Beste Krekeltjes, Heikrekeltjes en ouders
VKG. De Krekels VZW
Grote Doelstraat 22
2820 Bonheiden

De vakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat de maand augustus
er snel zal zijn. Augustus is zoals altijd de maand van ons Bonheidansfestival,
wat dit jaar aan zijn 41e editie toe is. In deze brief vind je al de informatie die je nodig hebt.
DE KLEDIJ
Krekeltjes
*meisjes:
- grijs onderkleedje
- rood overkleedje
- zwarte dansschoentjes (zelf aan te kopen)
- zwarte kousenbroek (zelf aan te kopen)
- zwarte haarrekkertjes
*jongens:
- rood kieltje (hemdje)
- zwarte broek met eventueel bretellen (dit heb je enkel als je broek wat "ruim" zit)
- een licht (effen) onderhemdje zonder mouwen ("een marcelleke") , om onderaan het
kieltje te doen (zelf aan te kopen)
- zwarte dansschoentjes (zelf aan te kopen)
- zwarte kousen (zelf aan te kopen)
Heikrekeltjes
*meisjes: -bruine rok + onderrok
-bruine schort
-witte lange kousen (zonder biesjes en tot aan de knie!)
-witte blouse met lange mouwen (geen T-shirt! )
-zwarte schoenen (geen sandalen of bottines)
-geen gekleurde rekjes in het haar: wit, bruin of zwart mag wel.
*jongens: -zwarte lange broek
-wit hemd met lange mouwen
-zwarte bretellen
-zwarte kousen
-zwarte schoenen
DE FESTIVALAGENDA
zaterdag 1 augustus
-voor Krekeltjes: repetitie van 13u00 tot 14u00
-voor Heikrekeltjes: repetitie van 14u00 tot 15u00
zaterdag 8 augustus
-voor Krekeltjes: repetitie van 13u00 tot 14u00
-voor Heikrekeltjes: repetitie van 14u00 tot 15u00
zaterdag 15 augustus
-voor Krekeltjes: repetitie van 13u00 tot 14u00
-voor Heikrekeltjes: repetitie van 14u00 tot 15u00

woensdag 19 augustus
-voor Krekeltjes, Heikrekeltjes: 13u00 aan de Gemeenteschool in kledij. We hebben eerst nog een
repetitie en daarna gaan we optreden in den Olm. Het optreden begint om 14u30. Iedereen mag
daar gehaald worden rond 15u30. Iedereen is al in kledij om 13u00!
donderdag 20 augustus
-Krekeltjes en Heikrekeltjes: generale repetitie op het podium in het Blikveld. Afspraak om 14u00
aan het podium. Het einde is voorzien om 15u15. Breng je dansschoenen mee in een zakje.
-Krekeltjes en Heikrekeltjes: afspraak om 19u30 in kledij aan de ingang van ‘t Blikveld. Je mag
andere kledij meebrengen voor na het optreden. Krekeltjes en Heikrekeltjes mogen opgepikt
worden vanaf 21u30.
Krekeltjes en Heikrekeltjes: neem de kledij terug mee naar huis. Je hebt ze pas terug nodig op
zondag!
vrijdag 21 augustus
-geen optreden voor Krekeltjes en Heikrekeltjes
zaterdag 22 augustus
-voor Krekeltjes, Heikrekeltjes: afspraak om 13u30 aan de ingang van ‘t Blikveld, waarna het
kinderfestival zal beginnen. Iedereen draagt de witte Krekel T-shirt, boerenzakdoek, een broek en
de dansschoenen. Vermits dit toch de namiddag is van de kinderen, zou het tof zijn voor de
kinderen dat zij, na hun optreden, kunnen meedansen met de andere groepen. De kinderen
mogen dus in de tent blijven tot het slot van deze kindernamiddag. Het einde daarvan is voorzien
rond 16u30. Het optreden van de twee groepen zal geen volwaardig optreden zijn.
-’s avonds geen optreden voor Krekeltjes, Heikrekeltjes.
zondag 23 augustus
-voor Krekeltjes, Heikrekeltjes: afspraak om 10u15 in kledij voor de folkloremis, op het kerkplein.
Kinderen mogen opgehaald worden rond 12u aan ‘t Blikveld. Na de folkloremis gaan wij in
optocht van de kerk naar ‘t Blikveld.
-om 15u00 verwachten we jullie, Krekeltjes en Heikrekeltjes, terug aan de ingang van ‘t Blikveld.
De kinderen komen in witte Krekel T-shirt en boerenzakdoek. De danskledij wordt wel
meegebracht!!! De kinderen mogen terug afgehaald worden om 19u.
Tijdens deze voorstelling treden wij op na de pauze. Indien er iemand van de ouders of familie in
de zaal zit, mag het Krekeltje of Heikrekeltje daar bij blijven. Indien er niemand aanwezig is,
kunnen wij voor opvang zorgen. We vragen wel dat iedereen bij het begin van de pauze boven aan
de kleedkamer staat. Zo is iedereen op tijd klaar voor het optreden. Opgepast: ofwel heb je die
dag gegeten voor het optreden ofwel erna. Geef eventueel een centje mee indien er niemand van
de familie aanwezig is.
Indien je nog een witte Krekel T-shirt (10€) of boerenzakdoek (5€) nodig hebt, laat dit dan weten
aan je leiding. Alles kan aangekocht worden tijdens de laatste repetities.
Kaarten voor het festival kunnen aangekocht worden bij de leiding of via 't Blikveld. Voor meer
info over het festival kan je ook een kijkje gaan nemen op www.dekrekels.be
Indien er nog vragen zijn, kan u ze steeds stellen aan de leiding.
Groetjes vanwege de leiding.

Een dringende oproep!!!
Gelieve steeds iemand van jou leiding te verwittigen indien je niet naar de repetitie kan komen. Zo komen
we niet voor onverwachte verrassingen te staan.
Optredens in elkaar steken en repetities plannen vraagt werk van de leiding en inzet van iedereen.
Hieronder vind je nog een keer de telefoonnummers van de leiding.
Krekeltjes:
Griet 0497/64.37.16; Lauren 0472/56 89 22
Heikrekeltjes:
Linde 0499/40.54.40; Tine 0494/70.87.84; Jeroen 0495/53.15.53

Belangrijke data om zeker en vast te noteren!
*Zaterdag 29 augustus is het geen repetitie voor Krekeltjes, Heikrekeltjes.
*Zaterdag 5 september is het opnieuw repetitie voor iedereen!
*Vrijdag 2 oktober vertrekken we op ontspanningsweekend. Meer info volgt na het festival.

