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Beste leden en ouders en/of verzorgers, 

Het dansseizoen ’17-’18 is alweer voorbij gevlogen. Wat is het snel gegaan, maar wat hebben 

we met z’n allen toch weer een geweldige voorstelling neergezet. Nogmaals bedankt voor alle 

hulp die we voor, tijdens en na de voorstelling hebben gehad van iedereen, top! In deze 

nieuwsbrief de laatste informatie en dan kunnen jullie lekker gaan genieten van een 

welverdiende vakantie. Er staan in de nieuwsbrief alweer veel belangrijke data voor komend 

seizoen benoemd dus noteer deze vast goed.  

Heb je je lidmaatschap opgezegd voor komend seizoen: jammer, we gaan je missen en succes 

met wat je verder nog gaat doen! De leden die wel blijven hopen we in september weer fris en 

fruitig terug te zien! 

 

Dan rest ons alleen nog te zeggen: Fijne vakantie allemaal! 
 

Belangrijke data ’18-‘19: 

- 2 september: open dag. 

- 10 t/m 15 september: vriendjes en vriendinnetjes week. 

- 14 september: voorstelling Venlo om 19.45 door klassieke groep zaterdag 9.45 uur. 

- 21 oktober: repetitie in Kattendans voor dansgroepen  Eternity en Infinity.. 

- 29 oktober t/m 3 november: kijklessen. 

- 11 november: repetitie in Kattendans voor dansgroepen Eternity en Infinity. 

- 15 november: generale repetitie in Kattendans voor dansgroepen Eternity en Infinity. 

- 16-17-18 november: voorstelling in Kattendans door dansgroepen Eternity en 

Infinity.   

- November/december: intocht Sinterklaas. 

- 14 december: kerstmarkt Steensel 

- 27 januari: koffie dansant. 

- Februari 2019: Stinselse avond. 

- 24 maart: koffie dansant. 

- 26 mei: koffie dansant. 

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

 

Het nieuwe dansseizoen begint weer op maandag 3 september. 

 

 



DVD’s 

Helaas hebben wij verschillende meldingen ontvangen dat de dvd niet zou werken. Mocht je 

het op verschillende apparaten hebben geprobeerd en hij doet het nergens op, dan heb je 

natuurlijk recht op een nieuwe dvd. Er zal een datum gecommuniceerd worden wanneer de je 

je dvd kunt omruilen, dit zal helaas pas na de vakantie worden. De dvd’s zullen opnieuw 

moeten worden gemaakt en dit kost tijd, hiervoor graag je begrip.  

Graag een mailtje sturen naar secretariaat@sidanza.nl wanneer dit het geval is zodat wij 

voldoende nieuwe dvd’s kunnen bestellen. 

Heb je nog geen dvd of foto-cd maar heb je deze wel besteld, dan kun je deze ook na de 

vakantie ophalen! 

 

Rooster 

In de bijlage die is meegestuurd staat het nieuwe dansrooster voor volgend seizoen! 

Kijk hier goed naar, sommige tijden zijn veranderd! 

 

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. 

 

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. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur en de docenten van SiDanza 

Annet van de Corput, Mieke van Beek, Paula de Vries, Lieke Meurs, Paula van de Kamp, 

Loes Beekman, Cynthia Mirani, en Meira Kox 
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