
 
 

 Nieuwsbrief 
Maart 2019 

 
Beste leden en ouders en/of verzorgers, 

 

We zijn al weer over de helft van het dansseizoen, wat vliegt de tijd toch voorbij! De eerste 

editie van Koffie Dansant in januari was een waar succes. Wat hebben wij daar van genoten! 

Wij hopen dat de komende 2 edities net zo’n succes mogen gaan worden. 

Daarnaast zijn we druk bezig met de organisatie van voorstelling van de dansgroepen in de 

Muzeval. Ook dat wordt weer een waar spektakel! Wat zijn wij toch een prachtige vereniging 

die zichzelf maar op blijft bewijzen door al die prachtige optredens, super! 

 

Wij zouden wel graag even de aandacht willen voor het volgende: wij merken dat er 

leerlingen zijn die hun dansschoenen thuis al aantrekken en dan vervolgens de danszaal in 

lopen. Hierdoor kan de vloer beschadigen en wordt deze erg vies. Wij willen iedereen dan ook 

vragen om ervoor te zorgen dat dansschoenen pas binnen de Höllekes worden aangetrokken! 

 

Lees snel verder voor meer belangrijke informatie vanuit de docenten en het bestuur. 

 

Groetjes, 

De dansdocenten en het bestuur. 
 

Belangrijke data ’18-‘19: 

- 24 maart: Koffie Dansant in de Höllekes → groepen zijn op de hoogte gesteld. 

- 26 mei: Koffie Dansant in de Höllekes → groepen zijn op de hoogte gesteld. 

- 1 juni: doorloop voorstelling → Infinity, Inspiration en Eternity. 

- 23 juni: generale repetitie + voorstellingen dansgroepen in Muzenval. 

 

Voorstelling 23 juni 

Op zondag 23 juni is er een prachtige familievoorstelling in de Muzenval, gedanst door de 

drie selectiegroepen van SiDanza. 

De voorstelling heet: ‘à la Din’  en is gebaseerd op de disneyfilm Aladdin. Meira en Cynthia 

hebben dit verhaal een hele andere wending gegeven waardoor het een geheel nieuw stuk is 

geworden. Humor, spanning en liefde wisselen elkaar af. 

Wij laten het weten wanneer de kaartverkoop start! 

Schrijf de datum alvast in je agenda, dit mag je niet missen! 

 



Contributie 

De mail voor betaling van de contributie is verzonden naar alle leden. 

Heb je deze nog niet betaald? Dan is onze vraag om dat alsnog zo snel mogelijk te doen. 

Wil je een betalingsregeling treffen, neem dan even contact op met Mieke van Beek, 

penningmeester@sidanza.nl 

 

Koffie dansant 

Nieuw dit jaar is Koffie Dansant, onder het genot van een kopje koffie/thee/ranja met een 

lekkernij genieten van prachtige optredens in de grote zaal van de Höllekes. 

Vertel het tegen iedereen zodat we weer op een grote opkomst kunnen rekenen! 

- Zondag 24 maart dansen de groepen: 

Infinity, Hiphop di. 15.45 uur, Klassiek do. 19.00 uur, klassiek di. 19.00 uur, jazz ma. 16.30 

uur, modern wo. 18.00 uur, klassiek do 16.00 uur 

- Zondag 26 mei dansen de groepen: 

Jazz ma. 17.30 uur, jazz di. 20.15 uur, hiphop di. 16.45 uur, Inspiration, klassiek vr. 16.00 

uur, KLAZZ za. 9.00 uur 

 

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen mee zullen doen, mocht uw kind toch verhinderd zijn 

dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, zodat wij daar rekening mee kunnen houden in 

de choreografie. 

 

Nieuwe Barre 

Wij hebben besloten om een nieuwe barre aan te schaffen. De huidige barre is kapot en 

voldoet niet meer aan de eisen die wij aan een barre stellen. Helaas is de aankoop van een 

barre niet goedkoop. Mocht u een bijdrage willen leveren aan de aankoop van de barre, neem 

dan contact op met pr.sidanza@gmail.com Dan kunnen we samen komen tot een mooie 

sponsordeal! 

 

E-mailadressen 

De website van SiDanza is volledig vernieuwd, daarom zijn ook sommige e-mailadressen van 

het bestuur vernieuwd. Wij zijn bereikbaar op de volgende e-mailadressen: 

- Algemeen: bestuur@sidanza.nl 

- Penningmeester: penningmeester@sidanza.nl 

- Secretaris: secretaris@sidanza.nl 

- PR&Sponsoring: pr.sidanza@gmail.com   

 

Vesten 

Mocht je nog geen vest hebben van de vereniging maar deze wel een willen dan kun je die 

bestellen.  

Er zijn kindermaten (110/116, 122/128 en 134/146), deze kosten €29,50. 

Ook zijn er volwassen maten (XS, S, M, L en XL), deze kosten €31,50. 

Bij interesse mag je een mail sturen naar pr.sidanza@gmail.com 

 

Sponsoring 

SiDanza is op zoek naar sponsors. Er is een ‘Vrienden van SiDanza-sponsorplan’ opgesteld 

en deze is bijgevoegd in de mail. Mocht u interesse hebben in een sponsor-relatie met 

SiDanza of kent u iemand/een bedrijf dat hier interesse in heeft, neem dan even contact op 

met Lieke Meurs, pr.sidanza@gmail.com, en dan gaan we hierover in gesprek. 
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Facebook 

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven. Ook SiDanza is hier 

actief op. Like de facebookpagina https://www.facebook.com/SiDanza-169218369847548/    

om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Naast de Facebook heeft SiDanza ook een instagrampagina! Dus zoek op SiDanza en blijf op 

de hoogte van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur en de docenten van SiDanza 

Annet van de Corput, Mieke van Beek, Lieke Meurs, Paula van de Kamp, Loes Beekman, 

Cynthia Mirani, Meira Kox en Roberto Coppens. 

https://www.facebook.com/SiDanza-169218369847548/

