• • • NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021
De zomervakantie zit erop, dus we mogen weer dansen! In deze nieuwsbrief lees je meer over de Dance
Barendrecht Challenges, het eerste live verenigingsevenement, de jeugdcommissie, de passessies voor de
verenigingsvesten en de open lesweek.

Ga jij de uitdaging aan in de DB Challenge?
We hebben heel veel zin in het nieuwe seizoen! De lessen zijn deze week gestart (vanaf 30 augustus). Kun jij ook
niet wachten om je dansschoenen weer uit de kast te halen of heb jij de hele zomer door gedanst en
meegedaan aan de zomerdanslessen? Wij hopen op een jaar met veel originele dansen en hopelijk eindelijk
weer optredens.
Het wordt niet zomaar een jaar… elke maand stellen wij alle teams van Dance Barendrecht op de proef.
Maandelijks verschijnt er in de nieuwsbrief en online een teamchallenge. Deze challenges vragen om
teambuilding, plezier en strijdlust. Ga elke maand met elkaar een nieuwe uitdaging aan en wees er snel bij! De
eerste challenge van september luidt: Laat in 1 originele foto met je team zien dat je danst bij Dance
Barendrecht!

Kom je ook naar de Dance-kick-off 4 september?
Wat fijn dat wij weer allemaal met elkaar kunnen dansen. Dat vraagt om een feestelijke start! Kom naar de
enige echte live Dance-kick-off van Dance Barendrecht! Het is dé dansstart van het jaar. Dit wil je niet
missen! We zullen met de vereniging het dansjaar dansend en vol gezelligheid beginnen.
Wanneer:
Locatie:
aanmelden:

zaterdag 4 september vanaf 14:00 tot 16:00
Zichtwei
mail je naam, telefoonnummer en groep naar activiteitencommissiedb@gmail.com

Wie komt de jeugdcommissie versterken?
Dit seizoen start er een nieuwe commissie: de jeugdcommissie. Ben jij tussen de 6 en 16 jaar oud en lijkt het
jou leuk om mee te denken over wat er nodig is binnen Dance Barendrecht en te helpen bij het organiseren
van evenementen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar jeugdcommissie@dancebarendrecht.nl.
Samen met Juf Merel en Marjolein ga jij aan de slag om de vereniging nog leuker te maken.

Passessies verenigingsvesten
Tijdens de digitale zomerdansshow is aangekondigd dat alle leden van Dance Barendrecht een prachtig
verenigingsvest krijgen. Je hebt dit vest gratis in bruikleen zolang je lid bent bij Dance Barendrecht.
Aankomende week (tussen 6 en 11 september) zal de kledingcommissie in de lessen langskomen voor een
passessie.
Maandag
18.15 - 18.30
18.30 – 18.45
19.30 – 19.45
21.30 – 21.45
Dinsdag
19.15 – 19.30
20.15 – 20.30
20.30 – 20.45
Woensdag
17.15 – 17.30
18.30 – 18.45
19.15 – 19.30
19.30 – 19.45
Donderdag
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
21.30 – 21.45
Vrijdag
17.15 – 17.30
19.15 – 19.30
19.30 – 19.45
Zaterdag
10.45 – 11.00
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45

Streetdance 2
Streetdance 1
D t/m 16
B20+
A20+
D16+
Dames
Zumba Kids
D t/m 13
Zumba volw.
Zumba 12+
Recreatie 3
Recreatie 2
B t/m 19
Recreatie 4
Recreatie 6
Recreatie 5
Recreatie 1
C t/m 13
C t/m 16

Kom jij samen met een vriend of vriendin meedoen met de Open Lesweek?
Heb jij een vriend of vriendin die ook wil kennismaken met Dance Barendrecht, of wil jij zelf een keer een
les meedraaien bij een andere groep? Dan is de open lesweek de ideale kans om dit te doen! Vanaf 27
september kan iedereen een week lang gratis een proefles (of twee, als je super enthousiast bent) volgen in
een groep naar keuze.
Aanmelden voor de open lesweek kan door een proefles aan te vragen via onze site:
www.dancebarendrecht.nl. Vermeld hierbij dat je voor de open lesweek komt! De dansleiding geeft jou dan
meer informatie over de les die je wilt volgen. Bekijk het rooster op de volgende pagina.

Wij hopen op veel gezellige en volle danslessen deze week.

Rooster open lesweek
DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

GROEP
Streetdance 1
Streetdance 2
Dames recreatie
Zumba kids
Zumba 12+
Zumba Volwassenen
Recreatie 2
Recreatie 3
Recreatie 4
Recreatie 5
Recreatie 6

Adressen van de zalen:
MFA Kruidentuin
MFA Zichtwei
Hof van Maxima

TIJDEN
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
17:00-18:00
18:00-19:00
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

Kruidentuin 6, Barendrecht
Zichtwei 1, Barendrecht
Adrianapolder 50, Barendrecht

VOOR WIE?
8 t/m 13 jaar
14 jaar en ouder
16 jaar en ouder
8-12 jaar
12-16 jaar
16 jaar en ouder
Groep 2/3 basisschool
Groep 4 bassischool
Groep 5/6 basisschool
Groep 7/8 basisschool
Voortgezet onderwijs

LOCATIE
Hof van Maxima
Hof van Maxima
MFA Zichtwei
MFA Zichtwei
MFA Zichtwei
MFA Zichtwei
MFA Kruidentuin
MFA Kruidentuin
MFA Kruidentuin
MFA Kruidentuin
MFA Kruidentuin

