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      GEEN LES:  

     Op 18/01 is het geen zumba, deze les zal op 8/3 van 17-18u in Delfino ingehaald worden.  
      Op 18/01 is het geen modern 5A, deze les zal op 8/3 van 18-19u in Delfino ingehaald worden.  
      Op 4/02 is het geen kleuters 2, deze dansers kunnen op 3/3 aansluiten bij de les kleuters 2 van 11-12u in de    
      spiegelzaal van de Mixx.  
      Op 5/02 is het geen tapdans -12j, deze les wordt ingehaald op 5/03 van 19-20u in Delfino. 
      Op 6/02 is het geen tapdans +12j, deze les wordt ingehaald op 5/03 van 18-19u in Delfino.   
       Op 20/02 is het geen jumping fitness, deze lessen zullen op 10/4 ingehaald worden in Delfino op de normale uren. 
      Het is geen les van 4/03 t/m 10/03: krokusvakantie. 

 
 

  LES IN ANDERE ZAAL OF LOCATIE:  

     Op zaterdag  12/01 + 26/01 + 09/02 + 23/02  gaan de lessen freestyle 1A + 3A + 4 en 5A van juf Nathalie door in Ter 
      Veste. 
  
      NIEUWE CURSUSSEN:  

      In januari en februari starten wij met nieuwe cursussen voor volwassenen en hiervan kunnen jullie een gratis proefles  
       komen volgen op volgende dagen: 
       - op 19/01 Latin & Party beginners van 20-21u in Delfino (14 lessen) 
       - op 25/01 Swing beginners van 20-21u in de spiegelzaal  van de Mixx (10 lessen) 
       - op 26/01 Stijldansen beginners van 18-19u in de lindezaal van de Mixx (14 lessen) 
       Deze lessen zijn voor koppels (man, vrouw/ moeder, dochter/ vriendinnen,…).  
       NIEUW!!! Wij voorzien een GRATIS kinderopvang tijdens deze lessen.  
       Voor deze proeflessen moet u niet inschrijven, u kan gewoon naar de les komen. 
  Dansers die reeds ervaring hebben in stijldansen maar wegens omstandigheden enkele jaartjes er tussen uit zijn  
       kunnen vanaf nu instappen bij de les stijldansen intermediate.  
       Van de les bodypump is er een gratis proefles op 5/2 en 7/2 in Delfino. Van de les HITT is er op 7/2 een gratis proefles.  
       Voor de lessen bodypump is het aantal deelnemers wel beperkt omdat wij afhankelijk zijn van het beschikbare  
       materiaal. Indien u hier een gratis proefles van wil volgen stuurt u best eerst een mailtje, dan reserveren wij voor u 
       een plaatsje. 
 
      DANSKAMPEN :  

        Dit jaar organiseren wij weer danskampen in Herselt, zoals elk jaar 1 week voor de kleuters en 1 week voor de lagere school en 
       1

ste
 en 2

de
 middelbaar. Dit kamp organiseren wij in samenwerking met de sportdienst van Herselt en op dit moment hebben wij  

       nog geen bevestiging gekregen van de data van het kamp.  
       Van zodra wij deze hebben starten wij  met de reclame voor deze kampen, dus houd zeker onze facebookpagina in het oog.  
       Wij zullen vanaf dit jaar nog meer kampen organiseren, deze zullen doorgaan in Delfino, ook deze info volgt zo snel mogelijk. 
     
       VERKLEED KOMEN DANSEN:  

      Vanaf 25/02 mogen de dansers verkleed komen dansen ter gelegenheid van carnaval.  
 
        
  JAARLIJKS OPTREDEN:  
        Onze dansshows gaan door op 31/5  +  1/6  en 2/6  voor onze afdeling Herselt.  
      Er is 1 voorstelling om 11u en 1 voorstelling 17u. Op 29/05 is het ’s avonds de generale repetitie. 
      De kaartenverkoop start op 01/04 t/m 07/04. Wij zullen dan aanwezig zijn tijdens de lessen aan de spiegelzaal in de Mixx. 
      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 15/04 kunnen er enkel nog kaarten besteld worden via onze website. 
      Onze dansshows gaan door in het sportcomplex ‘De Mixx’, Asbroek 1 in Herselt. Welke groep in welke show danst vinden 
      jullie hieronder. Elke groep danst 1 show om 11u en 1 show om 17u.  
     

