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Extra zaterdag dans-oefen-avonden 
Oostende  :  
 € 2.50  toegang voor leden - € 4 voor ex-leden - start 20u30 tot 
24u 
Elke eerste en derde zaterdag van de maand  :  
voor club - 4de en hoger : 
4feb – 18feb  - 4 maart – 18 maart – 1 april – 15 april, enz 
 
elke tweede en vierde zaterdag van de maand :  
voor beginners, 2des, 3des en clubjaar : 
28 jan – 11 feb – 25 feb – 11 maart – 25 maart – 8 april, enz 
 
voor alle leden :  € 3 per persoon 
- maandag 27 feb Wingene (19u30 –muziek 2000’s night) 
- zaterdag 11 maart in Oostende BINGO gratis toegang 
- vrijdag 17 maart in Torhout (20u muziek 2000’s night) 
- vrijdag 31 maart Wingene (19u30 - ?)  toegang € 2,50 
- zaterdag 29 april Oostende 5de zat (20u30 muziek 2000’s 
night) 

VOOR HET 
KALENDERJAAR 2017 mag 
je  nu al weer bij je 
mutualiteit een documentje 
voor sport vragen 
(downloaden van internet), 
meebrengen en laten invullen. 
Dan krijg je alvast weer je € 
15 voor het nieuwe 
kalenderjaar. 

Maandag-namiddag is 
dansnamiddag bij 
GEVADA  Oostende 
14u15-17u 
€ 3 toegang – voor leden. € 4 voor ex-
leden. Niet in de schoolvakanties. 

TER GELEGENHEID VAN  VALENTIJN SCHENKT 
GEVADA’s VRIENDENKRING 

EEN ROMANTISCH 
ETENTJE ter waarde van € 50 op de 
dansavond van : 
- zat 11 feb in de groep van beginners tot 
clubjaar 
- zat 18 feb in de groep 4de+ hoger 
Wat je moet doen om kans te maken is gewoon 
aanwezig zijn. 
Dj Tim speelt de meest romantische 
dansnummertjes. Gewone toegang. 

ZIN IN EEN MOOIE SALSA ?  BUITEN DE 
LESSEN  EN EXTRA GOEDKOOP ? 
KOM DAN NAAR DE  

MINI-REEKS SALSA  
OP ZONDAGMORGEN  11u – 12u 
Zondagen  5 – 12 – 19 – 26 feb 
Prijs : € 20 per persoon. 
Programma die niet in de lessenreeks voorkomt. 
Zelfde combinatie van de mini-reeks van mei 16. 
Voorwaarde om deel te nemen : minstens de 
beginnerscursus gevolgd hebben, want we 
bouwen verder op de basispassen van chacha. 
Verwen jezelf en combineer met een uitstap aan 
zee.  We wijzen jou ook de weg naar gezellige 
restaurants in de streek. 
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NU AL NOTEREN : ZAT 11 maart 
Oostende 

DANSAVOND met BINGO 
Fantastische prijzen te winnen 

Gratis toegang voor alle GEVADA leden 
€ 4 toegang voor niet-lesvolgers 

 
2 bingo ronden (21u30 – 22u30) 

tussen 20u30 en 22u30 gezellige dansavond 
met social-dance (beperkte figuurtjes) 

vanaf 23u kans om je lange figuurtjes te 
oefenen – we dansen een uurtje langer dan 

normaal 
de bingo-hoofdprijzen worden vanaf  
vr 3 maart uitgestald (we verklappen de 

hoofdprijzen nog niet.) 
Heb je nog nooit een bingo meegemaakt, het 

moet ooit je eerst keer zijn… 

Krokusvakantie-
regeling : 
Er zijn geen danslessen 
van zondag 26 feb tot en 
met zaterdag 4 maart. 
Terug les vanaf zo 5 
maart. 
Wel oefenavonden op zat 25 
feb voor beginners tot club - 
en op zaterdag 4 maart :  
voor club en hoger. 
Wel op maandag 27 feb.   
extra dans-oefenavond in 
Wingene (19u30-22u30) voor 
alle GEVADA-leden 

Wie bezorgt nog mooie (hoofd)-prijzen 
voor onze bingo-avond (Je hebt nog extra 
cadeautjes liggen of je wil een mooie prijs 
geven om je eigen zelfstandige zaak in de 
kijker te plaatsen) De sponsors worden 
vermeld aan het prikbord en op de tafels. 
Breng maar meteen mee… 

OP ZATERDAG  15 
april (paaszaterdag) 
GRATIS (voor wie op 
de oefenavond blijft)  : 
aanleren van 
SIRTAKI stipt om 
19u45 (duurt 45 min)  
€ 2.50 te betalen voor 
wie niet blijft.  Ex-
leden betalen € 5 

Bij de beginners  staan er 
een paar datums op hun 
lidkaartje  (alleen bij de 
vroegboekers !). Op deze 
datums hebben ze gratis 
toegang om te komen oefenen 
en de sfeer van zo’n 
oefenavond te proeven. 
11/2 – 25/2 - 25/3 – 8/4 
– 22/4 – 6/5  Oostende 
vr 17 maart Torhout 
Maak er gebruik van. 

Op maandag 27 feb 
(Wingene) - vr 17 maart 
(Torhout) -  zat 29 april 
(Oostende) gaan we back 
in time met muziek uit de 
jaren 2000.  Dj Tim speelt 
de beste jonge klassiekers 

Belangrijk :  
- lesgroep 3de jaar in 
Torhout (woe) start 
om 20u45 ipv 21u. Dit 
om meer leden te 
motiveren om de 
zondag rustiger te 
houden. 
- lesgroep beginners in 
Oostende op vrijdag 
start voortaan om 
20u30. En kwartier 
later dus. 

Op zaterdag 4 mrt om 
20u wordt gratis de 
chacha-merrengue 
aangeleerd aan de 
club-4de en hoger in 
de prijs van de 
oefenavond. 


