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Beste danser, beste ouder 

 

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie stellen in onze club! 

Wij zijn klaar om er opnieuw in te vliegen! 
 

Om alles vlot te laten verlopen volgen hier een aantal 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN:  

• We starten in de week van 13 september met onze danslessen. 

• Dansen doen we in de danszaal van sporthal Diepvenneke (boven naast de 

cafetaria). 

• We zouden het erg op prijs stellen dat al onze leden steeds op tijd 
aanwezig zijn in de les en dat ze op tijd worden afgehaald. 

• Bij afwezigheid vragen wij om de lesgever hiervan op de hoogte te 

brengen. Dit kan door de lesgever te verwittigen per sms/whatsapp 

of dit de les voordien even mee te delen.  
Onderaan deze brief vind je hun telefoonnummer. 

• Ons dansuniform is verplicht. Het rode club T-shirt/topje, een zwarte 

broek en eventueel grijze clubtrui behoren tot onze wekelijkse dansoutfit. 
Wij werken samen met Sportcity Merksplas. Kledij wordt via hun website 

besteld en kan dan naar je opgestuurd worden of er afgehaald worden. We 

raden aan je bestelling bij de start van het dansseizoen te plaatsen via 

onderstaande link:  
www.sportcity.be -> clubs –> turn/dans clubs -> Jazzateljee 

• Wij dragen geen sportschoenen. Dansschoenen of turnpantoffels zijn 
wel toegestaan, maar op blote voeten dansen kan zeker ook. 

• Wij vragen om lange haren samen te binden. 
• Tijdens de les wordt er niet gesnoept (ook geen kauwgum).  

We raden aan een flesje water mee te brengen naar de dansles. 
• Onze danslessen gaan door tot en met 21 mei 2022.  
• TOEVOEGING CORONA (tijdelijke maatregelen):  

o Onze kleuters en dansers van het 1ste-2de leerjaar worden door 
de lesgever verzameld aan de inkom (deur vooraan). Zij worden 

na de dansles ook naar beneden gebracht. Ouders wachten dus 

steeds buiten. 
o Onze dansers van het 3de-4de leerjaar en 5de-6de leerjaar komen 

zelfstandig naar boven/naar de danszaal. Zij worden na de 

dansles wel naar beneden begeleid door de lesgever. Ouders 

wachten dus steeds buiten. 
o Vanaf +12: de danser komt zelf naar boven/beneden. 

Zij brengen een mondmasker mee om zich te verplaatsen in de 

sporthal. De dansles zelf kan momenteel zonder mondmasker. 

o Momenteel kunnen we het laatste dansje van de les niet aan de 

ouders laten zien. 

We brengen jullie op de hoogte wanneer deze maatregelen 
aangepast worden. 

• www.ledenbeheer.be : hier kan je zelf heel wat interessante zaken in 

orde brengen. 

o Contactgegevens, kledingmaat, medische info wijzigen. 

o Je vindt hier al onze communicatie terug (brieven, mails). 

o Kalender: een overzicht wanneer het wel of geen dansles is. 
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o Mutualiteitsattest: dit druk je zelf af. Je dient enkel nog een 

klever van je ziekenfonds te kleven. 

 

GEEN DANSLES: 

• Herfstvakantie: van 1 november tot en met 7 november 2021 
• Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 
• Kerstvakantie: van 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022 
• Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022 
• Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022 

 

DANSSHOW 2022 

Het showweekend zal dit jaar (hopelijk) weer plaatsvinden in Het Heilaar te 
Beerse. Onze shows zullen doorgaan op zaterdag 16 en zondag 17 april 

2022. Dit is het laatste weekend van de paasvakantie. Meer info volgt later! 

 

DANSWEEK 2022 

Onze dansweek zal doorgaan van 8 tot en met 12 augustus 2022.  

Dit voor al onze dansers uit de lagere school. Meer info volgt later! 
 

 

BESTUUR 

 

NAAM FUNCTIE TELEFOONNUMMER 

Dolores Beysen Voorzitster 0498/65.94.54 
Annelies Wens Secretaresse 0497/34.02.38 

Sofie Goris Penningmeester 0479/41.18.64 
Hanne Joppen Verzekeringen 0494/45.65.23 

Liselotte De Houwer Bestuurslid 0498/60.45.63 
Evy Lambrichts Bestuurslid 0479/26.82.81 
Marijke Wellens Bestuurslid 0474/25.60.32 

 

LESGEVERS 

 

Annelies Wens 0497/34.02.38 

Anouk Winant 0478/41.37.49 

Britt Loyens 0471/88.48.13 

Celine De Jonghe 0497/32.47.01 

Evy Lambrichts 0479/26.82.81 

Ilona Vanierschot 0499/60.59.09 

Jasmien Sysmans 0478/57.42.69 

Kaat Verschueren 0472/43.47.24 

Karen Roelant 0474/68.34.97 

Liselotte De Houwer 0498/60.45.63 

Madelief Van Aken 0475/42.32.35 

Steff Wuyts 0465/92.25.24 

Yenthe Sysmans 0472/22.42.32 
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