• • • NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
In deze nieuwsbrief lees je meer over de visie van Dance Barendrecht. Ook krijg je een update over de
aankomende evenementen: het Halloween-feest, de Wintershow en de feestelijke uitreiking van de
verenigingsvesten. Verder lees je informatie over de grote clubactie, de nieuwe coronaregels en de
teamchallenge.

Dance Barendrecht kijkt naar de
toekomst
Een zelfstandige vereniging, een nieuw
bestuur en dus is het tijd voor een
eigen route naar de toekomst.
In de zomer presenteerde het bestuur
het visiedocument al aan de
dansleiding en dansassistenten. Nu ook
met trots aan alle leden.
Het visiedocument is geen lijvig plan
maar een gave visuele infographic
waarop de waarden van Dance
Barendrecht zijn weergegeven. Aan de
hand van deze waarden worden steeds
een aantal doelen gesteld waaraan de
vereniging de komende jaren blijft
werken met elkaar. Elk kwartaal
besteden we aandacht aan een van
deze thema’s. Dus volg ons in dit
traject via de nieuwsbrieven die komen
gaan. Natuurlijk vindt het bestuur het
ook belangrijk dat jij je herkent in de
waarden en de acties die we samen
gaan ondernemen. Dus mocht je nog
leuke ideeën hebben om te delen met
het bestuur hoe we de positieve
sportcultuur, het plezier, het
samenwerken of de kwaliteit nog beter
kunnen maken of zo goed kunnen
houden zoals hij is, laat dit ons dan
weten op info@dancebarendrecht.nl.
Want Dance Barendrecht gaat om jou!

Ieder kwartaal zullen we aandacht
geven in de nieuwsbrief aan een
thema uit dit visiedocument. Dit

Halloween vieren bij Dance Barendrecht
Ben je klaar om te griezelen bij Dance Barendrecht? Op 30 oktober is het feest! Wij vieren Halloween met
Dance Barendrecht! Ben jij er ook bij? Meld je hier aan en we maken er een gezellige boel van!
13.30 tot 15.00 uur (voor de jongere leden)
Tijdens deze les mag je verkleed komen hoe je zelf wilt! We maken een Halloween dans en doen leuke
spelletjes. Aan het eind van de les laten we onze spetterende dans zien aan de toeschouwer die je op komt
halen.
15.00 tot 16.30 (voor de leden die houden van zombies!)
Tijdens deze les kom je als een zombie! Pak een oud kledingstuk en knip of scheur deze tot een mooie zombie
outfit. Wij maken je look af met wat schmink! Samen maken we een zombie dans en nemen dit op. Aan het
einde van de les zullen ook wij onze dans laten zien aan de toeschouwer die je op komt halen.
Locatie: MFA Zichtwei (Haarspitwei 9, Barendrecht)
Meld je aan via het formulier dan maken wij er een feestje van! Iedereen vanaf 4 jaar en ouder is welkom. Geef
je leskeuze door op het aanmeldformulier. Ouders/verzorgers kunnen niet op locatie blijven maar zijn de laatste
5 minuten van harte welkom om het eindresultaat te bewonderen!

Wintershow 2022
We kunnen het bijna niet geloven. Het gaat gebeuren: onze eerste liveshow als Dance Barendrecht. Op 23
januari 2022 staat de winterdansshow in de flitsende schijnwerpers van de filmwereld met het thema
Movie Night. We zijn nu al benieuwd naar al die geweldige dansoptredens. Zet deze datum alvast in jouw
agenda. De show zal plaatsvinden in Theater het Kruispunt.
Er zijn twee shows. Meer informatie over de tijden en casts volgt.
De kaartverkoop is gepland op:
Maandag 15/11 tussen 17:30-19:30 in het Hof van Maxima
Woensdag 17/11 tussen 16:30-18:30 in de Kruidentuin
Zaterdag 20/11 tussen 10-12 in Zichtwei

Uitdelen verenigingsvesten
We gaan de gave verenigingsvesten “feestelijk” uitdelen op zaterdag 20 november tussen 10:00 en 13:00 bij
Zichtwei. Kom jij jouw vest ophalen bij de panda 🐼? Het uitdelen van de vesten valt samen met het derde
verkoopmoment van de Wintershowkaartjes.

Clubactie
Hoeveel loten heb jij al verkocht voor de Grote Clubactie? We willen zoveel mogelijk loten verkopen en
hiermee geld ophalen voor een supergaaf verenigingsfeest ter ere van ons 1-jarig bestaan. Help mee en laat
iedereen weten dat jij loten verkoopt. De verkoopperiode loopt tot 23 november. In totaal zijn er al 954 loten
verkocht. Jullie zijn geweldig bezig! Ga zo door!

Corona update
Sinds 25 september is de anderhalve meter regel losgelaten. Sporten in groepsverband kan nu ook weer
geheel zonder het houden van afstand. Het is dus niet langer nodig voor en na de lessen en in de pauzes om
afstand te houden. Natuurlijk mag je dit altijd aan de dansleiding of jouw teamgenoot aangeven als jij om
redenen deze afstand wel fijn vindt. De basisregels blijven nog wel van kracht.

Dance Barendrecht Challenge van de maand
Ook deze maand heeft Dance Barendrecht weer een toffe challenge voor alle dansteams. Wij weten dat jullie
van alle markten thuis zijn... laat maar eens zien! Neem een stukje dans op in een andere dansstijl. Wie daagt
zichzelf het meeste uit?

