
Tijdens de 2e week van de paasvakantie gaan onze wekelijkse 
danslessen door (uitgezonderd de lessen kleuterdans/kinder-
dans), alsook op zaterdag 1 mei.

Graag jullie aanwezigheid in deze danslessen!

Shop je online? Dan kan je Pivolté steunen door via Trooper naar 
je favoriete webshop te surfen. Het kost jou niets, maar je helpt er 
Pivolté wel mee. Kijk hier voor meer info. 

Kom jij mee op dansstage van 1 tem 4 juli in het sportcentrum te 
Brugge? Ontdek nieuwe dansstijlen en geniet van intens dansple-
zier met al je dansvrienden! Mail ons voor meer informatie of om 
in te schrijven. Deelnemen kan vanaf 8 jaar. 

Wist je dat we bij Pivolté een mobiele CO2-meter hebben, waar-
mee we op alle danslocaties de luchtkwaliteit opvolgen?

Moest je er nog aan twijfelen: de luchtkwaliteit is tip top in orde!

Onze demo2dansers gaven een actueel thema dansvorm.

Zie op https://youtu.be/E9VeVrf4msE

Tijd om jongeren +13 jaar, naar buiten te lokken om terug te 
kunnen dansen. We filmden groepjes van max 10 enthousiaste 
dansers met verschillende drones op plaatsen te Schoten en 
Brasschaat. 
Jongeren zitten sinds midden oktober binnen gekluisterd en zien 
elkaar enkel en alleen nog maar voor hun hobby online tijdens 
hun Zoom-danslessen. Nu, na 4 maanden, laten we ze terug heel 
even samen dansen; in het (zon)licht! 
We vragen hiermee op positieve wijze dringend aandacht voor 
het welzijn van alle jongeren! Geef hen de kans om op veilige en 
verantwoorde wijze hun passie/sport/hobby terug te beoefenen 
binnen hun vertrouwd sociaal netwerk en steun te vinden bij en 
voor elkaar!

Willen jullie dit mee delen/liken via jullie sociale media en zo onze 
positief signaal mee verspreiden?

We blijven samen met de sport- en jeugdsector, alsook met onze 
federaties, de wijzigingen en bijhorende adviezen/MB’s op de 
voet mee volgen.
Ook naar wat er mogelijk zal zijn in ons weekend waar we nor-
maal de shows in laten doorgaan (13 t/m 16 mei).
We sturen onze werking steeds bij en communiceren naar jullie 
hierover van zodra er ook naar ons toe duidelijke perspectieven 
worden geboden.
Eerste prioriteit is nu om onze dansers terug op de verschillende 
locaties live hun danslessen te laten volgen!

Onze werkgroep interieurverzorging ging de laatste maanden 
enthousiast aan de slag om de wachtruimte aan de Oude Baan 
van een vers likje verf te voorzien. Mooi hé!
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