
                 Wemmel, mei 2022 
 

Beste dansers, beste ouders, 

  

Het huidige dansjaar loopt stilaan ten einde. De lessen lopen nog door tot en met zaterdag 18 juni 2022.  

Kijk regelmatig op onze website  https://dansateliersteps.be/activiteiten.html  om onze lesactiviteiten te volgen. 

 

We sluiten dit jaar ook af met een nieuw dansertje op komst.  Juf Kimberly zal binnenkort bevallen van haar 2de kindje, we 

wensen haar een voorspoedige bevalling toe. 

 

Vergeet niet om nog eens terug te kijken op de website naar de filmpjes en de foto’s van de flashmob op 22 april.  Wat een 

leuke herinnering. Bedankt aan Johan, Veronique en Chantal voor het maken van de foto’s en filmpjes. 

 

Op zondag 18 september zouden we in de namiddag een flashmob uitvoeren in de Zandloper ter gelegenheid van 35j 

G.C. De Zandloper.  Wie graag meedoet op die dag, moet zich inschrijven via mail op ann.caestecker@telenet.be. Je 

krijgt dan nog verdere info begin september.  

 

OPGELET : de lessen op  

zaterdag 4 juni worden - wegens sluiting van De Zandloper die dag - gegeven in de SINT-JOZEFSCHOOL recht tegenover 

de Zandloper, ingang is aan de kant van de parking. (sporthal) 

 

OPEN LES op ... (ouders en sympathisanten mogen toekijken tijdens de gehele les) 

- donderdag 19 mei voor Modern Jazz lager, Middelbaar 123 + 456 

- woensdag 1 juni voor Urban Middelbaar 123 

- woensdag 15 juni voor Urban Lager, kids 1+2 woensdag, kids 3+4 woensdag, de kleuterdansgroepen 

- zaterdag 18 juni voor alle groepen van die dag 

 

GEEN LES op ... 

* feestdagen :  woensdag 25 mei, donderdag 26 mei en zaterdag 28 mei 

 

OPGELET : de danslessen lopen door tot en met zaterdag 18 juni. 

 

Het nieuwe dansjaar zal voornamelijk in het teken van ons volgend dansoptreden staan. Wie wil meedoen zal zeker 

volgende data moeten vrijhouden: oefenmomenten op podium op zondagen 29 januari, 12 februari, zaterdag 4 maart en 

zondag 5 maart 2023, de generale repetitie op woensdag 8 maart en het optreden zelf op zaterdag 11 en zondag 12 maart 

2023.  Het tijdstip waarop je op die dagen verwacht wordt , zal natuurlijk later nog preciezer meegedeeld worden. Het 

belooft weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring te worden! 

 

 We kijken dus nu al reikhalzend uit naar het volgende dansjaar 2022-2023. 

  

• De lessen zullen op dinsdag 6 september hervatten.    

  

• Inschrijven voor volgend dansjaar kan vanaf 1 juni via onze website https://dansateliersteps.be/inschrijvingen.html en door 

het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer  

 

BE45 0018 1607 2089   (IBAN)           (BIC = GEBABEBB ) 
Naam :   d'ann'satelier  S.T.E.P.S.,  
Adres :   Emiel Van Elewijckstraat 56, 1780 Wemmel   
(Vermeld steeds de naam van de danser(es) en de naam van de dansgroep).  

 

Let wel: De betaling geldt als definitieve inschrijving. Mocht de dansgroep op een bepaald moment volgeboekt zijn, dan zal 

je dit eveneens kunnen lezen op onze website. 

Enkele groepen zijn de voorbije jaren steeds vol geraakt.  

Vermijd dus dat je aanmelding op de wachtlijst terecht komt en meld je zeker TIJDIG aan ! 
  

• Het lidgeld is 135 euro voor een volledig dansjaar. Meer details kan je vinden via deze link  
 

We danken je voor je enthousiasme en hopen je volgend dansjaar opnieuw te mogen verwelkomen. 

Vanwege het “d’ann’satelier S.T.E.P.S.”-team, 

  

Ann, Kimberly, Lara, Annelies en Lotte 
https://www.dansateliersteps.be/  

+32 (0)496 31 29 06 
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