
 Zaterdag 16 juni in onze jaarlijkse ledenvergadering in de sporthal, graag opgeven via info@dctschoonebeek.nl 

 Op zondag 17 juni houden we audties voor het nieuwe seizoen. Lijkt het je leuk om in een wedstrijd team te dansen? 

Geef je dan op via info@dctschoonebeek.nl 

 De locatie voor de wedstrijd van 13 mei van het KNGU is gewijzigd. Deze zal niet meer plaatsvinden in Emmer-

Compasuum, maar in de sporthal in Angelslo, Ubbekingecamp 3, 7824 EH Emmen. 

 We zijn dit jaar weer gevraagd om mee te doen aan Dreamnight at the Zoo in Wildlands. Deze vindt plaats op 1 juni. 
De teams die hieraan mee zullen doen, worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 

 De paaseitjes actie was ook dit jaar weer een groot succes. Iedereen ontzettend 

bedankt voor jullie inzet! Een deel van de opbrengst zullen we gebruiken voor ons 
eindfeest. Wat we gaan doen zullen we later bekend maken, maar zet de datum 6 
juli maar alvast in jullie agenda! We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Zijn er 
ouders die graag mee willen helpen met het organiseren van het eindfeest? Geef 
je dan op voor de werkgroep via info@dctschoonebeek.nl 

 Het is volop in het nieuws en ook wij er druk mee; de nieuwe privacywetgeving 
die 25 mei van kracht zal gaan. Meer informatie hierover volgt z.s.m. 

 Binnenkort zal de Rabobank Clubkas Campagne weer van start gaan. Vanaf 31 

mei t/m 18 juni kunnen leden van de Rabobank weer op ons stemmen. Wij hopen 
ook dit jaar weer op jullie steun! 

 Oproep aan iedereen die een ander e-mail adres heeft gekregen of gaat         

verhuizen; geef deze wijziging a.u.b. tijdig door via info@dctschoonebeek.nl 

 Zondag 3 juni gaan we weer met alle groepen naar Dalen voor We Can Dance. 

Omdat we met veel groepen komen, zullen we weer verspreid worden over het 
programma. Zodra we meer weten over tijden e.d. zullen we jullie zo snel       
mogelijk informeren. 

 In november bestaat muziekvereniging Laus Deo 95 jaar en viert dit met een       
concert in het ATLAS Theater. DCT is gevraagd om hierbij de dans te verzorgen. 
Tessa is al druk bezig het een en ander te bedenken. Dansers die hieraan mee 
kunnen doen, zullen t.z.t. door ons worden benaderd. 

Hallo allemaal! 
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Nieuwe data: 

1 juni Dreamnight at the Zoo 

16 juni Ledenvergadering 

17 juni Audities 

6 juli Eindfeest 
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