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Extra dans-oefen-avonden: schema voor maart en april – 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)  

	

ZATERDAG 30 MAART:  Oostende  MET VEEL DANSGELEGENHEID 

BINGO – AVOND met fantastische prijzen en met tombola  

(een organisatie van onze vriendenkring – alle inkomsten ten voordele van leuke activiteiten voor alle leden) 

GRATIS TOEGANG voor ALLE leden 
- 2 bingo ronden van max een kwartier  (om 21u30 en om 22u30) 
- tussen 20u30 en 23u gezellige dansavond met  social-dance en beperkte figuurtjes 
- vanaf 23u: dans je erop los met al je (lange) figuren !  

we dansen ook een uurtje langer door dan normaal ! 
- balpen of potlood meebrengen.. 
De bingo hoofdprijzen worden vanaf vrijdag 22 maart in de dansschool te Oostende uitgestald. HEEL WAT MOOIE 
HOOFDPRIJZEN WERDEN REEDS DOOR DE VRIENDENRING AANGEKOCHT, o.a. een 4K UHD TV ! 

DEZE BINGO IS OOK DE IDEALE KANS OM JOUW ZAAK BIJ JE DANSCOLLEGA’S BEKEND TE MAKEN – DOOR EEN CADEAUBON 
VAN JE ZAAK OF EEN MOOIE PRIJS BINNEN TE BRENGEN.   
ALLE SPONSORS WORDEN aan de TAFELS  en op het SCHERM VERMELD. 
IEDEREEN HEEFT ONGETWIJFELD NOG MOOIE CADEAUS LIGGEN, die je zelf niet gebruikt hebt of die je niet nodig hebt. 
Iemand anders kan daar heel gelukkig mee zijn. Tombola prijzen hebben een minimale waarde van 5 euro per prijs 
Breng maar mee. We hebben nog heel graag nog enkele hoofdprijzen.	

Ondertussen weet iedereen dat we in de 
dansschool in Oostende sedert december de trotse 
eigenaars zijn van een AED-toestel dat levens kan 
redden.  
Hopelijk hebben we die nooit nodig, maar het is 
een extra veiligheidsgevoel voor iedereen, want op 
een hartstilstand staat geen leeftijd. Ook in Torhout 
hangt een AED-toestel aan de buitenmuur alvorens 
je de doorgang naar de zaal neemt.  
Het is nu enorm belangrijk dat veel Gevada-leden 
met dit toestel kunnen werken.   
In december hebben de lesgevers en ons 
barpersoneel kennis genomen met de werking.   
Nu willen we een gratis workshop organiseren voor 
al wie zich geroepen voelt om daarmee te kunnen 
werken.  Het systeem is vrij eenvoudig, maar je 
moet het wel weten.  Onze doelstelling is dat er in 
elke groep (beginners, 2de jaar, 3de jaar, enz) 
minstens een paar leden de koelbloedigheid leren 
om vlot het toestel te kunnen bedienen.  LEER 
LEVENS REDDEN. Misschien doet iemand dat 
ooit voor jou ! 
Daarom organiseren we twee extra gratis sessies 
gegeven door een specialist in CPR, zeg maar in 
reanimatie met alles erop en eraan.  Duur 2u. 
- eerste sessie  op ZONDAG 17 maart om 11u 
- tweede sessie op  ZONDAG 17 maart om 14u. 
telkens in Oostende. 
Graag uw naam opgeven ten laatste op 10 maart 
bij Guido of Christine of Tim. 
	



	

	
• 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 

 
• Je kan NU al inschrijven voor de minireeksen van mei-juni (bij Tim op locatie, of in de hall in Oostende) 

- 4 dinsdagen vanaf 21 mei:  20u Mambo versie 3 (laatste keer in 2012 aangeleerd) – 25 euro/pers 
- 4 dinsdagen vanaf 21 mei:  21u lange pasodoble – 30 euro/pers 
- 4 woensdagen vanaf 22 mei:  20u Ritme slow – 25 euro/pers 
- 4 woensdagen vanaf 22 mei:  21u Rock’n’roll (laatste keer aangeleerd in 2017)  - 25 euro/pers 

	
-	Je	wil	graag	de	les	‘filmen	met	je	smartphone’,	
bedenk	dan	dat	dit	voor	de	lesgever	niet	aangenaam	is.		Hij	of	zij	heeft	veel	energie	gestopt	in	het	maken	van	de	
programma’s.	We	verwachten	dat	die	programma’s	niet	voor	het	grijpen	liggen.		Daarom	staat	er	in	ons	
huisreglement	dat	er	in	de	lessen	niet	kan	gefilmd	worden.		Je	collega-dansers	staan	ook	nooit	graag	stuntelig	op	
een	film.		Kwestie	van	privacy…..			We	respecteren	dat.	

