
 
 

Nieuwsbrief augustus 2020 
 

Beste leden, ouders en/of verzorgers, 
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en is iedereen er klaar voor om weer fris aan 
een nieuw dansseizoen te gaan beginnen. Na het hectische seizoen van afgelopen jaar hadden we 
gehoopt dat we in seizoen ’20-’21 weer op de “normale” manier zouden kunnen starten. Helaas blijft 
het COVID-19-virus maar rondzweven dus zullen we alsnog verschillende maatregelen moeten 
treffen. Het goede nieuws is wel: we mogen weer dansen! We hopen dus iedereen weer te mogen 
verwelkomen in de verschillende lessen. Lees de nieuwsbrief even voor de laatste informatie! 
 
Corona-maatregelen 
Om de lessen op een veilige en verantwoorde manier vorm te kunnen geven hebben we een aantal 
maatregelen opgesteld die gevolgd moeten worden: 

- Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je 
directe omgeving klachten heeft. Wanneer je in een “oranje” gebied op vakantie bent 
geweest, kom je pas naar de les als je 10 dagen lang geen klachten hebt gehad. 

- Docenten mogen leden naar huis sturen wanneer zij klachten vertonen (bij jonge kinderen 
worden de ouders gebeld). 

- Kom in danskleding naar de les, er is geen mogelijkheid tot omkleden in de Höllekes. 
- Danskleding bestaat uit een lange legging/broek/balletpak met panty en schoenen. Met 

blote benen of voeten mag er niet gedanst worden. 
- Om de Höllekes binnen te komen gebruik je de gewone ingang. Om de Höllekes te verlaten 

ga je via de deur in de tuinkamer. 
- Ouders mogen de Höllekes niet binnenkomen, de docent draagt zorg dat alle leden veilig in 

de les komen en deze veilig verlaten. 
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de Höllekes. 
- De lessen zullen 5 minuten korter duren in verband met de wisseling van leden en het 

desinfecteren van de zaal. Houdt hier rekening mee met ophalen! 
- Ben niet eerder dan 5 minuten voor lestijd aanwezig bij de Höllekes zodat de wisseling op 

een veilige manier kan verlopen. 
- Dans je in de gymzaal dan geldt hetzelfde als voor de Höllekes. Gebruik de rechter 

kleedkamer om de gymzaal binnen te komen en verlaat de gymzaal via de linker kleedkamer! 
 
Bestuur 
Voor de vakantie hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Wij zijn ontzettend blij 
om te kunnen melden dat wij twee nieuwe bestuursleden hebben gevonden: Dierk Hendriks en Silvia 
Kennis. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

- Tanja Waterval: voorzitter 
- Lieke Meurs: secretaris 
- Mieke van Beek: penningmeester 
- Dierk Hendriks: algemeen lid 
- Silvia Kennis: algemeen lid 
- Paula vd Kamp: website 



 
Wij willen graag laten weten dat op woensdag 14 oktober om 20.30 uur de jaarvergadering zal 
plaatsvinden in de Höllekes. Verdere informatie en de agenda volgen nog. 
 
Docenten 
Juf Meira is op 17 augustus bevallen van een zoontje: Moos! Het gaat heel goed met zowel Meira als 
Moos en ze genieten enorm. De juffen die Meira tot november gaan vervangen zijn juf Lisa en juf 
Maud. Juf Maud zal de dinsdaglessen van Meira overnemen en juf Lisa de maandag-, woensdag- en 
donderdaglessen. Zij zullen zich hieronder even aan jullie voorstellen:  
 
