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extra ZATERDAG-DANS-OEFENAVONDEN :  
alleen voor eigen leden  -  op zaterdagavond 20u30 tenzij anders vermeld. Toegang €2,50 leden, € 4 ex-leden 

 

Kijk je al uit naar een 
origineel nieuwjaars-
cadeautje ? 
Wat denk je van een cadeaubon voor 
een dans-cursus ? Dan hebben ze er 
een half jaar plezier van. 

Zat 24 nov feestelijk kaas- en 
wijnbuffet  Oostende…..  

of kaas en Leffe…. Een gezellig en sfeervol feest…. 
19u15: deuren open 
20u15: start kaasbuffet 
21u30: start dansavond met dj Tim – we dansen een uurtje langer 

€ 15/pers. 
(ofwel stokbrood met hesp,preparé of krabsla met groenten en wijn/Leffe voor €7) 

Er zijn nog plaatsen vrij. 
Inschrijven en afrekenen voor 18 nov. 

Kies je tafel en je zitplaats uit op het schema aan de muur in 
GEVADA-Oostende. 

Spreek af met je vrienden. Het wordt super-gezellig 

Op zondag 11 nov gaan alle lessen 
gewoon door. 

Op maandag 12 nov is er uitzonderlijk 
geen dansnamiddag 

 

Alle vroegboek-beginners met een speciaal 
lidkaartje hebben nog recht op gratis 
toegang op de oefenavonden van 27 okt, 
10 nov, 8 dec (en niet 18 dec, zoals in de 
vorige nieuwsbrief stond) , 12 jan in 
Oostende en zondag 25 nov in Torhout 

herfstvakantie : geen les op zat 
27 okt tot en met vr 2 nov – er 

zijn wel extra trainingen in deze 
periode.(zie hiernaast) 

Het schema van alle lessen kun 
je op onze site zien en 

downdoaden. 
 

Wel verwennen we jullie 
in die periode met 4 

dansavonden : 
- zat 27/10 1ste tot clubjaar 

met aanleren van swinging wals 
om 19u45 stipt Oostende 
- ma 29/10 alle leden in 

Wingene 19u30 
-woe 31/10 alle leden in 

Torhout met BACK IN TIME 
start 19u30. –  

- zat 3/11 hogere jaren Oost. 
Oostende 

 



 
facebook.com/dansschoolgevada 

 
MINI REEKS RITME SLOW: LEER EEN MOOIE SLOW IN 4 LESSEN   

Leer een slow met een mooi ritme die overal bruikbaar is (geen plakker) 
Heel belangrijk voor wie feesten en openingsdansen of jubileums tegemoet gaat, liefst vooraf  
volgen voor je gratis privaatles. Je gratis privaatles kan daarop inspelen en verder 
uitbreiden…..Welkom aan alle leden die dit leuke dansje willen leren.   

•   4 lessen op ZONDAGVOORMIDDAG te Oostende 11u30-12u30 :  
18+25 nov en 9+16 dec   

•   Prijs : € 20 voor de 4 lessen 
•   Inschrijven bij Tim of Christine 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Alle leden van de lessenreeksen basisdanscursus en swing-en salsa kunnen nog 

altijd een document van hun ziekenfonds meebrengen om in de zaal te laten 
afstempelen.  Je kunt minstens € 15 terugbetaald krijgen voor je deelname aan 

actieve sport. Per kalenderjaar. Alle leeftijden. En na nieuwjaar opnieuw. 
Niet verstandig om dit te verwaarlozen….. 

Zoek je een goeie DJ voor 
trouw- of ander feestje ? 

Met mooie klank- en 
lightshow ?  

Onze gespecialiseerde home 
dj en leraar: tim@gevada.be 

+ mogelijkheid tot 
fotografie van het feest 

brons, zilver van de zat worden 
verzocht om in de week van 24-30 
nov zo veel mogelijk op di 27 nov 
of do 29 nov (brons) of woe 28 nov 
of do 29 nov (zilver) te komen en 
zo min mogelijk op 24 nov, want de 
tafels staan al klaar voor de 
kaasavond. Er is weinig plaats over. 
Er wordt gezorgd voor een 
herhalingsles. 

Op zat 27 okt om 19u45 stipt wordt de 
swinging wals aangeleerd.  
GRATIS voor wie naar de oefenavond 
komt. € 4 voor wie niet blijft.  
(basis kennis weense wals vereist) 

Er is nog plaats op ons 
‘OUDJAAR- FEEST 31 dec’ – 

deuren open om 20u – deelname € 
57/pers voor aperitief met hapjes, 

een lekker vis- en vleesbuffet, 
dessertbuffet en de hele nacht dans. 

Wie meehelpt aan de organisatie 
betaalt minder en bepaalt zo vlug 

mogelijk voorkeur van 
medewerking. 

Bewaar deze nieuws-
brief. De info komt later 
nog van pas. 

De enige echte Sirtaki wordt op zo 25/11 om 19u in Torhout en op woe 
26/12 om 19u30 in Wingene aangeleerd. 
Aanleren duurt 45 min.   Let op : sirtaki is niet gemakkelijk en leer je best 
tweemaal of meerdere keren. Voor de paasvakantie komt die ook terug in 
Oostende.. Maar laat je niet ontmoedigen als je die te moeilijk vindt!! 
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 . Tijdens die oefenavonden m
oet je leren 

zelfstandig dansen zonder de  leraars. En dat is heel belangrijk.Tijdens de lessen 
w

ord je teveel begeleid. A
ls je naar een feestje gaat voel je w

el dat je zonder 
begeleiding m

oet  leren om
gaan m

et je stapjes. O
efenavonden zijn evenveel w

aard 
als een extra les.  K

ies daarom
 eens voor een oefenavond ipv een tw

eede keer 
dezelfde les te volgen. Trouw

ens op de extra oefenavonden is er altijd een lesgever 
aanw

ezig.  Je hoeft die m
aar aan te spreken of te roepen om

  hulp…
.. 

Wie op zaterdag 27 oktober in 
de oefenavond een echte 
uitgeholde pompoen met 

brandend kaarsje meebrengt, 
mag GRATIS binnen. 

Wie voor die gelegenheid een 
HALLOWEEN-OUTFIT 

aantrekt, mag eveneens gratis 
binnen. 

Wij zorgen dan samen met jullie 
voor nog meer gezelligheid. 

Halloween komt maar eenmaal 
voor, dus profiteren en zorgen 

voor meer gezellige sfeer. 
(Pompoen achteraf weer 

meenemen !) 

 


