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 het is niet toegelaten om een kledingstuk of 
materiaal buiten de volkskunstwerking te 
dragen of te gebruiken 

 kledij/materiaal mag ook niet uitgeleend 
worden aan personen die niet tot de groep 
behoren 
 

 bij elk optreden moet elk lid de volledige kledij 
mee hebben;  per optreden vooraf bekend 
gemaakt in welke kledij er wordt opgetreden 
(Tijl & Nele of boerenkledij). 
de kledij van de volwassengroepen blijft bij 
het lid en dient opgeborgen te worden in de 
kledijhoes 

 (**) na elk optreden wordt de volledige kledij, 
met uitzondering van de Tijl-muts, gewassen 
op 30° (witte kledij afzonderlijk !) en er mag 
niets in de droogkast.  Voor de vendelkazuifel 
gelden specifieke wasvoorschriften 

 eten in kledij is verboden, maar kan per 
uitzondering door de kern toegestaan worden 

 er worden geen zonnebrillen, halskettingen, 
armbanden, uurwerken, zichtbare piercing, 
opvallende haarbanden, nagellak, tattoos,… 
toegestaan 

 vòòr, tijdens en na een optreden verwachten 
we een goed gedrag 

 er wordt geen alcohol gedronken net vòòr of 
tijdens een optreden 
 

VERVOER 

 

 bij een optreden in Groot-Zedelgem 
verzamelen we op de plaats van het optreden 
bij alle andere optredens  verzamelen we aan 
de kerk van De Leeuw (aan Spes Nostra) 
vanwaar we met eigen vervoer (autodelen) 
naar de plaats van het optreden rijden 

 we verwittigen de ouders/thuisblijvers indien 
we later dan voorzien zouden terug zijn 
 
 
 
 

GESCHENKEN 
 
volgende geschenken kan je kopen bij de 
kernleden: 
 
 

 jubileumboek 't Vrij Uurke ZILVER  : 25 euro 

 samen met jubileumboek  30 jaar :  30 euro 
 T-shirt (wit-grijs) : 6,25 euro 

 sweater : 20 euro 
 pin : 2,50 euro 

 zelfklever : 1,25 euro 
 paraplu : 7 euro 

 fluohesje : 5 euro 
 regenjas : 20 euro 

 polo : 12,50 euro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Welkom bij 't Vrij Uurke ! 
 

Met dit foldertje willen we je wegwijs 
maken in het reilen en zeilen van onze  
groep en we hopen dat je het vlug naar 
je zin zult hebben. 

 
Bezoek zeker ook eens onze website :  
 

www.vrij-uurke.be 
 
 
 
 



PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 

REPETITIES 
 
waar: gymzaal van Spes Nostra 

Pastoor Staelensstraat 4 – Zedelgem  
(parochie De Leeuw) 

 
wanneer: 

 
elke vrijdagavond 
20u30 – 21u30  volwassendansgroep 
21u45 – 22u15  vendelzwaaien 

 
via mail ontvang je steeds de recentste info over de 
komende activiteiten, repetities enz. 

 
 

LEIDING 
 
 
  
  
VOLWASSENDANSGROEP 
  Johnny Eecloo 

johnny.eecloo@telenet.be  -  0494 11 87 81 
 

  
VENDELZWAAIGROEP 
  Wim De Coninck 

wim@zeggetwaalf.be  -  0485 52 08 80 
  
MUZIKANTEN 
  Arnold Dewolf 

info@ardewolf.be  -  050 33 83 66 
 

 
 
 
 
 
 

FINANCIEEL 
 
lidgeld 25 euro per werkjaar (sept      aug) 

waarin inbegrepen : 

 gebruik van de zaal 

 gebruik van de kledij 
 verzekering burg. aansprakelijkheid 

 verzekering muziekinstrumenten 
 

rekeningnummer: BE59 7381 1706 0026 
 

 
 
 

 
 
 

AFSPRAKEN 
 

Je kan het volledig huishoudreglement 
bekomen bij één van de kernleden ! 
 

 

LID WORDEN 
 
 we hebben als doel het beoefenen van de 

volkskunst; bij de jongerengroep gaan we de 
internationale toer op, bij de volwassen-
dansgroep ligt de nadruk op Vlaamse 
volksmuziek. 

 Je mag eerst enkele repetities bijwonen “op 
proef”; pas daarna betaal je het lidgeld 
 

 BELANGRIJKE VOORWAARDE 
 
Van iedereen die zich inschrijft, wordt een 
actieve deelname aan de repetities verwacht 
met als bedoeling om zo veel mogelijk 
optredens mee te doen in de Vlaamse kledij. 
 

 
 

REPETITIES 
 
 de repetities zijn enkel bedoeld voor de 

ingeschreven leden; personen buiten de groep 
wachten buiten de gymzaal 

 wie niet aanwezig kan zijn op een repetitie, 
verwittigt de betrokken leiding vòòr 
donderdagavond 

 de repetities zijn geen “praat-avonden” : je 
probeert zo veel mogelijk te dansen en wie 
langs de kant wacht, probeert de dansen te 
volgen. Je blijft uiteraard ook tot het einde. 
 

 

OPTREDENS 
 
Met “optredens” bedoelen we zowel 
gewone optredens als stoeten. 
 

INSCHRIJVEN 
 
 als lid probeer je aan zoveel mogelijk 

optredens en stoeten deel te nemen 

 wanneer een aanbieding voor een optreden 
gekend is, wordt dit aan iedereen bekend 
gemaakt; inschrijven kan via mail (voor alle 
deelgroepen) of via het “kruisjesblad” (enkel 
voor volwassengroepen) 

 respecteer de uiterste afsluitdatum van elke 
inschrijving 
 

KLEDIJ  /  VOORKOMEN 

 

 de kledij is eigendom van de groep; het gebruik 
ervan is inbegrepen in het jaarlijks lidgeld 

 bij verlies van of schade aan een kledingstuk 
moet het lid het nieuwe kledingstuk zelf 
vergoeden 

 je mag schade aan kledij niet zelf herstellen; je 
neemt in dit geval zo vlug mogelijk contact op 
met de leiding 

 
… 

 

mailto:johnny.eecloo@telenet.be
mailto:wim@zeggetwaalf.be
mailto:info@ardewolf.be

