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Start dansseizoen 2016-2017 
 
De vakanties zitten er weer op en de kids gaan 
vanaf maandag weer naar school. Ook zijn wij al 
weer druk bezig om alles op de rit te zetten 
zodat onze danslessen vanaf maandag 29 
augustus  weer lekker kunnen gaan starten. 
 
Wij hebben er zin in….. jullie ook?? 
 
Het bestuur wenst een ieder een mooi 
maar vooral een gezellig dansseizoen en 
geniet van deze mooie danssport! 
 
 
 

 
 
 

Dansvereniging Delft gaat 
Hip Hoppen 

met kids vanaf 6 jaar!! 
 
Heb je de aankondigingen al gezien op 
Facebook/Instagram en zelfs in de Delftse Post. 
 
Ja het is echt waar, we willen gaan starten vanaf 
1 september, mits er voldoende aanmeldingen 
zijn natuurlijk. We missen nu nog 4 enthousiaste 
leerlingen die mee willen doen. 
 
Wat gaan we doen: 
 
Een nieuwe les, t.w. HIP HOP voor leerlingen 
vanaf 6 jaar. 
 
Deze les zal plaatsvinden in Sophia Revalidatie 
op de donderdagen van 16:30 – 17:30 uur.  
 

We starten met een kwartaalles wat wil zeggen, 
een 3 maanden durende cursus. 
 
De kosten van deze les is per kwartaal € 39,00 
p.p., maar wil je één (1) keertje meedoen kost dat 
€ 5,00 per les. Let wel, het is echter niet de 
bedoeling dat er veel kids zijn die maar af en toe 
1 lesje willen meedoen, omdat we  tijdens deze 
cursus wel een leuke HIP HOP dans gaan maken. 
 
Wil je mee doen, dat kan hoor!  
 
Stuur dan even  een mailtje aan: 
voorzitter@friends4dance.nl 
 

Kledingverkoop 
 
Ook dit seizoen zullen we weer de 
kledingverkoop doen in de sportkantine.  
Tijdens de activiteiten van onze verenigingen 
zoals het dansfestival  en de show is het verplicht 
voor de leden om onze kleding te dragen.  De 
kleding kan/mag natuurlijk ook al tijdens de 
lessen gedragen geworden. 
 
Dit seizoen zal elke laatste woensdag van de 
maand gelegenheid zijn om de kleding aan te 
schaffen. In de sportkantine tussen 13.30 en 
16.30 uur. 
 
De eerste verkoopmiddag is  op woensdag  28 
september. 
 
LET OP: zonder de juiste kleding kan er niet 
deelgenomen worden aan de activiteiten 
 

 
 
 
 
 

http://www.dancin-delft.nl/html/sponsors/steijger-kaas.jpg
mailto:voorzitter@friends4dance.nl


Nieuwsbrief nr. 7 van Stichting Friends 4 Dance  – 17 augustus 2016 
 
 

 
Copyrights 2010  - Dancin’ Delft 

 
Copyrights 2015  - Friends 4 Dance 

 

Show 
 
Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten 
met een mooie theatershow. Ook voor 2017 
staat deze op de planning. Zoals het er nu voor 
staat zal dit weer de eerste zaterdag van juli 
2017 zijn. Zet het dus maar alvast in je agenda. 
 
Wat het thema wordt, ja dat weten we nog niet, 
maar er borrelen bij de trainster en de 
showcommissie al heel wat ideeën op.  
 

 
 

Veel leuke ideeën 
 
Binnen de vereniging borrelen momenteel vele 
ideeën op om leuke dingen met de kids te gaan 
doen. Er liggen momenteel al wat voorstellen bij 
het bestuur om te bespreken. 
 
Het bestuur moet natuurlijk wel kijken of het 
verantwoord is dat we deze activiteiten gaan 
organiseren.  
 
De wil is er zeker maar nu nog even checken of 
het financieel mogelijk is om groen licht te geven 
aan de initiatiefnemers. 
 

 
 
 

Hulp gezocht voor de Sportkantine 
 
Vindt u het ook zo prettig dat je in Sophia kunt 
kijken naar de lessen en dat je tijdens het kijken 
ook nog iets kunt drinken? 
 
Voor het komende seizoen zijn wij voor de 
woensdagmiddagen op zoek naar (groot)ouders 
die dit ook prettig vinden en ons willen helpen bij 
de bezetting van de Sportkantine.  
 
Vindt je dit ook leuk, mail dat dan naar 
info@friends4dance.nl 

  
Dansfestival 
 
Ook dit dansjaar gaan we een dansfestival 
organiseren en wel een weekend ergens in april 
2016. 
 
Zodra de definitieve dagen bekend zijn zullen we 
dit zeker communiceren 
 
Het dansfestival zal net als voorgaande jaren 
wederom gehouden worden in  de PostKogeko 
sporthal in Schipluiden. 
 

