
 

 

 

OPTREDEN: 

Dit jaar gaan onze dansshows door op  21/5 voor de afdeling Lier/Kessel/Nijlen. 

Deze gaan door in de grote en kleine zaal van de Mixx in Herselt. Wij hebben 

een show om 11u en een show om 17u. Alle dansers doen beide shows mee 

alleen onze kleuters niet. Dit jaar doen de kleuters 1 en 2 van de afdeling Lier 

mee in de show van 17u en de kleuters 1 en 2 van de afdeling Nijlen doen mee 

met de show van 11u.  Op 20/05 houden wij onze generale repetitie, de 

planning van de generale volgt nog later.   

De kaartenverkoop start op volgende dagen: 

Maandag 23/03 van 17u45-18u15 in de kerkeblokken in Nijlen. 

Dinsdag 24/03 van 18-20u in Sint-Ursula in Lier. 

Woensdag 25/03 van 14u15-16u15 in de kerkeblokken in Nijlen en van 16u45-

19u15 in Sint-Ursula in Lier. 

Donderdag 26/03 van 18u45-20u45 in de kerkeblokken in Nijlen. 

Vrijdag 27/03 van 18u15-18u45 in de kerkeblokken in Nijlen. 

Zaterdag 28/03 van 9u45-13u15 in Sint-Ursula in Lier en van 15u45-17u15 in de 

kerkeblokken in Nijlen. 

Eén kaart kost €7 en kinderen onder de 12j mogen gratis binnen, maar vanaf dit 

jaar hebben zij wel een gratis kaart nodig. De betaling kan enkel cash. Vanaf 

13/04 kunnen er enkel nog kaarten besteld worden via onze website.  
 

DEELNEMEN AAN SHOWS: 

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 10/02 laten weten via mail info@bouger.eu. Zo hoeven wij voor  



 

 

hen geen kledij te voorzien. Vermeld wel even in de mail de naam van de 

danser, de groep waarin hij of zij danst en de afdeling Lier of Nijlen aub. 

 

PIZZA - EN PASTA VERKOOP: 

Ook dit jaar houden wij onze jaarlijkse pizza-en pastaverkoop, met de opbrengst 

van deze verkoop kopen wij nieuw lesmateriaal aan. Van de opbrengst van 

vorig jaar hebben wij een airtrack gekocht, deze wordt al in verschillende lessen 

gebruikt. De dansers zullen de bestelformulieren meekrijgen tijdens de les. Op 

dit formulier staat duidelijk hoe je deze lekkere pizza's en/of pasta's kan 

bestellen. Bestellingen kunnen tot 23/02 binnengebracht worden.  

 

Groetjes, 

Het Bougerteam 
 

 


