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Wijzigingen o.v.b.   

In dit nummer: 

Dans Agenda 
Lieve Leden 

De Zomer Maanden staan voor de deur , dat is altijd een bijzondere perio-

de met vakanties en speciale activiteiten , zoals het Medaltest, de jaarlijkse 

BBQ en andere activiteiten waardoor schema’s van de vaste dansenlessen 

soms afwijken van het normale houd daarom goed  de website , social me-

dia en uw mailbox in de gaten...extra vragen in de les staat altijd vrij. 

Na het mooie succes van de mini Salsa Cur-

sus gaan we in Juli en augustus verder met 

een 6 weekse mini cursus West Coast Swing 

Kosten zijn weer € 45,- per persoon.              

En de les data zijn :                                                        

2/7—9/7—23/7 en 13/8—20/8—27/8      

aanmeldingen uitsluitend per mail naar          

Info@dansschoolbrouwersgast.nl 

De Kaarten voor de gezelligste BBQ van het 

jaar zijn vanaf nu weer te koop in je les of 

daar buiten om . Aansluitend is er het      

jaarlijkse slotbal voordat we echt bijna met 

vakantie gaan .                                                

leden 15,- niet leden 20,- alleen bal 5,- euro  

Je kan je vanaf nu aanmelden in je les voor de 

Medal test 3 juli a.s . Het is altijd leuk om te 

zien hoe goed je dansen inmiddels is gewor-

den en daarbij is het ook een bijzonder gezel-

lige middag . Aanmelden kan tot 30 JUNI 2022 

BELANGRIJKE DATUMS!!! 

Geen Club Les op 6 Juni .(2e pinksterdag) 

Geen Mini Salsa Les op 11 Juni word 18 Juni 

Geen Salsa Les op 23 Juni . 

Geen Clublessen op 25 & 26 Juni .                  

Niv 1 kan inhalen op vrij 24 juni om 18:30 

Zomervakantie van 25/7 t/m 7/8 (DICHT) 

Mei 

Zaterdag 4 Juni Danscafé 21:15 tot 23:45              

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zondag 19 Juni Dansmatinee 13:00 tot 15:30       

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zaterdag 2 Juli Danscafé 21:15 tot 23:45              

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zondag 3 Juli Medaltesten Inloop 12:00            

Start 13:00 tot 16:30  deelnemers gratis             

bezoekersleden 2,50 niet  leden 5 euro               

Kaarten tijdens de les te verkrijgen  

Zaterdag 16 Juli Slotbal met BBQ Inloop 16:30   

Start 17:00 tot 20:00   Slotbal 20:15 tot 23:45              

leden 15,- niet leden 20,- alleen bal 5,- euro  

Aanmelden gewenst en verplicht via de App. 

063618981 (late afmeldingen of no shows worden in rekening gebracht) 

Wist u dat … ? 

*3 Juli a.s. de medal testen zijn in Steenbergen 

*Dat op 11  juni onze G klasse paren mee gaan 

doen aan de special Olympics en dat Patrick daar 

is als jurylid.                                                               

*Dat Sergei & Rachel Zwaak (Serebriyaniy)  in-

middels een prachtige dochter hebben genaamd 

Anastasia .                                                                

*Dat Laurianne van de zumba en haar Sander op 

4 juni a.s gaan trouwen                                        

*En dat er nog 5 koppels gaan trouwen in de 

komende periode.                                                          

*De Mini Salsa Cursus een groot succes is. 

MEDALTEST 

BBQ Kaart Verkoop  

Mini Cursus  


