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Foto’s maken 

Op zondag 24 november is het weer tijd 

voor het maken van de foto’s. Iedereen 

wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn, 

anders sta je niet op de groepsfoto’s en er 

is geen ander moment om foto’s te laten 

maken. De planning van deze dag is als 

volgt: 

 

09.30-10.30 uur  Bounce 

10.30-11.30 uur Intense 

11.30-12.30 uur Farm Life 

12.30-14.00 uur Welcome to the Tea 

party 

14.00-14.45 uur De wraak van de 

spiegel 

14.45-15.30 uur Cheer you up 

15.30-16.00 uur Ooit zal ik gaan 

16.00-17.00 uur Repower 

18.00-19.00 uur Mormons go uganda 

19.00 uur Training hoofdklasse 

 

Iedereen moet 1 uur van te voren 

aanwezig zijn, zodat iedereen op tijd klaar  

is om op de foto te gaan! 

 

Première  

Op zaterdag 7 december is het weer 

zover: de aftrap van het dansseizoen 

2019-2020! Onze danser en danseressen 

hebben zich een half jaar -letterlijk- in het 

zweet gewerkt om zich voor te bereiden 

op de nieuwe dansen. De kostuums zijn 

af, het decor staat klaar en wij hebben er 

zin in! Iedereen is op deze avond welkom 

om naar de dansen te komen kijken! De 

deuren gaan open om 18.30 uur en de 

avond start om 19.00 uur.* 

 

Alle leden dienen om 16.45 uur aanwezig 

te zijn in de Oase in trainingspak! Kom op 

tijd, zodat we om 17.00 uur kunnen starten 

met indansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgorde van de avond is als volgt: 

1. Ooit zal ik gaan 

2. Farm life 

3. Cheer you up! 

Pauze 

4. Bounce! 

5. Intense 

6. Repower 

Pauze 

7. Welcome to the teaparty 

8. De wraak van de spiegel 

9. Mormons go Uganda 

 

*Het is dit jaar niet meer toegestaan om 

van te voren stoelen te reserveren door 

middel van jassen of iets dergelijks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toernooi agenda 

Zoals jullie misschien al op de 

jaarplanning hebben gezien, hebben wij dit 

jaar 7 DFN toernooien en een Open 

Nederlands Kampioenschap op de 

planning staan: 

• 8 december Kick Off Dance Action Mill 

• 19 januari     De Limaro’s Kaulille 

• 2 februari    De Mountain Dancers     

•                     Wijchen 

• 16 februari    DoReMi Lommel 

• 8 maart     Euphoria Rips 

• 15 maart    De Zelfkanthennekes  

•                     Haps 

• 29 maart    Sensation Mechelen 

• 5 april    ONK Mill 

 

Denk er allemaal aan dat ons eigen 

toernooi op de mooie datum van 2 februari 

2020 in Het Mozaïek georganiseerd 

wordt, en niet meer in de Olympichal! 

 

Maak kennis met… 

Deze maand kunnen jullie kennis maken 

met Daantje van As. Daantje danst dit jaar 

al voor het 4e seizoen bij de Mountain 

Dancers en gaat zelfs duo dansen! Kijk op 

onze website om de volledige ‘Maak 

kennis met..’ van deze maand te lezen. 

Volgende keer is onze nieuwe danseres 

Isa Schroten aan de beurt.  

 

 
 

 

Bodyfit 

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om 

binnen de Mountain Dancers deel te 

nemen aan de Bodyfit. Ook leuk om voor 

de nieuwe ouders binnen de vereniging 

weer even onder de aandacht te brengen. 

De Bodyfit wordt iedere woensdagavond 

gegeven van 19.45 uur tot 20.45 uur onder 

leiding van Kelly Verweij. Het is een uurtje 

sporten, dansen en gezelligheid. Een 20 

lessen kaart kost €80 euro en is een half 

jaar geldig, of €100 euro en is een jaar 

geldig.  

 

 
 

Tombola 

Wij zijn voor de Tombola stand voor ons 

eigen toernooi alweer op zoek naar leuke 

kleine en grote prijsjes. Heb je nog iets 

leuks liggen of weet je nog iets dat we 

mogen gebruiken als prijsje voor onze 

Tombola? (De spullen mogen niet gebruikt 

zijn!) Lever dit dan in op de tafel in de 

Oase. Inpakken mag je zelf al doen in 

doorzichtig folie, anders zal de commissie 

hiervoor zorgen.  

 

 

 



Belangrijke data 

➢ 24 november: Foto’s maken  

In Dorpshuis Oase.  

➢ 1 december: deadline aanleveren 

sponsoren 

Lever de sponsorbrief in bij je 

begeleidster.  

➢ 7 december 2019: Première 

In Dorpshuis Oase.  

➢ 8 december 2019: Kick Off Mill 

 

 

 

 

Schrijf ook alvast de volgende data 

voor 2020 in de agenda: 

➢ Zaterdag 11 april 2020: eindafsluiting 

seizoen 2019-2020 

In Dorpshuis Oase. 

➢ Zondag 22 november 2020: foto’s 

maken seizoen 2020-2021 

In Dorpshuis Oase. 

➢ Zaterdag 28 november 2020: première 

seizoen 2020-2021 

In Dorpshuis Oase. 

➢ Zondagmiddag 18 april 2021: 

eindafsluiting seizoen 2020-2021 

In Dorpshuis Oase. 

 

 

Organogram  

In onderstaand organogram is inzichtelijk gemaakt welke bestuursleden het aanspreekpunt 

zijn voor de verschillende onderdelen van de vergadering. Heb je ergens een vraag of 

ideeën over? Schroom dan niet om één van de bestuursleden aan te spreken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


