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nieuwsbrief!mei!2018!
Nieuwe!lessenreeksen!in!sept!–!ter!herinnering!!!

!
!
De!volgende!mini=reeksen!gaan!zeker!door!: !

!

GRATIS HERHALINGSLESSEN na 
de zomer. Noteer nu al in je agenda 
(zodat je je niet vergist). 
1ste jaar (gestart in jan) :  zondag 2 sept 19u15 
2de reeks (jan – mei)  :  zondag 2 sept  18u 
3de jaar (progr jan-mei)  zondag 2 sept 20u30 
brons (progr jan-mei) zaterdag 1 sept 19u15 
zilver (progr jan-mei) zaterdag 1 sept 18u 
Wie niet kan komen naar deze gratis 
herhalingslessen, kan natuurlijk terecht op de 
zaterdag-oefenavonden in voorbereiding op de 
nieuwe lessen. 
De niet vermelde groepen komen normaal voldoende 
naar de oefenavonden en vragen daar extra hulp in 
als het nodig is.. 

=!Van!de!mini=reeksen!is!er!eind!juni!en!begin!sept!nog!een!
herhalingsles.!Zie!schema!op!afzonderlijk!blad.!!Moest!je!bij!
het!aanleren!een!les!gemist!hebben,dan!komt!het!nog!goed!
=!De!MIDSUMMER=avonden!4!en!5!aug!worden!weer!een!
groot!succes!!!!Alles!met!SUMMERHITS!in!de!mix.!!We!
voorzien!een!extra!verrassing!!!!Warm!aanbevolen.!

Welke reeks kiezen we best na het 3de jaar ? 
ofwel BRONS  (normale overstap voor wie klaar is om iets bij te 
leren !!!)  Het tempo is rustiger. 
ofwel clubjaar (alles nog eens samengevat en rustig overdoen)  
ofwel het 3de jaar hernemen om heel sterk te staan. 
ofwel brons light in Wingene. 
 

!

Voel!je!je!niet!geslaagd!in!je!lessenreeks!?!!Dan!
kun!je!die!met!een!gerust!hart!hernemen.!
Belangrijk!is!dat!je!echt!mooi!en!goed!gaat!
dansen.!Een!reeks!overdoen!kan!heus!geen!
kwaad.!



EXTRA!NIEUWS!:!
=!Onze!jeugdshow!gaat!door!op!zondag!27!mei!in!De!Grote!Post.!Kaartenverkoop!is!gestart!op!23!april!en!
alleen!de!laatste!plaatsen!zijn!nog!over.!
=!Ons!kleuterfeest!gaat!door!op!zaterdag!19!mei!om!14u.!Het!wordt!een!leuk!feestje.!!Gratis!toegang.!
=!Merk!op!dat!er!geen!maandag=dans=namiddag!is!op!30!april!(niettegenstaande!onze!vorige!nieuwsbrief).!
=!De!mooie!charleston+per+koppel!wordt!weer!aangeleerd!op!zat!30!juni!(hogere!jaren)!en!ook!op!zondag!1!
juli!voor!lagere!jaren.!!Het!is!een!heel!mooie!en!gezellig!party=charleston.!
=!De!zomerse+MERRENGUE!(een!dans!per!koppel!in!zwoele!zuiderse!sfeer)!wordt!aangeleerd!tijdens!de!
MIDSUMMER!dansavond!van!zaterdag!4!aug!voor!de!hogere!jaren!en!op!zondag!5!aug!voor!de!lagere!jaren.!
=!De!vroegboekers!bij!de!beginners!hebben!nog!een!gratis!oefenavond!op!zat!12!mei.!!Tevens!afsluit!van!de!
lessenreeks.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

We#wensen#iedereen#een#lekkere#en#ontspannen#zomer#toe.#
We zien iedereen graag terug op alle dansavonden van mei tot sept, en op de herhalingslessen van 1 en 2 sept.. 
Je hebt een belangrijke stap gezet om te leren dansen,maar ondertussen weet je dat het meer is dan leren-dansen. Het 
wordt een fijne hobby die je moet blijven onderhouden. Blijf ook de banden met je dansvrienden onderhouden. 
Maak ook wat reclame bij jouw vrienden en familie zodat je danschool verder kan bloeien.  
Geniet van de mooie zomer…  Spaar deze nieuwsbrief  … DE INFORMATIE KOMT NOG VAN PAS 

