
 

Hallo allemaal! 

Nieuws 

 Wauw!! Wat heeft iedereen zijn best gedaan met de eitjes 
actie! Er zijn ruim 2000 (!) zakjes verkocht! Dit is echt boven 
verwacht veel en we willen iedereen ontzettend bedanken 
voor de inzet. De opbrengst gaan we gebruiken voor de 
Showcase op 8 juli. Over niet al te lange tijd zal de           
voorverkoop starten. Houd onze facebook pagina en website 
in de gaten!  

 Zondag 26 maart hebben alle DCT teams meegedaan aan 
We Can Dance in Dalen. Iedereen heeft hard gewerkt aan de 
mix en dat was te zien! Het was een gezellige dag met alle 
groepen en de foto’s van alle teams zijn inmiddels ook    
voorbijgekomen op onze facebook pagina. 

 27 Mei is onze jaarlijkse ledenvergadering om 13.00 uur in 
Sporthal de Kampen. Wil degene die hierbij aanwezig wil zijn 
zich opgeven via info@dctschoonebeek.nl ? 
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Contact: 

Voor vragen, opmerkingen 
of      informatie voor in de 
volgende nieuwsbrief, mail 
naar: 

info@dctschoonebeek.nl 

 

Belangrijke data: 

1e voorronde NK KNGU Winterswijk 9 april 

Goede vrijdag—geen les  14 april 

2e Paasdag—geen les 17 april 

The Legacy Dance Competition Delfzijl 22 april 

Meivakantie—geen les 24 t/m 28 apr 

Bevrijdingsdag—geen les 5 mei 

Dance Event Haren (o.v.b. info volgt via Tessa!) 14 mei 

Finale NNKS Urk (bij voldoende punten) 20 mei 

2e voorronde NK KNGU Emmer-Compascuum 21 mei 

Ledenvergadering 27 mei 

2e Pinksterdag—geen les 5 juni 

Be Different Leeuwarden 10 juni 

Finale NK KNGU Rotterdam 18 juni 

DCT Showcase Atlas theater 8 juli 

 Van het Rabobank stimuleringsfonds heeft DCT een cheque ontvangen van 550 euro. Hier zijn                                  
we ontzettend blij mee. We gaan dit geld gebruiken om nieuwe materialen aan te schaffen die we 
kunnen gebruiken voor de lessen van Mini move. 

 Vragen over de voortgang van je kind of andere opmerkingen/vragen kunnen natuurlijk altijd  
gesteld worden aan Tessa of aan de leden van het bestuur. Denk je echter dat er dieper         
ingegaan moet worden op bepaalde zaken, dan willen we iedereen vragen hier van te voren een 
afspraak voor te maken. We willen hiermee voorkomen dat dit ten koste gaat van de reguliere 
lessen. 
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