschap 14-15.05.2022: Knokke-Heist – na selectie C-niveau

Trampoline
A en B-niveau
3 provinciale voorrondes – open voor iedereen

• 29-30.01.2022: Zonhoven
• 19-20.02.2022: Oud-Turnhout
• 26-27.03.2022: onder voorbehoud van organisator
→
Vlaams Kampioenschap 30.04-1.05.2022: Beveren – na selectie
→ Belgisch Kampioenschap 27-29.05.2022: Gent – na selectie

Op provinciale voorrondes zal er geen prijsuitreiking zijn voor synchroon. Dit zijn extra kansen om
ervaring op te doen en/of een selectie voor het Belgisch Kampioenschap te behalen.
C-niveau
→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen

• 15-16.01.2022: Niel
Provinciale titels voor: Oost- en West-Vlaanderen

• 5-6.02.2022: Vosselaar
Provinciale titels voor: Limburg en Vlaams-Brabant

• 12-13.03.2022: Schelle
Provinciale titels voor: Antwerpen
→
Vlaams Kampioenschap 14-15.05.2022: Knokke-Heist - na selectie
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DANSWEDSTRIJD ‘VREDE EN ONRUST’
De danswedstrijd ÂVrede en OnrustÊ nodigde elke
Hallenaar uit om mee te dansen op de nieuwe muziek van Jan Vankeerberghen.
Jan brengt een nieuw muziekalbum uit met zestien
instrumentale nummers. Elke dansliefhebber of
dansgroep mocht zich met verschillende acts inschrijven voor de wedstrijd. Aan deze wedstrijd
mochten alleen leden van Halse dansgroepen deelnemen of mensen die een link hebben met de stad
Halle.
Dat bleek een kolfje naar de hand van onze Dans
+18 en de Pop Generation. Beide groepen stuurden
hun dans in om kans te maken op een prijs.

ÂAvondÊ - Dans 18+
www.youtube.com/watch?v=t-AdgK7vt1c

Ze eindigden respectievelijk op de11de en de 10de
plaats. Dat is zeker niet slecht als je weet dat er in
totaal 24 inzendingen waren. Bovendien kreeg de
Pop Generation een speciale vermelding voor
Âbewegen in de juiste richting, danspatroonÊ.
De volledige uitslag vind je op de Facebookpagina
van Jan Vankeerberghen. Via onze eigen Facebookpagina kan je de inznendingen van de twee dansgroepen nog eens herbekijken.

facebook.com/vankeerberghenjan
Bron: janvankeerberghen.be

ÂDuizelingenÊ - Pop Generation
www.youtube.com/watch?v=_WnvYQu1_jU

VERJAARDAGEN
DECEMBER
Brantegem Nette
Ismic Nia
Laenens Billie
Vundelinckx Emily
Paesmans Lorah
Maekelberg Tess
Abbadi Kenza
Angeli Angie
Chokier Yannick
Vankerckhoven sarah
Van Belle Anne-Marie
Maron Louise
Deneyer Morena
el mouden elyssa
Henrot Monn
lanoizele Landri
Predom Oona
Colson Margaux
Leucxk Ella-Louise

2
2
2
3
6
8
9
10
11
13
15
16
17
20
20
23
24
27
31

JANUARI
Desmedt Pepijn
Giunta Flavia
Hellings Felix

2
2
2

Steenhouwer Gil
Chokier Lars
Kvashin Angelica
Plas Léon
Athiogbe Cecilia
Hanselaer Sofie
Vancutsem Mathis
Steenhouwer Tars
Boon Lieze
Vander Oost Casper
De Cleen Tiago
Claeys Anouk
Vogeleer Mira
Corvest Sandro
Mertens Patricia
Wingers Anaïs
De Mesmaeker Olivia
Ramdani Malak
Happaerts Lauranne
Keyaerts Nand
Stroobant Aike
Demunter Ada
Vandecasteele Bianca
Keyaerts Lenn
Van Labeke Warre

3
4
4
4
6
6
6
8
10
10
11
13
15
17
19
20
21
22
24
27
27
28
28
29
30

FEBRUARI
Deridder kelly
Cannaerts Georges
Steenhouwer Swa
Poket Yael
Dhanens Pauline
Roeges Lucille
Raport Wiebe
Van Elewijck Cath
Duyck Lyana
Van Stralen Tamara
Van Lathem Linde
Dyckmans Lentl
De Haseleer Marie
Ville Floor
Boucquiaux Fee
Devillé Lyanna
Carels Imke
Lauriers Chantal
Chokier Michel
Fumakwa Lauren
Kambale Elead
Lagrachi Hanae
Desmedt Jafna

3
4
4
5
9
9
12
12
13
13
16
17
18
18
20
21
22
22
25
27
27
27
28
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Retouradres:
Koninklijke Turn- en dansvereniging
Populaire Halle vzw
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