
 

Team Brouwers Gast: 

 Leraar :  

Patrick Lagas 

 Hoofd assistent / lerares :  

Benthe Goossens 

 Assistent Lerares Salsa : 

Kayleigh Dorrepaal 

 Assistenten: 

Sanne, Danicia  

 Inval assistenten:                               

Remy , Joyce 

 Mediazaken / Website : 

Mario & Sergei  
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Wijzigingen o.v.b.   

In dit nummer: 

Dans Agenda 
Lieve Leden 

Het dansjaar is weer bijna toe aan alle feest dagen , dat betekend altijd 

veel speciale dagen roosters tijden en les aanpassingen zowel van onze 

kant als van u kant , hoe meer u communiceert hoe beter wij u kunnen 

helpen met alternatieve lesmomenten. Wij wensen u dan ook alvast fijne 

feest dagen en heel veel liefde geluk en gezondheid toe. 

Lieve Leden Namens het hele Team van 

Dansschool Brouwers Gast wensen wij jullie 

alvast bijzonder fijne feestdagen en een goe-

de gezondheid toe en zien we jullie snel op 

een van onze feestavonden / activiteiten en 

of lessen terug. 

Beste Cursisten ,  

Vanaf 1 januari 2023 worden de entree prij-

zen licht aangepast. Heeft u gereserveerd 

voor een danscafé, matinee of iets anders 

dan veranderd er niks, heeft u niet gereser-

veerd dan bent u nog steeds heel erg wel-

kom maar dan komt er € 2,50 per persoon 

extra bij op de entree prijs (en) . 

Op Donderdag 2 Februari 2023 zal er een 

nieuwe Introductie cursus stijldansen begin-

nen op de donderdag avond vanaf 21:15 tot 

22:30 Heb je interesse of weet je iemand 

meld ze dan aan via de website of via de mail 

info@dansschoolbrouwersgast.nl 

BELANGRIJK NIEUWS!!! 

Wij zoeken voor het komende jaar nog  steeds 

personeel voor feesten en partijen. We heb-

ben inmiddels wel 2 nieuwe assistenten krach-

ten mogen aannemen die het team komen 

versterken. 

Aanmeldingen / sollicitaties mailen naar 

Dec/Jan 

Zaterdag 3 Dec GEEN Danscafé 21:15 tot 23:45              

Geannuleerd  

Zaterdag 17 Dec Kerst Dinner Danssant                                             

inloop 17:30 Buffet open 18:00 tot 22:30           

leden € 25 niet leden € 30  

Zaterdag 7 Jan Olliebollencafé 21:15 tot 23:45              

leden gratis  niet leden 2,50 euro   

Zondag 22 Jan Dansmatinee 13:15 tot 15:45     

leden 2,50 niet leden 5 euro  

 

Aanmelden gewenst en verplicht via de App. 

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

Niet gereserveerd , geen probleem kaarten aan de deur € 2,50,- 

Per Persoon extra  

Wist u dat … ? 

*Remy en Joyce vanaf 1 januari de nieuwe assis-

tenten invalkrachten worden .                           

*De entree prijzen worden aangepast wanneer u 

niet heeft gereserveerd.                                                           

*Je KORTING op je eigen lessen kan verdienen 

door nieuwe paren aan te melden voor dansles. 

*U nog ongeveer 1 week heeft om uw Kerst 

Diner Danssant Kaarten te reserveren , aan te 

Nieuwe Introductie cursus stijldansen 

 Entree Prijzen 

Fijne Feestdagen 


