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      GEEN LES:  

Het is geen les van 4/03 t/m 10/03: krokusvakantie. 
Geen les op 3/4 in Lier wegens onbeschikbaarheid van de zaal.  
 

      LES IN ANDERE ZAAL:  
Op zaterdag 2/2 en 16/3 gaan alle lessen van Lier door in de Steinerschool. 
Op 30/3 is de parking van Sint-Ursula verhuurd door de school, dus zullen wij de parking niet kunnen gebruiken.  
 

  
      DANSKAMPEN :  
 

                                  
        
       Ook dit jaar organiseren wij weer leuke Dans, spel en knutselkampen in Lier en Kessel. Inschrijven kan via onze website  
       www.bouger.eu, op de homepage vindt u deze flyers terug. Door op deze flyer te klikken komt u automatisch op de juiste 
       plaats. Snel wezen is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. Deze kampen zijn voor zowel leden als niet-leden van 
       onze dansstudio. 
 
 
       VERKLEED KOMEN DANSEN:  

      Vanaf 25/02 mogen de dansers verkleed komen dansen ter gelegenheid van carnaval.  
 
        
  JAARLIJKS OPTREDEN:  
        Onze dansshows gaan door op 30/5 in het sportcomplex “De Mixx”, Asbroek 1 in Herselt. Er is een voorstelling om 11u en  
      één voorstelling 17u. Alle dansers doen beide optredens mee, alleen de kleuters 1 en 2 niet. 
      Kleuters 1 en 2 van Lier doen mee met de show van 11u en kleuters 1 en 2 van Nijlen doen mee met de show van 17u. 
      Op 29/05 is het in de namiddag generale repetitie.  
      De kaartenverkoop start op 25/03 t/m 30/03. 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 15/04 kunnen er enkel nog kaarten besteld worden via onze website. 
       
     

      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.  
        
    
 
       

            Groetjes, 
           Het Bougerteam                 


