
 

Hallo allemaal, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen.  

Iedereen is alweer fanatiek begonnen met dansen. Hopelijk hebben 
jullie er weer net zoveel zin in als wij! 

Nieuws 

 Zet 8 juli 2017 maar alvast in jullie agenda! Op deze datum 

hebben we namelijk weer een DCT Showcase! De eerste  
vergadering is inmiddels al geweest en er worden alweer 
diverse leuke plannetjes bedacht. We houden het verder nog 
lekker even geheim, maar dit willen jullie natuurlijk niet    
missen! 

 Als vereniging zijn wij aangesloten bij de KNGU (Koninklijke 

Nederlandse Gymnastiek Unie). Onze leden betalen daarom 
4x per jaar bondscontributie. De tarieven hiervoor staan op 
onze site. 
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Voorlopige planning voor het nieuwe seizoen: 

 Zondag 2 oktober was de finale van het Nederlands Kampioenschap van Soneo in Zwolle. Arwen 

en Ezra (en coach Esmee) stonden in de finale van de duodans (6 t/m 9 jaar) en zijn 2e         
geworden. Gefeliciteerd dames! 

 Binnenkort zullen de selectieleden een mail ontvangen i.v.m. de wedstrijdgelden. 

 Hebben jullie onze leuke nieuwe tasjes al voorbij zien komen op Facebook? Alle DCT artikelen 

zijn te bestellen bij Lucie, via info@dctschoonebeek.nl. Binnenkort komt er een nieuwe pagina op 
onze website met een overzicht van alle DCT artikelen. 

Dansspektakel Leek 10 december 

1e voorronde NNKS Drachten 21 januari 

2e voorronde NNKS Leek 11 februari 

3e voorronde NNKS Urk 18 maart 

1e voorronde NK KNGU Winterswijk 9 april 

Soneo theaterwedstrijd Assen 17 april 

The Legacy Dance Competition Delfzijl 22 april 

2e voorronde NK KNGU                    
Emmer -Compascuum 

7 mei 

Finale NNKS Urk (bij voldoende punten) 20 mei 

Open EK voorronde (alleen Reload,  
United en Change) o.v.b. 

3-5 juni 

Finale NK KNGU Rotterdam 18 juni 

We Can Dance in Dalen                             
Theaterwedstrijd in Leeuwarden 

Data nog niet bekend 
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