
Nieuwsbrief juni 2016  

Hey danstalenten, 
Beste ouders, 

 
 

Alweer en tijdje geleden dat er een nieuwsbrief jullie richting uit kwam. Tijd dus voor een nieuwe! 
 
Ons dansjaar is nog niet helemaal ten einde, maar toch zijn we achter de schermen al een hele tijd volop 
bezig met de voorbereidingen voor volgend dansjaar 2016-2017. Aangezien we her en der al vragen 
krijgen over dat nieuwe dansjaar hebben we in deze nieuwsbrief alles opgelijst wat reeds vast staat en 
alles wat nog onder voorbehoud te vermelden valt.  
 
Wat kan je al noteren in jullie agenda’s? 
 

 Op woensdag 22 juni 2016 en op zaterdag 25 juni 2016 organiseren we een proefles voor nieuwe 
dansertjes. Iedereen die volgend schooljaar in de kleuterklas zit is op 22 juni welkom , nieuwe 
Breakers eveneens op 22 juni en wie op dit moment  in de  3de kleuterklas zit of in het 1e leerjaar 
( maar nog geen danservaring heeft), is welkom op zaterdag 25 juni. Zie afzonderlijke flyer en 
onze website!  

 We gaan volgend dansjaar opnieuw van start met de lessen op maandag 5 september 2016 , 
woensdag 7 september 2016 , zaterdag 10 september 2016 en op zondag 11 september. Verder in 
deze brief zien jullie alvast op welke momenten de danslessen doorgaan. 

 Halfweg dit dansjaar hebben we jammer genoeg het kleuterdansen moeten stilleggen wegens 
de zwangerschap van juf Charlotte. Enkele van de 3e kleuters hebben vanaf dat moment 
aangesloten bij de groep van het 1e leerjaar. Volgend dansjaar zullen deze kids (= 3e kleuterklas 
dit schooljaar) opnieuw starten in de groep 1e leerjaar ( Mini Disco) zodat ze nu wel  ‘op leeftijd’ 
in de juiste groep zitten. 

 Maar we hebben voor onze kleutertjes ook goed nieuws! Vanaf september zal juf Wendy 
kleuterdanslesjes geven voor kleuters van de 1e t.e.m. 3e kleuterklas ( in 2 groepen). Tijdens deze 
lessen zal de nadruk gelegd worden op het eigen lichaam bewegend te leren kennen. Via 
superleuke liedjes een hele hoop plezier beleven. We kijken er alvast naar uit.  

 Velen onder jullie kijken al uit naar het komende dansjaar omdat we dan ons 2-jaarlijkse Dance 
Happening plannen. Steeds een intens maar super moment. Hierover hebben we , jammer 
genoeg, geen goed nieuws. Een woordje uitleg … 

Na onze vorige Dance Happening ( juni 2015) hebben we opnieuw een aanvraag gedaan 
in het CC Lokeren voor de Happening juni 2017. In november kregen we echter per mail te 
horen dat we als niet-Lokerse vereniging niet meer welkom waren in CC Lokeren omdat 
de aanvragen van Lokerse verenigingen steeds groter wordt en dat verenigingen uit de 
eigen gemeente voorrang krijgen.  
Ondanks de steeds goede samenwerking met alle medewerkers in CC Lokeren en het 
grote aantal toeschouwers ( 1248 in juni 2015) bleek deze beslissing onomkeerbaar. We 
hebben hierover contact gehad met de directeur van CC Lokeren, de burgemeester van 
Lokeren, … maar niets heeft geholpen. We kunnen daar niet meer terecht.  
Voor ons is dit echter niet zozeer en Lokers probleem, maar vooral een probleem van 
onze eigen gemeente Lochristi. Reeds jaren zijn er plannen voor sport- en 
cultuuraccomodaties  in de eigen gemeente maar door politiek getouwtrek, allerlei 
vertragingen wegens procedures … komt hiervan echter niets in huis. Gevolg … Lochristi 
heeft geen echt ‘cultuurhuis’ met een degelijke uitrusting voor podiumkunsten waardoor 
wij en andere verenigingen genoodzaakt zijn naar buurgemeenten uit te wijken om te 
kunnen genieten van hun accomodaties. Dit echter met het nadeel van veel hogere 
huurgelden en 0% toekomst zekerheid, zoals alweer is gebleken. 



Genoeg geklaagd … we moeten verder denken … en dat hebben we ook gedaan. Om 
een lang verhaal met heel wat bezoeken aan cultuurcentra, met vaak veel te hoge 
huurprijzen, kort te maken laten we jullie weten dat we, op dit moment, in 2017 geen 
Dance Happening zullen organiseren. Beschikbaarheid was hierbij een groot probleem 
‘zo kort’ in de planning. We hebben nu echter een optie voor een Dance Happening 
tijdens het weekend van 5 en 6 mei 2018 in CC Berlare. Hierover later zeker meer … 
Binnenkort ondernemen we echter nog een ultieme poging om toch nog in 2017 een 
Dance Happening te kunnen brengen. 

 Een aantal jaren geleden hadden we nog een extra dansgroep bij de Dancing Kids , de “ DIVA’s “.  
Een groep mama’s (18+) van onze Kids volgden ook wekelijks dansles bij juf Valèrie.  Vanaf 
september nemen we deze draad terug op en gaan we opnieuw danslessen organiseren voor 
volwassenen. Deze lessen zullen wekelijks doorgaan op donderdagavond van 20.00-2100u. Hier 
zijn we bijzonder blij me en hopen op en talrijke opkomst. Deze lessen zullen doorgaan in een 
reeksformule van 2 x 11 lessen.  