 
 
 
Vesten van de vereniging  
 
Wil jij ook nog z’n mooi verenigingsvest voor een 
bedrag van maar € 27,50.  Ga dan naar Borduur-
service Delft op de Sadatweg 35 te Delft. 
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Contributie inning 
 
De inning van de contributie van periode 4 zal 
eind september gaan plaatvinden.  
 
 
 
 
 
 
 
Afmeldingen 
 
Kan je een keertje niet naar de les dat is zeker 
geen probleem maar meldt dit even bij de 
trainster. Op deze wijze kunnen trainsters beter 
hun lessen voorbereiden en staan zij niet voor 
verrassingen. 
 

Gezocht:  DAMES !! 
 
Voor het nieuwe seizoen is het Dames 
Jazzconditie uur (> 45 jaar) bij Emelia op de 
maandag aan nieuwe aanwas toe. Door diverse 
omstandigheden is de groep het afgelopen jaar 
klein geworden. We zijn dus op zoek naar 
nieuwe dames. 
 
Het is een leuke groep, waar gezelligheid een 
groot goed is. De dames die nog in de groep zijn, 
komen al jaren elke week met plezier een uurtje 
bewegen op muziek in de zaal.  
 
Waar:  Gymzaal aan de Griegstraat 4, 

basisschool De Bouwsteen 
Tijd:   maandagavond 19.30 – 20.30 uur 
Leiding:  Emelia Hoogkamer 
 

Ook de dames groep van Lenny (21 jaar e.o.) kan 
altijd leuke, nieuwe en gezellige dames 
gebruiken. 
 
Wil je gezellig een uurtje komen dan dansen ben 
de natuurlijk van harte welkom in deze les. 
 
Waar:  Sophia Revalidatie Kleine Zaal 
Tijd:   maandagavond  20.00 – 21.00 uur 
Leiding:  Lenny vd Noordaa 
 
Beide trainster zouden het super vinden om jullie 
te zien tijdens deze lessen.  

 

 
 
 
Spelen bij Sophia 
 
We merkte dat , in het vorige  seizoen,  er 
tijdens/na de lessen door de leerlingen gespeeld 
of kattenkwaad werd uitgehaald in de gangen van 
Sophia. 
Dit is zeker niet de bedoeling en we willen dan 
ook aan de ouders vragen of zij dit ook extra in de 
gaten willen houden en het met de kids te 
bespreken. 
 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we te 
gast mogen blijven binnen Sophia revalidatie  
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DVD Show 
 
Iedereen die meegedaan heeft met onze 
theatershow heeft als cadeau een tegoedbon 
gekregen voor een DVD van de show. 
Momenteel is Richemar (onze filmer) druk bezig 
met het bekijken van alle tapes (zeker 15 uur 
opnames) . Hij zal daar een mooi e DVD van 
maken. Zoals jullie zullen begrijpen kost dit heel 
veel tijd. Wij zullen zodra de DVD gereed is jullie 
hiervan op de hoogte brengen. 
 
De tegoedbonnen kunnen al wel worden 
ingeleverd bij onze trainsters. Zodra de DVD 
gereed is krijg je hem in de les uitgereikt. 

 
Vakantie voor het lopende 
dansseizoen! 

Vakantieperiode Van Tot en met 

Herfstvakantie 17-10-2016 21-10-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016 06-01-2017 

Voorjaarsvakantie 27-02-2017 03-03-2017 

Paas weekend 14-04-2017 17-04-2017 

Koningsdag 27-04-2017   

Meivakantie 24-04-2017 28-04-2017 

Bevrijdingsdag 05-05-2017   

Hemelvaart 25-05-2017 26-05-2017 

Pinksteren 05-06-2017   

Zomervakantie 10-07-2017 28-08-2017 

Opzeggingen 
 
Opzeggen binnen onze vereniging kan natuurlijk 
altijd alleen voor alle zekerheid willen wij 
nogmaals benadrukken dat dit alleen kan per 1 
januari en 1 juli. 
 
Voor de selectiegroepen kan dit alleen aan het 
einde van het seizoen dus per 1 juli. 

 
Dansschoenen zijn geen 
buitenschoenen 
 
Via Sophia Revalidatie hebben wij vernomen dat 
er veel leden met hun dansschoenen aan naar de 
zaal komen. Dit is niet de bedoeling want op deze 
manier neem je het straatvuil mee naar binnen 
en je dansschoenen zijn er niet voor geschikt. Wij 
willen jullie dan ook dringend verzoeken om niet 
met je dansschoenen op de straat te lopen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kalender  
 
 April - dansfestival 

 21 juni 2017 generale repetitie Show 

 17 juni 2017 NK Jazzdans 

 1 juli 2017 Theatershow 

 10 juli 2016 start zomervakantie 

 


