
	
NIEUWSBRIEF		december		2021	

NIEUWE LESSEN VANAF JANUARI 2022: we gaan hopelijk non-stop verder 
Beginners gestart in sept 2021 worden 2de reeks in jan 2022.  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 én 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 lesavond/week) 
o meer detail verder in deze digitale nieuwsbrief 

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 
op woe 19u ipv 20u 

De “TOPCLASS” reeks is toegankelijk NA het derde jaar, en 
spitst zich toe op uitdieping van correcte stappen, techniek en 
afwerking. Combineer deze best met brons of zilver 

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

2de cursus (opeenvolgende jaren of combinaties) blijven met 
30% korting (zie site). Profiteer ervan! (85+60 euro) 

 
KERSTVAKANTIE REGELING: 
Volg nauwkeuring het schema: géén lessen vanaf maandag 20 dec tot en met zondag 2 januari – LET WEL 

- de Wingense leden hebben uitzonderlijk les op maandag 27 dec ipv maandag 3 jan. De zaal is op 3 jan niet vrij 
- we stoppen 2 weken in de kerstvakantie, maar er is wel een vervangprogramma met 4 (!) extra oefenavonden 

(verdeeld over de 3 locaties) zie overzicht op de achterkant van deze nieuwsbrief 
- We volgen uitzonderlijk de schoolvakanties NIET, scholen hebben weekje later vakantie 

NIEUWJAARSTRAKTATEN JAN 2022 
- We	voorzien	zat	15/1	(hogere	jaren)	en	zat	22/1	(lagere	jaren)	
- Een	weekje	later	dan	vorige	keer,	zodat	iedereen	zeker	terug	is	uit	vakantie	
- We	hopen	dat	de	Corona	cijfers	dit	traktaat	zullen	toelaten	uiteraard	

HET VOLLEDIGE LESSENOVERZICHT VOORJAAR 2022 
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 (2) van 8 november 
 
Je kan het ook steeds terugvinden op de digitale nieuwsbrieven helemaal onderaan in de footer van de mail 
Lees zeker ook de digitale NB’s voor wat extra artikels en info (oa de Ultratop studie van zat 13 november) 

	



 
OVERZICHT VAN DE VELE EXTRA DANSAVONDEN 
Ook in december en januari 2022 weer een mooi aanbod van extra dansavonden. Mogelijks moeten we de drukkere 
dansavonden van de lagere jaren opnieuw laten reserveren en beperkten we het aantal koppels, hou je mailbox (en 
vooral je spam folder in de gaten) 

 
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	wordt	€	85	per	persoon	voor	alle	lesvolgers.	Januari	is	een	dure	maand.	
Je	kunt	vanaf	nu	al	inschrijven	(en	mogelijks	al	betalen)	voor	je	volgende	lessenreeks.			
Wie	volledig	kan	betalen	voor	15	december	krijgt	5	euro	korting	per	persoon	!	

- In	mei	2022	komen	er	weer	mini-lessenreeksen	van	4	lessen	voor	dansvormen	die	niet	in	de	cursussen	
voorkomen:	slow	met	ritme,	mambo,	lange	PasoDoble	en	Argentijnse	tango.		
De	data	zullen	definitief	vastgelegd	worden	in	maart.	Deelname-prijs	blijft	zoals	steeds	zeer	laag... 

- Ook	in	het	voorjaar	gaan	we	weer	“back	in	time”	deze	keer	naar	de	fijne	jaren	90.		
We	organiseren	voor	de	2de	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.  

- 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		

- In	de	vorige	nieuwsbrief	deden	we	een	oproep	om	de	dagelijkse	social	media	posten	op	
www.facebook.com/dansschoolgevada		en	https://www.facebook.com/groups/GevadaKoppelsOnline	
zelf	eens	te	gaan	bekijken	(als	je	ze	niet	automatisch	te	zien	krijgt	door	het	algoritme)	en	die	vooral	te	
liken,	een	reactie	te	geven,	of	zelfs	te	delen.	Dit	is	zeker	terug	te	zien	in	de	statistieken	en	doet	het	gratis	
bereik	wel	heel	goed.	Dankjewel	à	je	mag	dit	blijven	doen	J	

- TROOPER:	voor	wie	online	shopt:	maak	je	ook	de	tussenstap	via	www.trooper.be/gevada?	Je	kan	er	
doorklikken	naar	je	favoriete	webshop	en	wij	krijgen	(zonder	dat	jij	meer	betaalt)	gemiddeld	2%	commisie	


