
 
Hallo allemaal, 
 
Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad en zijn jullie weer klaar voor een nieuw schooljaar vol muziek en 
zang!  We hopen dan ook  jullie allemaal weer terug te zien!  
 
Uiteraard moeten wij helaas nog steeds rekening houden met de maatregelen omtrent Covid-19. Maar wij zullen 
ons uiterste best doen om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. 
De meeste uren en lessen zijn ongewijzigd gebleven. De locaties zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de 
grootte van de groep. Wij houden u steeds op de hoogte van mogelijke wijzigingen. 
 
Ook onze inschrijvingen verlopen dit jaar anders. We vragen alle leden die zich herinschrijven om dit via mail te 
doen en dit VOOR 1 SEPTEMBER!  

 Vul het bovenste gedeelte van het inschrijvingsformulier in en stuur het naar volgend mailadres: 
raymond.artois@hotmail.be 

 Zet ook je eigen leerkracht(en) in CC 
 WACHT OP BEVESTIGING  
 Betaal dan pas het bedrag op rekeningnummer BE66 9796 2793 3343 (VZW De Notelaer) 

Je zal merken dat wij, zoals beloofd, een tegemoetkoming hebben voorzien ter compensatie van de verloren 
lestijd van vorig jaar. 
 
Let op! Nieuwe leden (vb. broers of zussen) maken gebruik van het gewone inschrijvingsformulier. 
Op vrijdag 4 september ontvangen wij ENKEL NIEUWE LEDEN. 
Vanaf 18u. tot 19u. kan je hiervoor terecht onder het afdak van de GBS te Lint. (ingang via de Schoolstraat) 
 
De lessen starten in de week van 14 september. 
Bekijk snel het overzichtje op de achterzijde. 
 
Alvast vele groetjes en tot dan! 
Het bestuur en de lesgevers. 
 



 
 
Overzichtje: 
 
 
De Amabiekes   woensdag  13.30u. – 14u.   Zolder GBS 
Amabile    woensdag  14u. – 15u.   Zolder GBS 
 Annick Artois 
 
gemengd jeugdkoor Al Dente  woensdag   20u. – 22u.   De Wilg (kleuterblok) 
 Christof Defryn 
 
Volwassenenkoor A Point  woensdag   20u. – 22u.    Refter GBS 
 Steven Snijders 
 
Ensemble ‘A la Carte’   vrijdagavond 18.30u. – 20u.     
(voorheen kamermuziek) 
Gevorderde muzikanten (dwarsfluit,  blokfluit, gitaar, viool, cello,…) musiceren in kleine groepjes met begeleiding van piano. Andere 
instrumenten welkom! 
 Gitta Van Lommel 
 
NIEUW!!  
Accordeon individueel  woensdag      De Witte Merel 
 Andrea De Vos 

 
Piano individueel   maandag      De Witte Merel 
    donderdag      De Witte Merel 

vrijdag      De Witte Merel 
 Kirsten Steurs, Annelies Smits, Roger Vanosmael en Marleen Willems 
 
Blokfluit 1e jaar   woensdag  16.30u. – 17.15u.   De Witte Merel 
Dwarsfluit individueel   woensdag  (Kurt)     De Witte Merel 
    woensdag (Andrea)     De Witte Merel 
 Kurt Van De Weerd en Andrea De Vos 
 
Blokfluit 2e jaar   woensdag  16u. – 16.45u.   De Nieuwe Krik 
Blokfluit gevorderden   woensdag  16.45u. – 17.45u.   De Nieuwe Krik 
 Sarah Plompen 
 
Cursus gitaarakkoorden  maandag  1e jaar: 19.25u.- 19.55u.  De Nieuwe Krik 
 Geert Van Dessel     2e jaar: 18.45u. – 19.15u. 
      3e jaar:  20.05u. – 20.35u. 
 
 
OPGELET! VOOR DE INDIVIDUELE LESSEN (DWARSFLUIT EN PIANO) IS NOG STEEDS DEZE REGELING VAN TOEPASSING. De 
duur van deze cursussen is beperkt tot maximum 9 lesjaren. Wie dus nu  het 9e lesjaar aanvat, weet dan dat hij of zij aan zijn 
laatste jaar is begonnen.  
 
 
Nog vragen? 
Bel gerust:  Annick:  0495/73.79.29 

 Gitta: 0486/73.10.70 
  Kurt: 0497/99.13.34 

Christof: 0491/08.94.46
Geert: 0497/50.90.56 

Raadpleeg onze nieuwe website: www.denotelaerlint.be                Of mail: vzw_denotelaer@hotmail.com 