KIP met frietjes FESTIJN 
Zaterdag 19 mei  leszaal Don Bosco Torhout 
Ook vrienden en familie welkom. 
Nu inschrijven !!  Wacht niet tot het laatste 
moment.  Het wordt supergezellig.  € 15 p.p. 
(dranken niet inbegrepen) 
- 19u deuren open en mogelijkheid tot 

aperitief 
- 20u halve kip met saladbar en frietjes 
- 21u30 spetterende dansavond met klank 

en light van dj Tim 
Inschrijven ten laatste op 13 mei

  

TIJDENS DE ZOMER MAG JE NIET STILVALLEN !!! 
KOM DANSEN IN JUNI – JULI - AUGUSTUS 
Spaar het schema in bijlage en noteer deze datums in je agenda. 
Kijk ook eens op facebook of op de website.. Misschien wordt er onverwachts iets aangepast.  
Meestal worden er leuke lijndansjes of partydansjes aangeleerd tijdens die extra zomer 
dansavonden.  De oefenavonden in de zomerperiode worden voortaan ook gesplitst (hogere 
jaren/lagere jaren) zodat iedereen het maximum aan confort krijgt. !!! Neem het voornemen 
om de 14 dagen te oefenen. Er zijn niet minder dan 13 oefenavonden gepland per groep.  Zie 
bijlage.  Als je danst krijg je het altijd warm.  Wees daar niet bang voor…. 

!
!

+

GEVADA+ZAL+BINNEN+EEN+PAAR+WEKEN+HAAR+

30ste+SPORTJAAR+BEEINDIGEN.+

OM+HET+NOG+EENS+EXTRA+TE+VIEREN+WILLEN+WE+

IEDEREEN+WEER+LATEN+GENIETEN+VAN+SUPER+

VOORDELEN+(tijdelijk)++:+

Zo#kun#je#in#het#volgende#sportjaar#(sept#20189mei#
2019)#genieten#van#de#volgende#promo9kortingen!:!
=!Wie!inschrijft!voor!de!basiscursus!(beginners!of!
gevorderden)!kan!binnen!dezelfde!discipline!in!
hetzelfde!jaar!ONBEPERKT!les!volgen!
=!Wie!inschrijft!voor!de!basiscursus!(beginners!of!
gevorderden)!kan!de!‘swing!en!salsa=!cursus’!!
meevolgen!voor!HALVE!PRIJS!of!omgekeerd.!
=!Wie!inschrijft!voor!de!basiscursus!en!minstens!3de!
jaar!gevolgd!heeft!kan!de!‘STIJLCURSUS’!!van!de!
vrijdag!meevolgen!AAN!HALVE!PRIJS!of!omgekeerd.!
=!Wie!inschrijft!voor!de!basiscursus!kan!2!opeen=
volgende!jaren!volgen.!Tweede!niveau!aan!HALVE!
PRIJS.!B.v.!!clubjaar!en!brons,!clubjaar!en!3de,!zilver!
en!zilver+!

OOK+VOOR+DE+JEUGDGROEPEN+ZIJN+ER+EXTRA+

PROMO’S.+ZIE+ONZE+SITE.!
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ma	30	april	 les	14	in	Wingene	-	uitzonderlijk	GEEN	dansmiddag	en	GEEN	les	voor	Oostende
di	1	mei les	14	in	Oostende			
woe	2	mei les	14	in	Oostende	en	Torhout
do	3	mei les	14	in	Oostende	en	Torhout
vr	4	mei les	14	te	Oostende
zat	5	mei les	15	in	Oostende	+	dansavond	voor	HOGERE	jaren 20u30-24u
zo	6	mei les	15	in	Oostende			
ma	7	mei les	14	in	Oostende	en	les	15	in	Wingene	+	dansmiddag	Oostende
di	8	mei les	15	in	Oostende			
woe	9	mei les	15	in	Oostende	en	Torhout
do	10	mei HEMELVAART	GESLOTEN
vr	11	mei BRUGDAG	GESLOTEN
zat	12	mei dansavond	LAGERE	jaren 20u30-24u
zo	13	mei alleen	jeugdgroepen	en		ballroomformatie	
ma	14	mei laatste	dansmiddag	te	Oostende	+	les	15	te	Oostende

