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In dit nummer: 

Dans Agenda 
Lieve Leden 

Een nieuwsbrief in een nieuw jasje , ik hoop dat jullie het leuk vinden en 

misschien wel meer zullen lezen ;-) Ik hoor graag wat jullie ervan vinden! 

  

 

Wilt u de lectures meedoen op het KNVD congres van top coaches en leraren …? 

Meld je dan nu aan bij Patrick of via bestuur@nvd.dance .                                                                  

Voor € 30,- per persoon per dag kun je al een topdag heb-

ben met top leraren. Voor evt meer informatie kan je ook 

bij Patrick terecht .                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Via Patrick kan je ook kaarten bestellen voor het 

KNVD Gala Diner...een heerlijke avond met dansen en 

eten, mooie shows en een goed gezelschap. 

Heb je niks in je agenda dan is dit een echte aanrader! 

Mei 

Zondag 1 Mei Dansmatinee 13:00 tot 15:30       

leden 2,50 niet leden 5 euro nieuwe leden GRATIS 

Zaterdag 14 Mei Danscafé 21:15 tot 23:45           

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zondag 29 Mei Dansmatinee 13:00 tot 15:30       

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zaterdag 4 Juni Danscafé 21:15 tot 23:45              

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Zondag 19 Juni Dansmatinee 13:00 tot 15:30       

leden 2,50 niet leden 5 euro  

Aanmelden gewenst en verplicht via de App. 

063618981 (late afmeldingen of no shows worden in rekening gebracht) 

Wist u dat … ? 

*6 mei a.s. het al medal testen is in Dirksland.    

*In het weekend van 11 op 12 juni onze G klasse 

paren mee gaan doen aan de special Olympics 

en dat Patrick daar is als jurylid.                           

*Er binnenkort weer een dans baby opkomst is. 

Bij Sergei & Rachel Zwaak (Serebriyaniy)      

*Frans en Janique getrouwd zijn.                       

*En dat er nog 5 koppels gaan trouwen in Juni 

die allemaal hun openingsdans bij Patrick heb-

ben geleerd. 

Congres Nieuws 