-	Onze	Valentijnsquiz	was	een	groot	succes.			Winnaar	van	de	quiz	op	9	feb	was	Maike	(Torhout	2de)	winnaar	van	
de	quiz	van	16	feb	was	Adelheid	(Zilver).		Ze	lopen	allebei	weg	met	€	50.		De	foto’s	van	de	Valentijnsavond	zijn	te	
bezichtigen	op	:	https://gevada.be/index.php/2019/02/10/valentijn/	

-	Wie	brengt	nog	mooie	hoofdprijzen	binnen	voor	onze	Bingo	van	30	maart	?		Sponsors	worden	op	het	scherm	
vermeld.	

-	Wie	om	een	of	andere	reden	een	paar	lessen	
gemist	heeft,	kan	gemakkelijk	bijgewerkt	
worden	–	ofwel	op	de	oefenavonden	door	de	
aanwezige	dansleraar	(als	je	dit	aan	hem/haar	
vraagt)		of	in	een	aparte	privaatles	(aanvragen	
via	tim@gevada.be	)	

-	Om	het	de	vrijwillige	medewerkers	aan	de	bar	
gemakkelijker	te	maken	vragen	we	dat	iedereen	
na	de	dansles	zijn	lege	glazen	zou	terugzetten	op	de	bar	(je	moet	er	toch	passeren!)	en	dan	liefst	in	het	hoekje	bij	
de	afwas.				Met	dank.	

-	Bij	Gevada	worden	niet	alleen	de	jonge	koppeltjes	in	een	valentijnshartje	geplaatst.	Dit	jaar	hebben	we	de	
verliefde-30-jaar-of-meer-getrouwde	koppeltjes	uitgenodigd	op	een	handtekening.	Niet	minder	dan	70	koppels	
schreven	in	het	hart	op	de	spiegel.	Een	dikke	valentijn	proficiat	aan	die	trouwe	koppeltjes!	

KROKUSVAKANTIE-REGELING		
HOU	JE	SCHEMA	IN	HET	OOG.	DAAROP	STAAN	
ALLE	LESSEN	VERMELD	
- 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’s 

o Zaterdag 2 maart: dansavond voor hogere jaren 
te Oostende 20u30-24u 

o Maandag 4 maart: dansavond voor alle leden te 
Wingene 19u30-22u30 

o 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 toegankelijk voor wie al de basisstapjes van de 
RITME-SLOW minireeks kent. Wie niet op de 
dansavond blijft betaalt € 5 aan de deur. 

	

Alle	beginners	met	een	speciaal	lidkaartje	(de	vroegboekers)		
hebben	nog	een	aantal	gratis	dans-oefen-gelegenheden	in	het	
vooruitzicht	:	
Zat	23	feb	-	9	mrt	–	23	mrt	-	27	april	–	11	mei		in	Oostende		
Zo	24	feb	te	Torhout.		Maar	ze	kunnen	natuurlijk	nu	al	
deelnemen	aan	alle	andere	zaterdag-oefenavonden	die	
gepland	zijn	voor	de	beginners	tot	–clubjaars.		
Aan	gewone	toegangsprijs	

PAASVAKANTIE-REGELING		
PAS	OP:	schema	is	op	21	jan	aangepast	
geweest	aan	de	eerste	zat/zon	van	paasvak.	
- Er zijn géén lessen vanaf maandag 8 tot en met 

zondag 21 april, opnieuw les vanaf ma 22 april 
- Wel vervangprogramma: én profiteer van deze 

extra’s 
o Zaterdag 13 april: dansavond voor lagere 

jaren te Oostende 20u30-24u 
o donderdag 18 april: dansavond voor alle 

leden te Torhout 19u30-22u30 
o Zaterdag 20 april: dansavond voor hogere 

jaren te Oostende 20u30-24u 
- Op zaterdag 13 april om 19u30 (voor de dansavond) 

wordt de SIRTAKI aangeleerd (GRATIS voor wie 
op de oefenavond blijft – wie niet op de dansavond 
blijft betaalt € 5 aan de deur) 

	