      DEELNEMEN AAN DANSSHOWS:  
        Wij gaan er van uit dat elke danser zal deelnemen aan beide dansshows.  
      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. 
          
 
 

 



 
 
      PIZZAVERKOOP: 
       Ook dit jaar houden wij onze jaarlijkse pizza- en pastaverkoop, met de opbrengst van deze verkoop kopen wij nieuw  
       lesmateriaal aan. Op dit formulier staat duidelijk hoe je deze lekkere pizza’s of pasta’s kan bestellen. Bestellingen kunnen  
       ten laatste op 17/2 binnengebracht worden.  Levering is voorzien op 23/2.  
 
       KLEDIJVERKOOP: 
       Elk jaar kopen wij heel veel nieuwe kledij aan voor onze dansshows. Omdat onze opslagplaats te klein wordt zijn  
       wij genoodzaakt om een deel van deze kledij te verkopen aan spotprijzen. Heel veel van deze kledij is 
       maar 1x gedragen tijdens een show en daarna 1x gewassen. 
       De verkoop zal doorgaan op 16/02 in zaal berghum en Blaberg in de Mixx van 10-14u en is voor leden van Bouger.  
       Zij kunnen van elk  artikel max. 1 stuk aankopen.  
 
 
     Show A (de dansers van onderstaande groepen dansen de show van vrijdag 11u & zaterdag 17u): 
- Klassiek 1B 
- Klassiek 3B 
- Predans zondag 
- Ragga B 
- G-dans 1 
- G-dans 2 
- Klassiek 4B + 5B 
- Modern 1A zaterdag 
- Young Galaxy 
- Mini Galaxy 
- Jumping fitness kids 1 
- Modern 1B 
- Kleuters 2 zondag + maandag 
- Hiphop 2A extra Joke 
- Hiphop 3A extra Joke 
- Freestyle 5C 
- Freestyle 3A 
- Freestyle 4B 
- Klassiek 1A extra Emily 
- Modern 4B 
- Explosion 
- Mini Destiny 
- Young Eternity 
- Little Eternity 
- Zumba 1 
- Pointes B +C 
- Modern 5A 
- Freestyle 1A extra 
- Hiphop 1A Robine 
- Preklassiek zondag 
- Modern 3B 

 

Show B (de dansers van onderstaande groepen dansen de show van zaterdag 11u en zondag 17u): 
- Hiphop 2B 
- Hiphop 4B 
- Hiphop 3B 
- Hiphop 4A 
- Modern 2A 
- Klassiek 2A 
- Klassiek 1A Robine 
- Tap +12 jaar 
- Fired up 
- Destiny kids 
- Jumping kids 2 

 



 
- Jumping junioren woensdag 
- Predans woensdag Emily 
- Ragga A 
- Freestyle 2A extra 
- Freestyle 4A + 5A 
- Freestyle 3C 
- Modern 5B 
- Equinox 
- Inferno 
- Ieniemini Galaxy 
- Little Magic 
- Tap -12jaar 
- Modern 4A 
- Freestyle 2A 
- Freestyle 5B 
- Kleuters 1 zaterdag 
- Freestyle 1B 
- Kleuters 2 zaterdag 
- Modern 1A 
- Dance workout  

 

 

Show C (de dansers van onderstaande groepen dansen de show van vrijdag 17u en zondag 11u): 
- Kleuters 1 zondag 
- Hiphop 1A extra Kelly 
- Hiphop 2A Kelly 
- Hiphop 5A Kelly 
- Modern 6B 
- Klassiek 4A 
- Pointes A 
- Eternity  
- Mini Eternity 
- Galaxy kids 
- Black-out 
- Latin kids 
- Klassiek 2B 
- Modern 2B 
- Freestyle 1A  
- Modern/klassiek volwassenen 
- Hiphop 3A 
- Hiphop 5B 
- Jumping junioren zaterdag 
- Jumping kids 3 
- Rebellion 
- Breakdance 1 
- Breakdance 2 
- Modern 3A 
- Klassiek 3A 
- Freestyle 2B 
- Freestyle 3B 
- Freestyle 4C 
- Predans Robine 
- Preklassiek Robine 
 
            

            Groetjes, 
           Het Bougerteam                  
    


