
 
februari 2019 

 
Extra dans-oefen-avonden: schema voor feb en maart – profiteer van de extra service met je dansvrienden 
Toegang zaterdag Oostende 2,5 euro/pp (leden) en 4 euro/pp (ex leden) – maandagen en op locatie 3euro (5 ex leden)  
 

 
 
We gaan dit voorjaar opnieuw “back in time” 

 

Op zaterdag 2 maart – zie boven 
(in de krokusvakantie)  
leren we om 19u45 stipt  
de FOXTROT aan 
(voor de dansavond van de 
hogere jaren)  
 
De FOXTROT is een leuke 
dans, trager dan quickstep, 
rapper dan ritme-slow.   
Je ziet ze wel met hun handje 
naar beneden !! 
 
Die wordt GRATIS aangeleerd  
Alleen voor wie de basis van 
ritme-slow mini reeks kent.  
 
Betalend voor wie niet op de 
dansavond blijft. 
 



 

 
Wat je moet doen om kans te maken, is gewoon aanwezig zijn. 

Dj Tim zorgt voor de beste Valentijn-love-songs in de mix. Gewone toegangsprijs 
Kan je zorgen voor dresscode in ZWART / ROOD / WIT ? 

 
Diversen: 

• Voor het kalenderjaar 2019 mag je nu al weer bij je mutualiteit een documentje downloaden (voor sport) en bij 
ons laten invullen, dan krijg je al weer tussen de 15-30 euro terug voor het nieuwe kalenderjaar 

• Het lessenschema is paar keer aangepast geweest (woe Torhout, laatste 3 lessen, paasvakantie zat en zondag). 
De laatste versie kan je downloaden op: https://gevada.be/index.php/uurrooster-lessenoverzicht/ 

• Foto’s op de site bekijken? 
- kaasavond afterparty https://gevada.be/index.php/2018/11/25/kaas2018/ 
- traktaat hogere jaren: https://gevada.be/index.php/2019/01/06/traktaat1/ 
- traktaat lagere jaren: https://gevada.be/index.php/2019/01/12/traktaat2/ 

• Vele van onze digitale nieuwsbrieven komen blijkbaar in jullie SPAM terecht, kan je het afzendadres 
Tim@gevada.be  toevoegen aan je adresboek? Dan is de kans groter dat je ze zal doorkrijgen J 

• Zat 16 (hogere jaren) en 23 maart (lagere jaren) voorzien we een speciale dansavond:  
- Verklede avond met foute muziek: verkleden hoeft niet enkel fout te zijn, mag ook Carnavalstijl 
- géén maskers, want dat is te warm om mee te dansen 
- géén confetti, maar voor de rest maken we er een super plezante avond van 
- fles champagne voor de origineelst verklede 
- verkleden is niet verplicht, want er moeten ook enkele jury leden (niet-verkleed) zijn 

• De minireeksen voor mei-juni starten in de week van 21 mei, 4 weken staan voorlopig vast op:  
- Dinsdag 20u Mambo versie 3 (laatste keer in 2012 aangeleerd) – 21u lange pasodoble 
- Woensdag 20u Ritme slow – 21u Rock’n’roll (laatste keer aangeleerd in 2017)  

• Krokusvakantie regeling: 
- Er zijn géén lessen vanaf zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 maart, opnieuw les vanaf zaterdag 9 maart 
- Wel vervangprogramma: én profiteer van deze extra service ! 

§ Zaterdag 2 maart: dansavond voor hogere jaren te Oostende 20u30-24u 
§ Maandag 4 maart: dansavond voor alle leden te Wingene 19u30-22u30 
§ Zaterdag 9 maart: dansavond voor lagere jaren te Oostende 20u30-24u 

- Op zaterdag 2 maart om  19u45 (voor de dansavond) wordt gratis de FOXTROT aangeleerd  
(voor wie op de oefenavond blijft) zie hoger.  Alleen voor wie al de basisstapjes van de RITME-SLOW 
minireeks kent. Wie niet op de dansavond blijft betaalt € 5 aan de deur. 

 

NU AL NOTEREN : ZAT 30 maart te Oostende : 
DANSAVOND met BINGO - Fantastische prijzen te winnen !! 
Er is ook een mooie tombola aan verbonden (minimum waarde tombola prijzen = 5 euro per prijs). 
- Gratis toegang voor alle GEVADA leden (€ 5 toegang voor niet-lesvolgers) 
- 2 bingo ronden (eerste ronde om 21u30 –  tweede ronde om 22u30)  
- tussen 20u30 en 23u 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 22 maart uitgestald in de dansschool te Oostende 
Eén van de eerste aangekochte hoofdprijzen is een UHD 4K TV van 123cm, dus de moeite! 
Heb je nog nooit een bingo meegemaakt, het moet ooit je eerst keer zijn… 
Wie brengt nog mooie (hoofd)-prijzen binnen voor onze bingo-avond? (min waarde 5euro). Heb je nog 
enkele ‘verkeerde’ cadeaus liggen of wil je je zelfstandige zaak of restaurant in de kijker plaatsen, breng 
dan cadeaubons of extraatjes mee op voorhand.  Je maakt de bingo-avond nog veel aantrekkelijker !! 


