
  27 AUGUSTUS 2021 

KLAAR VOOR DE START? 
Ja hoor, het is in zicht… Binnen enkele dagen start het nieuwe dansjaar, het tweede jaar van Accelero Twirling 

Team. Één ding is zeker: we vliegen er meteen vanaf het begin in. We hebben namelijk exact 8 weken de tijd om 

ons voor te bereiden op een zeer speciaal moment: ons eerste toonmoment. Dat is een klein optreden waarmee 

jullie aan de familie en vrienden kunnen tonen waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Dit zal doorgaan 

op 23 en 24 oktober 2021 in het gemeenschapscentrum ‘Baljuwhuis’ te Galmaarden. Er zullen in totaal drie 

toonmomenten zijn (twee op zaterdag en eentje op zondag). Informatie over de verkoop van tickets krijgen jullie 

binnenkort. Uiteraard volgen we nauwgezet alle maatregelen betreffende COVID-19 die op dat moment zullen 

gelden. 

Neem deze nieuwsbrief grondig door, want om ons goed voor te bereiden op het toonmoment, plannen we een 

aantal extra repetities in. We willen benadrukken dat het héél belangrijk is dat de dansers zoveel mogelijk 

aanwezig zijn op de reguliere, maar ook op deze extra repetities. Bij ons is ‘twirlen’ een teamsport en elke schakel 

van het team moet aanwezig zijn om te slagen in ons doel. Kan je niet aanwezig zijn op een repetitie of een extra 

trainingsmoment, laat ons dit dan tijdig weten via info@accelerogooik.be.  

HERINSCHRIJVING 2021-2022 

Momenteel kan je jou inschrijven voor het komende dansjaar (2021-2022). Voor de dansers die vorig jaar reeds 

lid waren van Accelero Twirling Team, doen wij een tegemoetkoming. Omwille van de pandemie hebben veel 

lessen online moeten plaatsvinden. Daarom krijgen jullie 10,00 EUR korting bij de inschrijving voor het volgende 

dansjaar. Nieuwe leden betalen 75,00 EUR. Je kan er ook voor kiezen om te betalen in twee schijven (eerste deel 

in september, tweede deel in januari). 

De meeste dansers hebben zich reeds aangemeld voor het toonmoment. Indien dit nog niet het geval is, zal je 

weldra door ons gecontacteerd worden. Als je deelneemt aan het toonmoment, maar nadien wenst te stoppen 

bij Accelero Twirling Team, dan hoef je uiteraard niet de ‘volle pot’ te betalen. In dit geval bedraagt het 

inschrijvingsgeld 20,00 EUR. 

Heb je een nieuwe baton nodig, dan kan je deze best via ons bestellen. Wij kunnen deze aan een voordeliger 

tarief bestellen. De prijs voor een kinderbaton bedraagt 14,70 EUR en voor ‘volwassen’ baton is dit 39,55 EUR. 

Met jouw nieuwe baton kan je normaal gezien enkele jaren verder. 

Bij de meeste mutualiteiten kan je ook een deeltje terugtrekken van het inschrijvingsgeld. Breng dus in 

september zeker jouw papieren mee en dan vullen wij deze met plezier in. 
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KALENDER 2021-2022 

Om het zo duidelijk mogelijk te maken, hebben we per groep (gestructureerd      ) genoteerd wie, waar en 

wanneer aanwezig moet zijn. De reguliere lessen gaan door in het zaaltje te Leerbeek of bij mooi weer op het 

pleintje naast de kleuterschool. Indien er vragen zouden zijn, aarzel niet ons te contacteren! 

GROEP A 

Les op maandag van 18u30 tot 19u15 

→ maandag 6 september 2021 = EERSTE REGULIERE LES 

Geen les op: 

 * 25 oktober 2021  (na toonmoment) 

* 1 november 2021 (herfstvakantie) 

* 20 december 2021 

 * 27 december 2021  (kerstvakantie) 

 * 3 januari 2022  (kerstvakantie) 

 * 28 februari 2022  (krokusvakantie) 

 * 4 april 2022   (paasvakantie) 

 * 11 april 2022   (paasvakantie) 

 * 18 april 2022   (paasvakantie) 

 * 6 juni  2022  (Pinkstermaandag) 

→ maandag 13 juni 2022 = LAATSTE REGULIERE LES  

 

EXTRA OEFENMOMENTEN (VOOR TOONMOMENT) VOOR GROEP A:  