SLOT	dansavond	te	WINGENE	voor	ALLE	leden 19u30-22u30
di	15	mei 20u	mambo	+	21u	paso	doble	1/4
woe	16	mei 20u	slow	+	21u	boogie	1/4
do	17	mei les	15	in	Oostende	en	Torhout
vr	18	mei les	15	in	Oostende
zat	19	mei slotfeest	TORHOUT	halve	KIP,	FRIETJES	en	SALADBAR	-	ALLE	LEDENinschrijven	vooraf
zo	20	mei dansavond	in	Oostende	voor	ALLE	LEDEN 19u30-22u30
ma	21	mei alleen	lessen	jeugdgroepen
di	22	mei 20u	mambo	+	21u	paso	doble	2/4
woe	23	mei 20u	slow	+	21u	boogie	2/4
do	24	mei alleen	nog	lessen	voor	de	jeugdgroepen
vr	25	mei dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u30
zat	26	mei dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u
zo	27	mei jeugdslotshow	in	de	GROTE	POST	in	Oostende tickets	vooraf	kopen
ma	28	mei GESLOTEN
di	29	mei 20u	mambo	+	21u	paso	doble	3/4
woe	30	mei 20u	slow	+	21u	boogie	3/4
do	31	mei GESLOTEN
vr	1	juni dansavond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u30
zat	2	juni dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u
zo	3	juni GESLOTEN
ma	4	juni GESLOTEN
di	5	juni 20u	mambo	+	21u	paso	doble	4/4
woe	6	juni 20u	slow	+	21u	boogie	4/4

Gevada:	bruisend	van	activiteiten
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weekend	9	juni gesloten
weekend	16	juni gesloten

zaterdag	23	juni dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u
zondag	24	juni dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 19u30-22u30

di	26	juni 20u	herhaling	mambo	en	21u	herhaling	paso 5	euro	/PP
woe	27	juni 20u	herhaling	slow	en	21u	herhaling	boogie 5	euro	/PP

zaterdag	30	juni dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende	(aanleren	Charleston) 20u30-24u
zondag	1	juli dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende	(aanleren	Charleston) 19u30-22u30

weekend	7	juli gesloten
weekend	14	juli gesloten

vrijdag	20	juli dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u30
zaterdag	21	juli dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u

weekend	28	juli gesloten
zaterdag	4	aug MIDSUMMERdansavond	Oostende	HOGERE	jaren	 20u30-24u

"SUMMERDANCEHITS	ONLY"	IN	THE	MIX	-	aanleren	Merrengue
zondag	5	aug MIDSUMMERdansavond	Oostende	LAGERE	jaren	 19u30-22u30

"SUMMERDANCEHITS	ONLY"	IN	THE	MIX	-	aanleren	Merrengue

zaterdag	11	aug gesloten	

vrijdag	17	aug dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u30
zaterdag	18	aug dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u

vrijdag	24	aug dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u30
zaterdag	25	aug dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u

vrijdag	31	aug	 Speciale	dansvond	LAGERE	jaren	in	Oostende 20u-23u
zat	1	sept herhalingslessen	brons	en	zilver	-	gewone	uurregeling	van	voorjaarGRATIS
zat	1	sept	 speciale	dansavond	HOGERE	jaren	in	Oostende 20u30-24u

zo	2	sept herhalingslessen	1-2-3de	jaar	-	gewone	uurregeling	van	voorjaar GRATIS

di	4	sept 20u	herhaling	mambo	en	21u	herhaling	paso 5	euro	/PP
woe	5	sept 20u	herhaling	slow	en	21u	herhaling	boogie 5	euro	/PP
vanaf	zat	8	sept	 normaal	systeem	-	1ste	en	3de	zat	voor	hogere	jaren	-	2de	en	4de	zat	voor	lagere	jaren

Gevada	-	zomerdansavonden


