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          6 januari 2022 

NIEUWSBRIEF ACCELERO TWIRLING TEAM – SEMESTER 2 

Hopelijk is de kalkoen al wat verteerd en zijn de 

cadeautjes allemaal uitgedeeld? Indien dat nog niet het 

geval is, haast jullie maar, want wij staan al in onze 

startblokken om er na het weekend opnieuw in te vliegen. 

Graag wensen wij van Accelero Twirling Team jullie bij 

deze het allerbeste toe. Aan het begin van 2022 is het 

altijd fijn even terug te blikken op het afgelopen jaar. Corona heeft nog steeds heel wat ‘roet 

in het eten gegooid’, maar dat kon ons niet stoppen.       Onze eerste zomerstage, een 

spetterend eerste toonmoment,… Allemaal lichtpuntjes uit 2021 die we niet snel zullen 

vergeten. 

 

BELANGRIJKE DIENSTMEDEDELING 

Vanaf 10 februari tot eind april zal Bente even buiten beeld zijn omwille van een buitenlandse 

stage in het kader van haar studie. Maar geen paniek, want er staat een geweldig team klaar 

om deze tijdelijke afwezigheid op te vangen. Ook voor de dansers die normaal gezien les 

krijgen van Bente, is er een volledig en gevarieerd schema uitgewerkt. 

Indien je met een prangende vraag / opmerking zit gedurende deze periode, gelieve deze 

door te mailen naar 

sara@accelerogooik.be  voor groep A en B 

EN/OF 

catho@accelerogooik.be voor groep A+, B+ en C 

Zij zullen jullie zo snel mogelijk van antwoord dienen. Ook afwezigheden moeten worden 

doorgegeven, afhankelijk van jouw groep, aan Sara of Catho via bovenstaande e-mailadres. 

Indien je met vragen zit omtrent onze algemene werking, inschrijvingen, problemen, 

zomerstage… mag je zeker ook nog steeds een mailtje sturen naar het algemene e-mailadres 

info@accelerogooik.be. Deze mailtjes blijven terechtkomen bij Bente en zij probeert jullie zo 

snel mogelijk verder te helpen. 
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LESSENROOSTER DANSJAAR 2021-2022 (SEMESTER 2) 

 

HERSTART REPETITIES = vanaf maandag 10 januari 2022 

LAATSTE REGULIERE LES: 

Groep A en A+:  maandag 13 juni 2022 

Groep B:   vrijdag 24 juni 2022 

Groep B+:   zondag 26 juni 2022 

Groep C:   zaterdag 25 juni 2022 

 

Groepen B, B+ en C eindigen twee weekjes later, aangezien er tijdens de examens in juni 

enkele lessen worden geannuleerd. Tijdens de vakanties en op feestdagen gaan de 

repetities niet door! Opgelet, het eerste weekend van de vakanties tellen we niet mee als 

‘vakantie’, dus dan worden jullie wel nog verwacht. 

! Nota voor groep B+: gelieve te noteren dat de les op zondag 23 januari niet doorgaat 

wegens examens van de docenten. 

We willen graag nogmaals benadrukken dat het zeer belangrijk is, zeker in tijden van corona, 

dat wij vooraf weten wie we mogen verwachten en wie niet. KAN JE DUS NIET AANWEZIG ZIJN 

TIJDENS DE LES, BRENG ONS TEN MINSTE 24 UUR OP VOORHAND OP DE HOOGTE.   

UITSTAPPEN 

Dat we in onzekere tijden leven, hoeven we jullie niet te vertellen. Snel kunnen schakelen is 

momenteel aan de orde, maar graag proberen we jullie op tijd op de hoogte te brengen van 

komende activiteiten. Vandaar kondigen we alvast graag onze volgende uitstappen aan. 

Uiteraard volgen we de maatregelen op en zijn wijzigingen zeker mogelijk. Verdere concrete 

informatie volgt van zodra we zelf meer weten. Graag vragen we jullie deze data alvast vrij te 

houden.   

VOOR GROEP A, A+, B, B+ EN C  

Zondag 13 maart: Kindercarnaval in Leerbeek  

→ Start: verwacht rond 14u 

VOOR GROEP B, B+ EN C  

Vrijdag 18 maart: Optreden langs parcours van ‘Urban Run’ in Sint-Genesius-Rode 

→ Start: verwacht rond 20u 

→ We zullen carpoolen, zodat niet iedereen apart moet rijden. 
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ZOMERSTAGE 

Niets fijner dan al even te kunnen wegdromen bij de gedachte aan de zomer. Wij hebben 

alvast goed weer besteld, nu nog hopen dat het tijdig geleverd wordt.       Zoals reeds eerder 

werd aangekondigd, organiseren wij ook dit jaar een zomerstage, deze keer inclusief 

overnachtingen.  

We onthullen via deze weg nog een extra tipje van de sluier: deze zomer maken we de 

gemeente Arendonk onveilig.  

We zullen verblijven in kamphuis Den Olm van 1 tot 7 augustus. Kruis deze data zeker en 

vast al aan in de agenda.  

Begin februari volgt meer concrete informatie en dan zullen ook de inschrijvingen worden 

geopend. Wij zijn stiekem al aan het aftellen, ook al is het nog ver weg… 

DRESSCODE TIJDENS DE LESSEN 

Graag willen we bij deze nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om in sportieve kledij 

naar de repetities te komen. Geregeld zagen we enkele dansers verschijnen in jeans, met 

losse haren of grote juwelen… In het huishoudelijk reglement staat aangegeven dat dit niet 

is toegelaten. Laten we een correcte dresscode tijdens de repetities toevoegen aan ons lijstje 

vol goede voornemens voor 2022. Bedankt! 

COMMUNICATIE 

Communicatie dragen wij hoog in het vaandel. Bij vragen, opmerkingen, bedenkingen, … 

mogen jullie ons zeker contacteren. Dit kan door een mailtje te sturen naar 

info@accelerogooik.be. Zoals hierboven reeds staat aangegeven, kunnen jullie vanaf 10 

februari terecht voor dringende zaken bij Sara (sara@accelerogooik.be) en Catho 

(catho@accelerogooik.be). 

 

Stay safe and healthy! 

Het docententeam 
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