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NIEUWE LESSEN VANAF JANUARI 2020: we gaan non-stop verder 
Beginners gestart in sept 2019 worden 2de reeks in jan 2020.  
Ze behouden in Oostende hun dag en uur. Voor de Torhoutse 
groep ook zelfde dag, maar een uurtje later 

2de reeksers gaan naar het derde  

3de jaars die A en B reeks gedaan hebben (2x15 lessen) kunnen 
door, wie nog niet de beide 3des volgde, doet nog zijn 2de deel.  
Na 30 lessen 3de zijn er volgende mogelijkheden: 

o volledige herhaling = clubjaar (op dinsdag te Oostende) 
o veel herhaling en op half tempo verder = bronslight  

(op maandag te Wingene) 
o normale overgang = brons (3 keuzes les avond/week) 

brons gaat na 4 reeksen (A+B+C+D) over naar zilver (die heeft 
minstens 6 reeksen) 
 
swing: wie 2x15 lessen volgde, kan over naar de gevorderden 
om 19u ipv 20u 

De “TOPCLASS” reeks is toegankelijk NA het derde jaar, en 
spitst zich toe op uitdieping van correcte stappen, techniek en 
afwerking 

Een lessenreeks volledig overdoen kan zeker geen kwaad, 
zorg ervoor dat je met alles mee kan 

2de cursus (opeenvolgende jaren of combinaties) blijven met 
33% korting (zie site). Profiteer ervan! 

KERSTVAKANTIE REGELING: 
Volg nauwkeuring het schema: géén lessen vanaf zaterdag 21 dec tot en met vrijdag 3 januari – LET WEL 

- de eerstejaars op zaterdag zijn een weekje later gestart dan lessenreeks brons en zilver, en hebben nog 2 lessen 
na nieuwjaar (alle andere groepen hebben maar 1 les meer na nieuwjaar) 

- we stoppen 2 weken in de kerstvakantie, maar er is wel een vervangprogramma met 6 (!) extra oefenavonden 
(verdeeld over de 3 locaties) zie overzicht op de achterkant van deze nieuwsbrief 

HET VOLLEDIGE LESSENOVERZICHT VOORJAAR 2020 
Kun je al op de site vinden en downloaden in pdf: https://gevada.be/index.php/uurrooster-lessenoverzicht/  
Helemaal naar beneden doorscrollen, onder het huidige schema. Let op de indexaanpassing (4) van 3 november 

We stellen vast dat… 
…vele mensen de digitale nieuwsbrief in hun SPAM ontvangen. Misschien voeg je tim@gevada.be best toe aan je adresboek? 

In Memoriam 
In memoriam Wieland Verwerft, echtgenoot van Carine Van Loocke. Overleden op 23 oktober ll.   
Wieland en Carine werden lid van onze dansschool in sept 1993 (bij de beginners uiteraard) en bleven lid tot heden. 
In de laatste jaren dansten ze in de goldclass op maandag, de topclass op vrijdag en de ballroomformatie. 
Wieland bleef onze formatie steunen tot het door ziekte helemaal niet meer lukte.   
We zullen hem dankbaar herdenken in “de top drie” van onze beste dansers ooit. Een groot verlies. We wensen Carine veel sterkte. 

	



OVERZICHT VAN DE VELE EXTRA DANSAVONDEN 
Ook in december en januari 2020 weer een mooi aanbod van extra dansavonden.  

 

 
 
 

DIVERSEN: 
- Zoek je een origineel nieuwjaarscadeau voor ouders, grootouders, kinderen... Er zijn cadeaubonnen te verkrijgen 

bij de les-verantwoordelijken. Je schenkt ze naast wat sport ook een flinke dosis plezier voor minstens 15 weken 
- Het lidgeld voor de januari reeks blijft op € 75 per persoon voor alle lesvolgers. Januari is een dure maand. Je kunt 

vanaf nu al inschrijven (en mogelijks al betalen) voor je volgende lessenreeks.  
- In mei 2020 komen er weer mini-lessenreeksen van 4 lessen voor dansvormen die niet in de cursussen 

voorkomen: slow met ritme, mambo verie 5, korte PasoDoble, Bachata en Argentijnse tango.  
De data zullen definitief vastgelegd worden in maart. Deelname-prijs blijft zeer laag...  

- Ook in het voorjaar gaan we weer “back in time” deze keer naar de fijne jaren 90.  
We organiseren voor de eerste keer ook een “black and white” party, en zorgen als variante dit voorjaar voor een 
“foute hoedjesavond”. Ook de bingo en de valentijnsdansavonden komen terug.  
Als kers op de taart sluiten we het voorjaar af met een etentje en een team match 

- Zoals je weet staat Gevada garant voor zeer professionele danslessen. We geven u ook heel wat extra service dmv 
super veel ‘extra dansavonden’ eventueel zelfs met een etentje (kaasavond) of ‘thema dansavonden’, enz.  
Gevada-leden zijn super verwend, en krijgen zelfs gesplitste dansavonden per niveau. Dit vind je nergens anders. 
Toch stellen we vast dat vele mensen daar (nog) geen gebruik van maken. Wat kunnen we doen om jullie te 
overtuigen? Laat het ons weten via info@gevada.be  

- Iedereen zag al reeds dat de parking het vele water van de laatste maand niet kan slikken. We zoeken een 
oplossing. Maar wees vooral voorzichtig in de koudste maanden. Als er nog wat water staat.. en het vriest… 
Een uitschuiver is vlug gebeurd.  Bij deze ben je gewaarschuwd. 

	

	


