Hallo dansers en sympathisanten
We hebben voor u een mail ‘in 8 tellen’ vol interessante en vooral dansende puntjes. Hier gaan we:
1. Deze week gaan in alle lessen kijkmomenten door. Dit telkens de laatste 20-30 minuten
voor het einde van de les (afhankelijk van het aantal groepen/dansjes).
HDA – Café zal open zijn en we zorgen voor overheerlijke hotdogs, lekkere soep, cava, bier,
frisse en warme dranken. Nodig dus gerust ook de bomma en den bompa uit voor een tasje
koffie en een mini-dansvoorstellinkje. Onze wachtruimte is al helemaal in de kerstsfeer.
2.

Lekkernijverkoop:

3.

Cadeautips voor de feestdagen? Wij kunnen helpen! Er zijn een paar nieuwe spulletjes in

Bedankt aan alle lekkernijverkopers en -eters. Met de opbrengst
werd de herinstallatie en het nieuwe bedieningssysteem voor de luchtventilatie- en koeling
betaald. Er werden, ondanks jullie grote inzet, toch een duizendtal dozen minder verkocht
dan vorig jaar, waardoor we het doel voor de zonnewering voorlopig nog niet haalden.
Moest je wafeldoos al helemaal verslonden zijn, we hebben van alles nog onze reserves te
koop!

ons assortiment! Rugzakken in toffe kleuren, linnentasjes, drinkbussen, haaraccessoires…
Ook zijn er supertoffe booties (warme sloffen waar je met je ballet-/jazzsloefjes in kan
stappen). Kan je niet kiezen? Cadeaubons zijn verkrijgbaar met elk bedrag naar wens.
4. Ook dit jaar zijn er weer dansstages. Nieuw dit jaar: ook voor kleuters vanaf °2016!
Oudere kleuters, lagere school én middelbaar studenten zijn welkom in de twee eerste volle
weken van juli 2020 (6 t/m 10 en 13 t/m 17 juli 2020).
Meer info en inschrijvingen via onze website:
https://www.hetdansateljee.be/zomerdansstage2020 De stages zijn zowel voor leden als
niet-leden toegankelijk.
5. Lien Plaum (sportjongere 2018), Manon Aerts, Sam Van Brussel en Jazz Unlimited werden
door de Kontichse sportraad genomineerd en maken kans om uitgeroepen te worden tot
‘Kampioen van Kontich 2019’ . Kom mee supporteren op vrijdag 27 december om
20u aan de schaatsbaan in Kontich centrum en geniet van een hapje en een drankje!
6. We spaarden al heel wat verloren voorwerpen bijeen dit jaar (rieten mand aan de
balie). In de jongste groepen durven de spullen echter al eens in de foute danszak springen.
Zo zijn we op zoek naar het danspak van Amber en de balletmaillot van Geovanna. Kijk dus
zeker even na of uw danser geen extra spullen in zijn tas heeft en zet er ook ineens even hun
naam in als het in orde is. De kleding die u vindt die niet van u is, mag u terugbrengen naar
HDA! Wij zoeken mee naar de eigenaar! Kleding die te klein is, mag ook altijd aan HDA
bezorgd worden voor ons tweedehandsrekje. Bedankt om op deze manier onze werking te
ondersteunen.
7.

Veiligheid voor onze dansers staat voorop!

Vorig jaar zorgden we al voor heel wat
reflecterende gadgets (coole gele of zwarte fluohesjes zijn nog steeds te koop), maar willen
ook graag de Meylweg zelf zo veilig mogelijk te maken. Omdat een fietspad niet snel
mogelijk is (onteigeningen ed duren lang en zijn duur) is Het DansAteljee volledige
voorstander om van de Meylweg een fietsstraat te maken waar auto’s 30 km per uur
mogen rijden maar steeds achter de fietsers moeten blijven indien deze op de rijbaan

aanwezig zijn. De gemeente evalueert momenteel wegversmallingen(die later plantvakken
zullen worden). Indien u hierover opmerkingen heeft kan u hiervoor contact opnemen met
mobiliteit@kontich.be . Zet secretariaat@hetdansateljee.be in cc wanneer je wenst dat we
jouw mail ook meenemen naar de besprekingen. We zijn als HDA erg blij dat er actie
ondernomen wordt, maar zijn voorlopig niet overtuigd dat deze wegversmallingen de
veiligheid van onze fietsers ten goede komt. Laat u dus zeker rechtstreeks aan de gemeente
Kontich horen indien u opmerkingen heeft bij deze actie.
8. Er gaan geen lessen door in de kerstvakantie tussen 23 december en 5 januari. We zien
jullie graag terug vanaf 8 januari 2020! (Data kan u altijd raadplegen in onze kalender op de
website: www.hetdansateljee.be )
Wij wensen jullie een geweldig nieuw jaar, eentje vol dans en plezier!

Prettige feestdagen!!
Leen en HDA-team