Lisa Verhees 
Vanaf mijn 6de tot 15de heb ik met veel plezier gedanst bij Sidanza! Vele voorstellingen, optredens, 
plezier en dansuren heb ik doorgebracht in Steensel. Na de ontdekking dat dansdocent ook een echt 
beroep is, wist ik waar ik voor wilde gaan. Mijn startpunt is bij het Nova College te Haarlem, hier heb 
ik mijn vierjarige MBO opleiding docent dans/danser doorlopen. Vakken als werelddans en flamenco 
zijn onderscheidend voor deze opleiding en mij als docent dans! Na deze opleiding was ik nog niet 
klaar met leren en ontdekken. In 2016 ben ik daarom gestart aan de HBO Bachelor Fontys Academie 
voor Danseducatie en in Juni 2020 heb ik mijn eerstegraads diploma behaald. Binnen deze studie heb 
ik veel geleerd over docentschap, dansmaker en danser. Vele stages binnen het Primaire Onderwijs, 
Voortgezet Onderwijs en amateurwerkveld hebben mij aan het denken gezet. Zo heb ik tijdens mijn 
HBO-opleiding nog een verkorte HBO Bachelor opleiding gevolgd voor Leiderschap, Coaching en 
Leidinggeven. Daarnaast heb ik de cursus Taaldans® en Rekendans® gevolgd en ben ik bevoegd deze 
lessen te geven binnen het Primaire Onderwijs, om de ontwikkeling van het jonge kind te bevorderen 
doormiddel van bewegend leren!  
Als docent en persoon ben ik een echte doener. Zo geef ik al ruim 7 jaar les op verschillende dans- en 
balletscholen vanuit LVDance. Het ondernemerschap met daarbij de organisatorische kanten wekt 
mij veel nieuwsgierigheid op.   
 
Maud de Kroon 
Mijn naam is Maud de Kroon, 19 jaar oud en wonend in Eindhoven. Na de zomervakantie ga ik 
afstuderen aan de Academie voor Danseducatie te Tilburg. Mijn passie voor lesgeven is vroeger al tot 
stand gekomen. Van kleins af aan ben ik bezig geweest met dans en de laatste jaren is dat 
uitgegroeid tot bijna iedere dag. Voordat ik aan de dansacademie begon heb ik de opstapcursus 
gevolgd aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten. De dansstijlen waar ik mij goed in kan vinden zijn 
moderne dans, jazz, urban, house, floorwork en klassiek ballet. Ook vind ik het super leuk om les te 
geven aan verschillende leeftijden en doelgroepen. Het mooie aan dans vind ik de verbinding tussen 
de mensen, de muziek en de bewegingen. 
 
Wij vragen extra aandacht voor de volgende lessen 
Peuterdans 
Op woensdag 9 september willen wij gaan starten met een peuterles. Deze les is van 10.00 - 10.45 
uur en is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. De lessen lopen in eerste instantie tot aan de 
herfstvakantie en bij voldoende animo worden ze voortgezet. Wordt uw kind halverwege het 
dansseizoen 4 jaar, dan kan hij of zij doorstromen naar de kinderdansles. 
 
Bij peuterdans leert je kind bewegen op verschillende soorten muziek. Door eenvoudige en 
herkenbare bewegingen te doen, zoals rennen, springen, rondjes draaien, zwaaien, kruipen en rollen. 
De peuter ontdekt zijn of haar emoties en is tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van de 
muzikaliteit en motoriek. In de les wordt er altijd gewerkt aan een thema zoals bv, dieren, bloemen, 
knuffels, sneeuw, allemaal thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van een peuter. 
  
 



Kinderdans 
Voor kinderdans ( groep 1 en 2) zijn we op zoek naar nieuwe dansers en danseresjes. Kent u kinderen 
in uw omgeving die graag zouden willen dansen? Nodig ze uit om twee gratis proeflessen te komen 
doen.  
 
Moderne dans 
Op zaterdag van 11.00-12.00 uur is er vanaf 5 september een gevorderde moderne les te volgen voor 
volwassenen (18+). Ervaring is vereist.  
 
Audities dansgroepen 
Voor het komend seizoen zijn er audities voor de dansgroepen Infinity (14 jaar en ouder) en 
Inspiration (vanaf 10 jaar). 
Infinity traint op maandag van 18.30-19.45 uur 
Inspiration traint op vrijdag van 16.45-17.45 uur 
Lijkt het je leuk om in een groep te zitten die veel optreedt en ben je fanatiek met dans bezig? 
Geef je dan snel op. Wij nemen contact met je op wanneer je auditie kunt komen doen. 
 
Wij hopen op weer een heel erg mooi dansjaar! 
 
Met vriendelijke dansgroet, 
 
Het bestuur en de docenten van SiDanza 
 

 

 


