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Hallo allemaal, het dansseizoen is inmiddels weer in volle gang en de eerste toernooien zijn 

gedraaid met mooie resultaten! Het leek ons een goed idee om jullie door middel van een 

digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke of 

leuke mededelingen vanuit de vereniging. Dus lees de nieuwsbrief lekker door! 

 

Sjors Sportief 

Ook dit jaar doen wij als vereniging weer 

mee met Sjors Sportief. Inmiddels hebben 

we al 30 enthousiaste aanmeldingen 

binnen voor onze workshops op dinsdag 

26 maart. Vorig jaar was dit een groot 

succes en hebben we hier meerdere leden 

aan overgehouden. Wij hopen dan ook dat 

we dit jaar weer leuke workshops kunnen 

neerzetten! 

 

Ideeënbus 

Vanaf nu kan de Rode Brievenbus in de 

Oase ook gebruikt worden als Ideeënbus. 

Heb jij leuke ideeën waar wij als 

vereniging mee aan de slag kunnen? Of 

heb je andere opmerkingen of tips voor 

ons? Maak dan gebruik van onze nieuwe 

Ideeënbus! Dit mag ook anoniem zijn als 

je dat fijner vindt. De bus zal nog 

herkenbaar gemaakt worden als 

ideeënbus, maar mag vanaf nu gewoon 

gebruikt worden.  

 

Open stoel 

Aan het begin van dit seizoen heeft het 

bestuur kenbaar gemaakt dat iedereen 

welkom is om gebruik te maken van de 

open stoel tijdens de 

bestuursvergaderingen. Dit kan als je iets 

wil bespreken met het bestuur van de 

vereniging. Wil je hier gebruik van maken? 

Benader dan een van de bestuursleden of 

gebruik de Ideeënbus.  

 

Vriendjes en vriendinnetjes training 

Alle groepen hebben een vriendjes en 

vriendinnetjes training op de planning 

staan of al gehad. Bij de minioren show 

modern groep Bounce! was dit een groot 

succes. Iedereen was enthousiast en de 

kinderen hebben allemaal hun beste 

dansmoves laten zien. Iedereen bedankt 

voor deze leuke training! 

Vraag & Aanbod 

Wij hebben als vereniging weer 

meegedaan met de Goede doelen actie 

van Vraag & Aanbod Wijchen. Vanuit deze 

actie hebben wij het mooie bedrag van 

€750 euro mogen ontvangen. Hier zijn wij 

als vereniging natuurlijk hartstikke blij mee! 

Dit geld kunnen we goed gebruiken om 

het door de Mountain Dancers 

georganiseerde ONK te kunnen 

bekostigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zouden alle Rabobank klanten voor 1 

april lid willen worden van hun bank en 

vanaf 14 mei hun stemmen uit willen 

brengen op de Mountain Dancers. 

Vertel dit ook aan vrienden en familie! 

Vorig jaar was één stem al €5 euro 

waard! 

Nieuwe trainingspakken 

Dankzij Sports World loopt de hele 

vereniging in prachtige nieuwe 

trainingspakken en stralen we als 

vereniging weer eenheid uit op de 

toernooien. Hebben jullie onze 

danseressen al trots zien rondlopen in hun 

nieuwe trainingspakken? 

 

Rabobank Clubkas Campagne  

Dit jaar gaan we meedoen met de 

Rabobank Clubkas Campagne met als 

doel om nieuwe trainingstassen aan te 

kunnen schaffen voor onze danseressen 

om het plaatje compleet te maken bij onze 

nieuwe trainingspakken. 

Van 14 mei tot en met 29 mei kunnen alle 

leden van de Rabobank stemmen gaan 

uitbrengen op de verenigingen die zij 

willen steunen.  

 

Als je als klant van de Rabobank je stem 

wilt uit gaan brengen, is het belangrijk dat 

je ook lid bent van de Rabobank. 

Lidmaatschap is geheel gratis en kan 

online aangevraagd worden. Op 

internetbankieren is zichtbaar of je al lid 

bent. Doe je dit voor 1 april 2019, dan mag 

je tijdens de stemperiode jouw stem(men) 

uit gaan brengen. Wij zouden het natuurlijk 

een enorme eer vinden als jullie allemaal 

op onze vereniging gaan stemmen, zodat 

we een leuk bedrag bij elkaar kunnen 

gaan halen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Eline Diks, 

danseres bij 

Repower en Just wanna have  fun! Zij 

geeft de beurt door aan Dian Rikkers. 

Bekijk snel onze website voor de ‘Maak 

kennis met…’ 

 

Optredens  

Op 1 maart hebben Repower en Bounce! 

een optreden verzorgd tijdens de 

Carnavalsmiddag bij Wijkcentrum De 

Brink. De meiden hebben het super 

gedaan en we hebben een mooi 

visitekaartje afgegeven van de vereniging.  

 

Op 5 maart heet Dizzy een super gaaf 

optreden neergezet tijdens de 

carnavalsmiddag in de Markies op 

Alverna. Dames allemaal bedankt voor 

jullie inzet en enthousiasme! 

 

Belangrijke data 

 20 april 2019: Eind BBQ 

Omdat de Mountain Dancers dit jaar 

het ONK organiseren, hebben we geen 

eindafsluiting en geen afsluitend feest 

van het ONK. Het leek ons daarom erg 

leuk om op 20 juni een eind BBQ te 

houden voor al onze leden en 

vrijwilligers. Houdt dus allemaal deze 

datum vrij! 

 

 25 juni 2019: Jaarvergadering  

De jaarvergadering vindt om 20.00 uur 

plaats in Dorpshuis Oase.  

 

 

 

 

 

 



   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


