
 
 

Nieuwsbrief mei 2019 
 

 

Hallo allemaal, het dansseizoen 2019-2020 is inmiddels aangebroken. Wij kijken met trots 

terug op een mooi dansseizoen en super mooie resultaten van onze danseressen! Wij gaan 

vol enthousiasme het nieuwe seizoen in en hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als 

wij!  

 

De groepen van seizoen 2019-2020 

Allereerst stellen wij graag de groepen van 

aankomend seizoen aan jullie voor: 

 Minioren karakter 

 Minioren solo  

 Bounce  

 Intense  

 Junioren karakter  

 Jeugd duo   

 Repower 

 Hoofdklasse karakter  

 

Zoals jullie zien hebben de dames van 

Dizzy samen met hun trainsters besloten 

om Intense te gaan heten. Wat een gave 

naam dames!  

Jullie zullen snel meer zien en horen over 

de groepen van 2019/2020! 

 

De trainsters  

Dit jaar hebben we weer een leuke groep 

gemotiveerde en enthousiaste trainsters  

en begeleidsters!  

 Ingrid de Leeuw 

 Miranda Willems 

 Janne Pauwels 

 Evy Nillessen 

 Marley Schook  

 

De begeleidsters 

 Ingrid Nillessen 

 Femke van Kolck 

 Ingrid Pauwels  

 Monique Kobussen-Welles 

 Yvonne Walraven  

 Henriëtte Arends 

 Sandra Sengers 

 Berna Derksen  

Het bestuur  

Het bestuur bestaat dit seizoen wederom 

uit: 

 Ingrid Nillessen 

 Petrie Schook 

 Britt Derksen 

 Marley Schook 

 Mendy van der Zwart 

 Dominique Schook 

 Henriette Arends 

 

 

 

Vriendenloterij 

Ieder jaar krijgen wij als vereniging ook 

inkomsten via de leden van de 

vriendenloterij die meespelen op naam 

van de Mountain Dancers. Speel je mee 

met de Vriendenloterij en wil je de 

Mountain Dancers gratis sponsoren? Ga 

dan naar www.vriendenloterij.nl/clubs om 

je lot om te zetten.  

 

http://www.vriendenloterij.nl/clubs


Bodyfit 

Ook dit seizoen wordt er bij de Mountain 

Dancers weer gestart met een 

enthousiaste Bodyfit groep onder 

begeleiding van Kelly Verweij. Bij Bodyfit 

worden er veel dansjes gedaan, is er een 

hoop gezelligheid en een gemoedelijke 

sfeer.  

 

De Bodyfit lessen vinden plaats op 

woensdagavond van 19.45 uur tot 20.45 

uur. De kosten voor een 20 lessen kaart: 

- €80,- voor een half jaar. 

- €100,- voor een jaar.  

Lijkt het jou nou leuk om hieraan mee te 

doen of het een keertje uit te proberen? 

Meld je dan aan via 

info@mountaindancers.nl  

 

Rabobank Clubkas Campagne  

Zoals al eerder bij jullie onder de aandacht 

is gebracht, doen wij dit jaar mee met de 

Rabobank Clubkas Campagne zodat we 

nieuwe tassen aan kunnen schaffen voor 

onze leden. Vanaf 14 mei hebben alle 

klanten van de Rabobank, die ook lid zijn 

geworden van de bank kunnen stemmen 

op hun favoriete club of vereniging. Wij 

hopen een hoop stemmen te hebben 

gehad en houden jullie hiervan op de 

hoogte! In juni ontvangen we de uitslag 

van de stemperiode.  

 

 

 

Maak kennis met… 

Iedere maand maken we op onze website 

kennis met een lid of vrijwilliger van onze 

vereniging. Deze maand hebben we 

kennis kunnen maken met Lynn Konings, 

danseres bij de junioren modern en de 

junioren karakter. Zij geeft de beurt door 

aan Janna Bergman. Bekijk snel onze 

website voor de ‘Maak kennis met…’ 

 

Sponsorclicks 

Ook willen wij de Sponsorclick nog een 

keer bij jullie onder de aandacht brengen. 

Op www.mountaindancers.nl staat een 

groot roze vlak voor de sponsorclicks waar 

je op kan klikken. Dan kom je op de 

website met alle deelnemende bedrijven 

en webshops. Als je via die website een 

bestelling plaatst, sponsor je gratis de 

Mountain Dancers bij je aankoop. 

 

Contributie  

In onze jaarplanning staat vermeld dat de 

contributieweek plaatsvindt in de week van 

10 juni. Dit jaar krijgt iedereen echter een 

factuur via de mail om de contributie te 

kunnen betalen. Er is dus geen 

contributieweek meer in de Oase. Vanaf 

het moment van de mail hebben de 

leden/ouders van leden 2 weken de tijd 

om de contributie te betalen. Wanneer je 

geen andere mogelijkheid hebt dan 

contant te betalen, geef dit dan even per 

mail aan bij het secretariaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mountaindancers.nl
http://www.mountaindancers.nl/


Ledenpagina website 

Nieuw seizoen, nieuw wachtwoord voor de 

ledenpagina van onze website:  

 

Mountaindancers1920 

 

Hier vind je de jaarplanning, de 

regelgeving rondom de AVG wetgeving en 

t.z.t. ook het roze boekje en andere 

ledeninformatie. Kijk eens rond op onze 

website en laat ook zeker weten als je 

hierin iets opvalt of iets mist! 

 

Wijchen Sportief 

Op 30 juni vindt Wijchen Sportief plaats in 

en rondom het centrum van Wijchen. Op 

deze dag kan iedereen tussen 13.00 en 

17.00 uur kennis maken met vele 

Wijchense sportverenigingen. En wij zijn 

ook van de partij met een prachtig plekje 

op de markt! Van deze gelegenheid gaan 

we gebruik maken door onze dansen van 

afgelopen jaar te showen aan het 

winkelend publiek en Wijchen kennis te 

laten maken met de Mountain Dancers. 

 

Om 16.30 zal er een huldiging 

plaatsvinden van de kampioensteams in 

de dames- en herenklassen van Wijchen. 

Onze hoofdklasse groep Repower heeft 

afgelopen jaar het Nederlandse 

kampioenschap binnengehaald en zal op 

deze dag ook gehuldigd worden door de 

burgemeester van Wijchen. Wat zijn wij 

trots!  

 

We gaan er een super gezellige dag van 

maken met z’n allen! Mocht je echt niet 

aanwezig kunnen zijn, geef dit dan zo snel 

mogelijk aan bij: 

- Ochtend: Ingrid Nillessen  

0651284301 

ingridnillessen@gmail.com 

- Middag: Henriëtte Arends 

0627273639 

Henriette.arends@hotmail.com  

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 25 juni 2019: Jaarvergadering  

De jaarvergadering vindt om 20.00 uur 

plaats in Dorpshuis Oase.  

30 juni 2019: Wijchen Sportief 

Tussen 13.00 en 17.00 uur in het 

centrum van Wijchen. 

 24 november: Foto’s maken  

In Dorpshuis Oase. Nadere informatie 

volgt nog. 

 7 december 2019: Première 

In Dorpshuis Oase. Nadere informatie 

volgt nog. 
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