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Algemene ledenvergadering 

Stilstaan bij waar we staan als Dance Barendrecht is belangrijk. Dat doen we onder andere graag met 
onze leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een moment voor het bestuur om met haar 
leden terug en vooruit te kijken. De agenda en de stukken volgen. 
 
Datum:  donderdag 1 december  
Tijd:  19:30 uur 
Locatie:  Kantine van handbalvereniging Savosa 
  Bachlaan 14, Barendrecht 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief lees je heel veel feestelijke aankondigingen waaronder de Algemene 

ledenvergadering, het Sintfeest, het Kerstfeest, het Dance Barendrecht verenigingsfeest, het allereerste 

Dance Barendrecht kamp en de planning voor de voorstellingen en wedstrijden. 

Sintfeest  
 
Wij hebben van Sinterklaas en de danspieten erg leuk nieuws 
mogen ontvangen. Sint zal zaterdag 3 december samen met 
zijn danspieten een bezoek brengen aan de kinderen van 
Dance Barendrecht.  
 
Datum:  3 december 
Tijd:     09:30 tot 10:30 uur Shift 1  

Dreumesdans  en Bewegen op Muziek 1 en 2 
11:00 tot 12:00 uur Shift 2 
Recreatie 1, 2, 3 en 4 en Streetdance 1 

Locatie:  MFA Zichtwei, Haarspitwei 9, Barendrecht 
  
Wij zouden het natuurlijk heel erg leuk vinden als alle 
kinderen aanwezig kunnen zijn. Aanmelden kan via deze link.  
 
Let op: De reguliere lessen van Dreumesdans en Bewegen op 
Muziek zullen deze dag komen te vervallen.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnHe2PXx_N3qmRFNxECnCs8b3Bra-h9vE6B45SlucFYmF7mg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dance Barendrecht verenigingsfeest – save the date 
 
Speciaal voor alle leden wordt er een Dance Barendrecht verenigingsfeest georganiseerd! Jij komt toch 
ook met ons mee feesten? Zet de datum vast in je agenda! Meer informatie volgt. 
 
Datum:  14 januari 
Locatie:  Blok0180 
 

Het allereerste Dance Barendrecht kamp  

 
Wil jij een heel weekend doorbrengen met jouw mededansers, de leiding, de vrijwilligers en het 

bestuur? Dat kan! De kampcommissie is bezig met de voorbereidingen van het allereerste Dance 

Barendrecht kamp! Een weekend vol dans, spel en plezier! 

 

Voor wie:  Voor alle leden van Dance Barendrecht die 8 jaar of ouder zijn (ja, ook de volwassenen 

mogen mee). 

Datum:  1, 2, 3 september 2023 

Locatie:  Loon op Zand (Land van Kleef) 

Inschrijven: Inschrijven kan tussen 8 en 22 maart, meer informatie volgt. 

 

Lijkt het jouw leuk om de kampcommissie (bestaande uit Rowan en Anouk) te ondersteunen? Mail dan 

naar Anouk: anouk.vanhoeven98@gmail.com. 

 

Kerstfeest met dansworkhops 
 

Het einde van het jaar is in zicht en daarom organiseren wij op 17 december de GROTE GEZELLIGE  

DANCE BARENDRECHT EINDEJAARSAFSLUITING in gymzaal Zichtwei. Om alvast in de winterse sferen te 

komen drinken we samen warme chocomelk en eten we wat lekkers! Maar ook gaan de voetjes van de  

vloer tijdens de energieke dansworkshop op de allerleukste kersliedjes!  

Shift1  13.00 tot 14.00 uur - Dansworkshop - Basisschool vanaf groep 3 (7 t/m 12 jaar) 
14.00 tot 15.00 uur - Tijd voor chocomelk en thee met koekjes! Ouderlijke begeleiding van de 
kinderen is hierbij wel gewenst. 

Shift 2  vanaf 13.15 uur – Tijd voor chocomelk en thee met koekjes! 
14.00 tot 15.00 uur – Dansworkshop - Middelbare school t/m volwassenen (12+) 

 

Bekijk de link voor meer informatie en meld je aan!  

mailto:anouk.vanhoeven98@gmail.com
https://forms.gle/GUuYyTDiEueu4ipN9


 

 

 

 

 
Data Dance2demo, wedstrijden en zomerdansshow 

 
De eerste data van de dansvoorstellingen en wedstijden zijn bekend. Begin december horen we 
welke groepen op welke data worden geplaatst. Zet de data alvast onder voorbehoud in de 
agenda. In de loop van het jaar worden er mogelijk meer data bekend. Jouw eigen leiding 
informeert je over welke data voor jou gelden. 
 
Oefenwedstrijd NK Jazzdance (wedstrijdgroepen) 

• Zaterdag 4 februari 2023 - Harderwijk  
 
Dance2demo en NK-showdance (recreatie en wedstijdgroepen) 

• Zaterdag 25 maart of zondag 26 maart 2023 - Krimpen aan den IJssel; of 

• Zaterdag 22 april of zondag 23 april 2023 - Nieuwegein  
 

Voorronde NK-jazzdance (wedstrijdgroepen) 

• Zaterdag 1 april of zondag 2 april 2023 - Dordrecht 

 

Finale NK Jazzdance (wedstrijdgroepen D-Niveau) 

• Zaterdag 13 mei of zondag 14 mei 2023 - Deventer 

 

NK jazz- en showdance Ahoy Rotterdam (wedstrijdgroepen) 

• Zaterdag 24 of zondag 25 juni 2023 - Rotterdam 

 

Zomerdansshow (alle leden van Dance Barendrecht) 

• Zondag 2 juli – Kruispunt Barendrecht (onder voorbehoud) 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL
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