
 

  
    

 
 

NIEUWSFLASH JANUARI 2018 
 

AFDELING LIER/KESSEL/NIJLEN 
 
 

 
 
 
 

      GEEN LES:  

Het is geen les van 12/02 t/m 18/02: krokusvakantie. 
 
 

  LES IN ANDERE ZAAL OF LOCATIE:  

     Op zaterdag  3/02 en 10/03 gaan de lessen in Lier door in de Steinerschool. 
      Op 10/3 gaan de lessen freestyle Kessel door in de zaal van het gemeenschapscentrum ’t Dorp.  
       
      VERKLEED KOMEN DANSEN:  

      Vanaf 5/02 mogen de dansers verkleed komen dansen ter gelegenheid van carnaval.  
 
      DANSKAMPEN :  

      Ook dit jaar organiseert dansstudio Bouger weer hele toffe danskampen.  
       Dans, sport, spelletjes en knutselkamp: 
       Lier van 23/7 t/m 27/7 in de Steinerschool. Leden €70 en niet leden €75. 
       Kessel van 20/8 t/m 24/8 in het gemeenschapscentrum ’t Dorp. Leden €70 en niet leden €75.  
       Beide kampen zijn voor kleuters en lagere school, inschrijven hiervoor kan vanaf 20/1/2018 via onze website 
       www.bouger.eu, daar vindt u bij de gewenste afdeling een onderdeel danskamp.  
       Wij voorzien elke dag opvang vanaf 8u30-9u en van 16u-17u.  
       De betaling voor deze kampen dient in orde te zijn voor 1/6/2018. 
        
        
  JAARLIJKS OPTREDEN:  
        Zoals eerder vermeld gaan onze dansshows door op donderdag 10/05 voor onze afdelingen Nijlen/Kessel/Lier.  
      Er is 1 voorstelling om 11u en 1 voorstelling om 17u. Op 9/05 is het de generale repetitie in de namiddag.  
      De kaartenverkoop start op 27/03 t/m 31/03. Wij zullen dan aanwezig zijn tijdens de lessen.  
      Eén kaart kost €7 en kinderen onder de 12j mogen gratis binnen, zij hebben geen kaart nodig. De betaling gebeurt cash, 
      er is geen bancontact aanwezig. Vanaf 2/04 kunnen er enkel nog kaarten besteld worden via onze website. 
      Onze dansshows gaan door in het sportcomplex ‘De Mixx’, Asbroek 1 in Herselt. 
 
 
      FOTO’S:  
        Ook dit jaar worden er foto’s van de groepen genomen, op onze website bij ‘kalender’ kunnen jullie kijken wanneer welke groep  
      aan de beurt is (Let op deze kan lichtjes wijzigen als wij merken dat onze naaisters niet tijdig klaar geraken). Jullie zullen altijd een   
      paar dagen op voorhand een mailtje ontvangen met meer info voor de foto’s. Wij voorzien de meeste kledij, aan sommige  
      groepen vragen wij om de basiskledij te voorzien.  Maar dit staat dan vermeld in de mail.   
       
     
      DEELNEMEN AAN DANSSHOWS:  
        Wij gaan er van uit dat elke danser zal deelnemen aan beide dansshows. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor onze  
      kleuters. De kleuters 1 en 2 van de afdeling Lier zullen mee dansen in de show van 17u en de kleuters 1 en 2 dansen mee in de  
      show van 11u.  
      Dansers die niet kunnen deelnemen wegens hun communie of vakantie, moeten dit voor 01/02 laten weten via mail.  
      Dan hoeven wij voor hen geen kledij voor te voorzien. 
 
 
 
 
       
 
                                                                                                                                                               Groetjes, 
                                                                                                                                                               Het Bougerteam 

 


