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Dansgarde GMV De Peg Lottum
GMV De Peg Lottum heeft een minioren, een junioren en een senioren dansgarde. De dansgarde is
aangesloten bij de International Dancesport Association. Alle dansgardes laten ieder jaar weer
prachtige show en hofdansen zien. Hier trainen de dames dan ook kei hard voor het hele jaar!
De groepen staan onder begeleiding van een oudercoach en daarnaast één of meerdere
danstrainsters.
Praktische informatie
Let op, vanaf 19 maart 2018 zijn de tijden van de training aangepast!
- Minioren (groep 3, 4 en 5)
Oudercoach/aanspreekpunt: Monique Bouten (tel. 06-50562022 / e-mail:
l.bouten1@lijbrandt.nl)
Danstrainers: Colle van der Laan, Meike Seuren en Floor van Kempen
Dans: Hofdans
Training: Maandag 18.30 – 19.15 uur
- Junioren (groep 8, brugklas + VO2)
6 dames
Oudercoach/aanspreekpunt: Jolanda Seuren (tel. 06-12851750 / e-mail:
ericjolandaseuren@gmail.com)
Danstrainers: Demi van Helden (hofdans) en Kim van Kempen (hof- en showdans)
Dans: Hofdans en showdans
Training: Maandag 19.15 – 20.15 uur
- Senioren (VO4 en hoger)
6 dames
Oudercoach/aanspreekpunt: Steffie Hermans en Bianca van den Berg
Danstrainers: Demi van Helden (hofdans), Kim van Kempen (hofdans) en Tessa Breukers
(showdans)
Dans: Hofdans en showdans
Training: Maandag 20.15 – 21.15 uur
Wat houdt dansen bij de dansgarde precies in?
Dit jaar starten de trainingen op maandag 26 februari, voor het nieuwe seizoen. De trainingen vinden
plaats op maandagavond bij de Smetenhof.
Tijdens het carnavalsseizoen vinden er diverse optredens plaats in Lottum. Ook zal er een aantal
keren buiten Lottum opgetreden worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld recepties van prinsen in
andere dorpen of dansgarde festivals. Dit natuurlijk altijd onder begeleiding.
Besef wel dat dansen bij de dansgarde, buiten dat het vooral heel erg leuk en gezellig is ook hard
werken kan zijn… Het is een teamsport en afmelden kan alleen bij hoge uitzondering!
Tijdens de schoolvakanties zal er normaal gesproken geen training zijn. Het kan echter zijn dat er wel
een keer extra getraind wordt. Dit wordt per groep en per vakantie bekeken.
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Contributie
De kosten van de dansgardes (denk hierbij aan huur Smetenhof, kleding, make up enz.) wordt
gedragen door de dansgarde zelf. Uiteraard krijgen we hiervan een bijdrage van GMV De Peg.
De contributie voor 1 jaar bedraagt €60 voor 1 uur training in de week. Voor de minioren die 45
minuten trainen bedraagt de contributie €45.
Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar eventuele sponsoren voor een bijdrage, dit in de vorm van
financiële steun of bijvoorbeeld een sponsoring natura (denk aan trainingspakken of tassen).
De contributie kan per jaar of per maand betaald worden, in overleg met Bianca van den Berg.
Verantwoordelijk voor de financiën m.b.t. de dansgardes is Bianca van den Berg, penningmeester van
GMV De Peg.

