
 

 

 

• • •  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 
 

 

 

 

Nieuw aanbod bij Dance Barendrecht 

Alle jongens en meisjes van 1,5 t/m 2,5 jaar zijn welkom 

om te komen dansen bij de dreumesdanslessen. Tijdens 

deze lessen komen de dreumesen al spelend en dansend 

in aanraking met ritme, samenwerking en ontdekken ze 

hoe je je lichaam op verschillende manieren kan 

bewegen. Omdat deze kinderen zo jong zijn, is er naast de 

ervaren dansjuffen ook een assistent die tijdens de les 

helpt. Kijk of deze les wat is voor je dreumes, volg twee 

gratis proeflessen. 

Dreumesdansles: zaterdag van 09.00 – 09.45 uur in Zichtwei. 

 

In de Fusion dansles staat steeds een ander thema 

centraal. Stijlen als Ballet, Modern, Floorwork, 

Afrikaans en Showdance volgen elkaar op. In blokken 

van vier weken doen we diverse oefeningen en 

werken we toe naar een toffe choreografie! Deze les 

is de ultieme manier om kennis te maken met diverse 

dansstijlen en je breed te ontwikkelen als danser.  

 

Fusion les: maandag van 18.00 – 19.00 uur in de 
Kruidentuin (vanaf 14 jaar). 

 

In de Klassieke lessen staat het oefenen van de ballettechniek 

centraal. We werken aan het verbeteren van houding en 

danstechnieken zoals draaien en sprongen. In de les staat naast 

technische uitdaging ook plezier hebben bovenaan.  

Klassieke lessen: donderdag in Zichtwei 
17.30 – 18.30  9 t/m 13 jaar  
18.30 – 19.30  13 t/m 16 jaar  
19.30 – 20.30  16 t/m 19 jaar  
20.30 – 21.30  > 20+ jaar 
 

Bekijk het volledige lesrooster hieronder of op 

https://www.dancebarendrecht.nl/lesrooster/ 

In deze nieuwsbrief lees je meer over het nieuwe aanbod van Dance Barendrecht, de strippenkaart, 
de open lesweek, ons rooster en de Rabo Clubsupport actie. Zo blijf je op de hoogte van ons laatste 
nieuws! 
 

https://www.dancebarendrecht.nl/lesrooster/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De strippenkaart, volg flexibel en vrijblijvend een dansles  

In het seizoen 2022/2023 starten we met de strippenkaart. Deze strippenkaart biedt de kans een 

aantal lessen (waar deze mogelijkheid wordt aangeboden) flexibeler of vrijblijvender te volgen. Een 

strippenkaart kost € 75,-, hiermee kun je 10 lessen naar keuze volgen. De strippenkaart is voor het 

gehele dansseizoen geldig. 

De strippenkaart is in te zetten bij de volgende lessen: 
Fusion Dance onder leiding van Kirsten en Rowan 
Klassieke lessen onder leiding van Kirsten 
 
Dans jij al bij Dance Barendrecht en wil je voor Fusion Dance of Klassiek een strippenkaart aanvragen? 

Doe dit dan via de knop strippenkaart. Bedenk goed of het kiezen van de strippenkaart de juiste optie 

voor je is of dat je wellicht beter voor een extra vaste les kunt kiezen. Heb je gekozen voor een les via 

de strippenkaart laat dan de betreffende leiding per mail weten dat je komt, zie hieronder de e-

mailadressen. 

Kirsten: kvdh.dans@hotmail.com  
Rowan: rowanhuijgen@gmail.com 
 
Nieuwe leden kunnen eerst via de website een proefles aanvragen. 

Voor Fusion Dance geldt dat je niet in halverwege het blok kunt instromen, je volgt dus een specifiek 

thema in een blok van vier opeenvolgende lessen. Dit om niet elke les opnieuw te beginnen met de 

betreffende dansstijl, zodat je in de laatste van de vier lessen een toffe, complete choreografie danst. 

Het overzicht van de thema’s is opvraagbaar bij Kirsten of Rowan.   

 

Open lesweek 
Wil jij kennis maken met andere disciplines binnen Dance Barendrecht? Dan is de open lesweek de 

ideale kans om dit te doen! Van 19 tot 24 september kan iedereen een week lang gratis een proefles 

(of twee, als je superenthousiast bent) volgen in een groep naar keuze.  

Bekijk het rooster met de locaties en tijden van de lessen die worden aangeboden op de volgende 

pagina. We hebben dit jaar een aantal nieuwe lessen, dus pak je kans en maak kennis met al onze 

lessen! Aanmelden voor de open lesweek kan door een proefles aan te vragen via onze site: 

www.dancebarendrecht.nl.  Vermeld hierbij dat je voor de openlesweek komt! Meer informatie over 

de les die jij wilt volgen komt dan via onze dansleiding. Wij hopen op veel gezellige en volle 

danslessen deze week. 

 

mailto:kvdh.dans@hotmail.com
mailto:rowanhuijgen@gmail.com
http://www.dancebarendrecht.nl/


 

 

 

 

 

Lesrooster Dance Barendrecht 

DAG LOCATIE GROEP UREN VOOR WIE? 

Maandag Hof van Maxima Streetdance 1 17:30-18:30 7-9 jaar  

Maandag Hof van Maxima Streetdance 2 18:30-19:30 10-15 jaar 

Maandag Hof van Maxima Streetdance 3 19:30-20:30 16 jaar en ouder 

Maandag MFA Kruidentuin Fusion Dance 18:00-19:00 14 jaar en ouder 

Dinsdag  MFA Zichtwei Recreatie 1 17:15-18:15 Groep 2/3 basisschool 

Dinsdag MFA Zichtwei Dames recreatie 19:30-20:30 16 jaar en ouder 

Woensdag MFA Zichtwei Zumba kids 17:30-18:30 8-12 jaar 

Woensdag MFA Zichtwei Zumba 12+ 18:30-19:30 12-16 jaar 

Woensdag MFA Zichtwei Zumba Volwassenen 19:30-20:30 16 jaar en ouder 

Donderdag MFA Kruidentuin Recreatie 2 17:00-18:00 Groep 2/3 basisschool 

Donderdag MFA Kruidentuin Recreatie 3 18:00-19:00 Groep 4 basisschool 

Donderdag Hof van Maxima Recreatie 4 17:45-18:45 Groep 5/6 basisschool 

Donderdag MFA Zichtwei Klassiek 17:30-18:30 9 t/m 13 jaar 

Donderdag MFA Zichtwei Klassiek 18:30-19:30 13 t/m 16 jaar 

Donderdag MFA Zichtwei Klassiek 19:30-20:30 16 t/m 19 jaar 

Donderdag MFA Zichtwei Klassiek 20:30-21:30 20 jaar en ouder 

Vrijdag MFA Kruidentuin Recreatie 5 18:00-19:00 Groep 7/8 basisschool 

Vrijdag MFA Kruidentuin Recreatie 6 19:00-20:00 Voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Rabo Clubsupport - Iedereen verdient een club 
Stem nu op Dance Barendrecht! Help onze club groeien, zodat we nog meer mooie danslessen in 

allerlei te gekke stijlen kunnen aanbieden. Stemmen kan tussen 5 en 27 september 2022 via  

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht  (selecteer regio IJsselmonde 

Drechtsteden).  

 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht
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