 Ook de meisjes die nu in het zesde leerjaar zitten en dansen bij het ‘Dance Team’ zullen volgend 
schooljaar kunnen blijven dansen bij de Dancing Kids. Op woensdagnamiddag van 15.30 tot 
16.30u zal juf Wendy met hen in de stijl van Clip Dance de lessen verderzetten. Deze lessen 
worden opengesteld voor alle jongeren (jongens en meisjes) vanaf 12 jaar. Ken je jongeren die 
dit ook willen proberen … laat het aan hen weten ! 

 Ook het sporten, voor het plezier op maandagavond blijft en vaste stek hebben in onze 
planning. Hanne gaat zich met jullie een aantal weken verdiepen in een bepaalde sport. Dit alles 
met de nadruk op plezier en veel minder op het competitieve. Sporten, voor ’t plezier!  

 Ook onze Breakers blijven op post! Voor hen wijzigen, omwille van aanpassingen in de agenda 
van Yacine, de lesuren echter naar zondagvoormiddag.  

 In onderstaand schema kan je de dans/sportkalender terugvinden voor het hele dansjaar 2016-
2017. Ook de juiste dans/sporturen zijn hieronder opgenomen.  

 

 
 

 

 Zaterdag 09.00- 10.00 u - MINI DISCO (1e lj)             Zaterdag 10.00-11.00 u - GOGO KIDS (2e lj) 

Zaterdag 11.00-12.00 u - JUNIOR ROCK (3e lj)            Zaterdag 12.00-13.00 u - TEENS SPIRIT (4e lj) 

Maandag 17.00 -18.00 u - JAMMERS (5e lj)                  Maandag 18.00 -19.00 u - DANCE TEAM (6e lj) 



Maandag 20.30 -22.00 u – SPORTEN, voor ‘t plezier 

Woensdag 13.30 -14.30u - INIMINIES (1e+2e klkls)      Woensdag 14.30 - 15.30u – Mini Move (3e klkls) 

Woensdag 15.30 - 16.30u – Dancing Crew ( 12+)        Donderdag 20.00 - 21.00u – DIVA Dance (18+) 

Zondag 10.00 - 11.00u – Break Kids (instap vanaf 3e lj) Zondag 11.00 - 12.00u – Break Rockers (gevorderd) 

  

 Tot slot zijn we ook bijzonder fier jullie de geboorte van onze nieuwe website aan te kondigen! 
Via www.dancing-kids.be krijg je op een overzichtelijke manier alle informatie te zien. Ook de 
lesuren, data en nieuwsbriven kan je hier terugvinden. Ee bezoekje waard ! 
 

 
AANDACHT! 
Vanaf maandag 6 juni 2016 kan je je ook weer inschrijven voor het volgende dansjaar (2016-2017).  
We vragen jullie het volgende stukje over de inschrijving voor volgend dansjaar aandachtig te lezen, 
want de procedure is net zoals vorige jaren via een online inschrijving. 
Dit om de kinderen die al gedanst hebben bij de Dancing Kids voorrang te geven op eventuele nieuwe 
dansertjes.  
 
Jullie kunnen vanaf maandag 6 juni 2016 (10.00u) op de website van de Dancing Kids, www.dancing-
kids.be , bij jullie favoriete dansgroep de knop “Ik doe mee” vinden die jullie nodig hebben om je in te 
schrijven. Via deze knop kun je aanduiden dat je het komende dansjaar wil blijven dansen, en dat je het 
afgelopen jaar al gedanst hebt. Je dient dit te doen voor 1 juli 2016 en bovendien te betalen voor 22 juli 
2016 om je inschrijving te bevestigen. 
We willen erop aandringen te betalen vóór 22 juli 2016. Pas wanneer de betaling gebeurd is voor die 
datum kunnen we je plaats garanderen. Wie nadien betaalt wordt opgenomen in de wachtlijst tussen de 
nieuwe leden. 
Nieuwe leden kunnen zich eveneens aanmelden via de site, en krijgen, na de verwerking van de 
inschrijvingen van de oudleden, bericht via mail of er nog plaats is voor hen, en dit vanaf 22 juli 2016. Zij 
dienen dan het inschrijvingsgeld te betalen voor de eerste les. 
 
Het inschrijvingsformulier vul je volledig in, zo beschikken wij niet alleen over alle juiste gegevens van 
ieder dansertje maar zijn we ook in orde met de verzekering. 
  
Mogen we vragen om het inschrijvingsgeld van 130 euro (voor de ganse periode van september tot en 
met juni) over te schrijven naar rekening BE16 7370 0653 1274 , met vermelding van “Naam van het kind 
+ dans 2016-2017 + vermelding van je groep”. 
Verschillende mutualiteiten komen voor een deel tegemoet in dit inschrijvingsgeld. Hierover ook meer 
op onze website 
  
Dan rest ons niets anders meer dan jullie binnenkort een deugddoende vakantie toe te wensen! 
 
 
Tot op de dans/sportvloer, 
 
De werkgroep Dancing Kids,  
Valèrie, Yacine, Hanne en ook al een beetje Wendy! 
 
 
Meer info: dancingkidsbeervelde@gmail.com of  www.dancing-kids.be  
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