* zondag 12 september 2021  → 10u tot 12u    // sporthal Koornmolen 

* zondag 17 oktober 2021  → 9u tot 12u30    // sporthal Koornmolen 

* zaterdag 23 oktober 2021  → 9u15 tot 11u    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → vanaf 14u15 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zondag 24 oktober 2021  → vanaf 13u45 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

 

  



GROEP A+ 

DEEL 1 (tot en met oktober 2021): les op zaterdag van 12u30 tot 13u30 

→ zaterdag 4 september 2021 = EERSTE REGULIERE LES 

 Geen les op: 

 * 30 oktober 2021 (na toonmoment) 

DEEL 2 (vanaf november 2021): les op maandag van 19u15 tot 20u15 

→ maandag 8 november 2021 = HERSTART lessen 

 Geen les op: 

* 1 november 2021 (herfstvakantie) 

* 20 december 2021 

 * 27 december 2021  (kerstvakantie) 

 * 3 januari 2022  (kerstvakantie) 

 * 28 februari 2022  (krokusvakantie) 

 * 4 april 2022   (paasvakantie) 

 * 11 april 2022   (paasvakantie) 

 * 18 april 2022   (paasvakantie) 

 * 6 juni  2022  (Pinkstermaandag) 

→ maandag 13 juni 2022 = LAATSTE REGULIERE LES 

 

EXTRA OEFENMOMENTEN (VOOR TOONMOMENT) VOOR GROEP A+: 

* zondag 12 september 2021  → 10u tot 12u    // sporthal Koornmolen 

* zondag 17 oktober 2021  → 9u tot 12u30    // sporthal Koornmolen 

* zaterdag 23 oktober 2021  → 8u30 tot 11u    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → vanaf 14u15 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zondag 24 oktober 2021  → vanaf 13u45 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

 

 

  



GROEP B 

DEEL 1 (tot en met oktober 2021): les op zaterdag van 9u45 tot 10u45 

→ zaterdag 4 september 2021 = EERSTE REGULIERE LES 

 Geen les op: 

 * 30 oktober 2021 (na toonmoment) 

DEEL 2 (vanaf november 2021): les op vrijdag van 19u tot 20u 

→ vrijdag 12 november 2021 = HERSTART lessen 

Geen les op: 

* 5 november 2021 (herfstvakantie) 

* 24 december 2021 (Kerstavond) 

 * 31 december 2021  (kerstvakantie) 

 * 7 januari 2022  (kerstvakantie) 

 * 4 maart 2022   (krokusvakantie) 

 * 8 april 2022   (paasvakantie) 

 * 15 april 2022   (paasvakantie) 

 * 27 mei 2022  (brugdag O.L.H.-Hemelvaart) 

 * 10 juni 2022  (examens) 

 * 17 juni 2022  (examens) 

→ vrijdag 24 juni 2022 = LAATSTE REGULIERE LES 

 

EXTRA OEFENMOMENTEN (VOOR TOONMOMENT) VOOR GROEP B: 

* zondag 12 september 2021  → 10u tot 12u    // sporthal Koornmolen 

* zondag 17 oktober 2021  → 9u tot 12u30    // sporthal Koornmolen 

* vrijdag 22 oktober 2021  → 19u15 tot 20u30   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → 9u45 tot 11u    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → vanaf 14u15 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zondag 24 oktober 2021  → vanaf 13u45 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

 

  



GROEP B+ 

Opmerking: goed nieuws, want de groep wordt niet meer opgesplitst vanaf september. 

DEEL 1 (tot en met oktober 2021): les op zaterdag van 13u45 tot 14u45 

→ zaterdag 4 september 2021 = EERSTE REGULIERE LES 

 Geen les op: 

 * 30 oktober 2021 (na toonmoment) 

DEEL 2 (vanaf november 2021): les op zondag van 10u30 tot 11u30 

→ zondag 14 november 2021 = HERSTART lessen 

Geen les op: 

* 7 november 2021 (herfstvakantie) 

* 26 december 2021 (2de Kerstdag) 

 * 2 januari 2022   (kerstvakantie) 

 * 9 januari 2022  (kerstvakantie) 

 * 6 maart 2022   (krokusvakantie) 

 * 10 april 2022   (paasvakantie) 

 * 17 april 2022   (paasvakantie) 

 * 1 mei 2022  (Dag van de Arbeid) 

 * 5 juni 2022  (Pinksteren) 

 * 12 juni 2022  (examens) 

 * 17 juni 2022  (examens) 

→ zondag 26 juni 2022 = LAATSTE REGULIERE LES 

 

EXTRA OEFENMOMENTEN (VOOR TOONMOMENT) VOOR GROEP B+: 

* zondag 12 september 2021  → 10u tot 12u    // sporthal Koornmolen 

* zondag 17 oktober 2021  → 8u30 tot 12u30   // sporthal Koornmolen 

* vrijdag 22 oktober 2021  → 18u30 tot 20u30   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → 9u45 tot 11u    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → vanaf 14u15 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zondag 24 oktober 2021  → vanaf 13u45 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 



GROEP C 

Normaal traint groep C op zaterdag van 11u tot 12u. Afwijkingen op het rooster worden bepaald in overleg met 

de dansers. 

→ zaterdag 4 september 2021 = START REGULIERE LESSEN 

Geen les op: 

 * 30 oktober 2021  (na toonmoment) 

* 6 november 2021 (herfstvakantie) 

* 25 december 2021 (Kerstmis) 

 * 1 januari 2022   (kerstvakantie) 

 * 8 januari 2022  (kerstvakantie) 

 * 5 maart 2022   (krokusvakantie) 

 * 9 april 2022   (paasvakantie) 

 * 16 april 2022   (paasvakantie) 

 * 28 mei 2022   (examens) 

 * 4 juni 2022  (examens) 

 * 11 juni 2022  (examens) 

 * 18 juni 2022  (examens) 

→ zaterdag 25 juni 2022 = LAATSTE REGULIERE LES 

 

EXTRA OEFENMOMENTEN (VOOR TOONMOMENT) VOOR GROEP C: 

* zondag 12 september 2021  → 10u tot 12u    // sporthal Koornmolen 

* zondag 17 oktober 2021  → 8u30 tot 12u30   // sporthal Koornmolen 

* vrijdag 22 oktober 2021  → 20u tot 21u15    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → 9u45 tot 11u    // Baljuwhuis Galmaarden 

* zaterdag 23 oktober 2021  → vanaf 14u15 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

* zondag 24 oktober 2021  → vanaf 13u45 tot …   // Baljuwhuis Galmaarden 

 

  



UITSTAPPEN EN OPTREDENS 

Normaal gezien is het openen van de jaarmarkt in Gooik onze eerste uitstap van het dansjaar. Helaas zal dit 

evenement ook dit jaar niet doorgaan. Indien de stoet op 11 november mag plaatsvinden, zullen wij normaal 

gezien hierop aanwezig zijn. Hou met andere woorden 11 november voorlopig vrij in jullie agenda. 

Wij hopen dat de situatie zich mag stabiliseren en we weldra kunnen deelnemen aan meerdere optochten en 

optredens in en buiten ons geliefde Gooik. 

Een leuke tip: op zaterdag 11 september 2021 gaat het evenement ‘Leerbeek Leeft!’ door op het pleintje waar 

wij normaal dansen bij mooi weer. Dit jaar treden we er zelf niet op, maar het is zeker een aanrader om er met 

de kindjes naartoe te gaan.       

DRESSCODE  

Via deze weg willen we nogmaals een belangrijk puntje van het huisreglement benadrukken. De dansers worden 

verwacht in sportieve kledij. Jeans, rokjes,… zijn niet toegelaten. Ook juweeltjes blijven thuis. Schenk bovendien 

aandacht aan de keuze van het schoeisel. Sandalen, ballerina’s, laarzen,… worden ingeruild voor degelijke 

sportschoenen of sneakers. Indien er een ongeval zou gebeuren, veroorzaakt door het dragen van een niet-

correcte outfit, kan de verzekering weigeren tussen te komen. Vergeet tot slot ook geen haarrekkertje mee te 

brengen. Lange haren laten we niet loshangen.  

En uiteraard, een majorette zonder baton (stok), is zoals een soldaat zonder wapen. Breng daarom elke week 

jouw eigen baton, gemerkt MET NAAM, mee naar de repetitie. 

Accelero Twirling Team schenkt haar nieuwe leden een gratis T-shirt en een zwarte legging met ons logo. Draag 

deze outfit ENKEL op uitstappen, optredens en op activiteiten wanneer dit door ons wordt verwacht. Op die 

manier blijft jouw ‘uniform’ frisser en beter in vorm. Draag deze kledij niet op de repetities of tijdens activiteiten 

die niet gerelateerd zijn aan Accelero Twirling Team. 

CONTACT  

Bij vragen, opmerkingen of bezorgdheden, aarzel niet ons te contacteren. Dit kan door één van de docenten aan 

te spreken na de repetitie of door een mailtje te sturen naar info@accelerogooik.be.  
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