
 

Welkom bij het tweede seizoen van Dans Creatie Veghel!!!! Dit seizoen zijn we van 
start gegaan op twee fantastische nieuwe locaties: Sportschool Rob van Dijk en ’t 
Kroontje. Ik ben zo trots en blij dat het merendeel van de leerlingen met mij zijn mee 
verhuisd. Echt super! 

Even een huishoudelijk mededeling voor de locatie ’t Kroontje. De toegangsdeur is in 
principe altijd gesloten. 10 minuten voor aanvang van de les gaat de deur open en 
kunnen de leerlingen naar binnen. Sta je voor een gesloten deur, omdat je 
bijvoorbeeld iets later bent dan kun je altijd even bellen naar dit telefoonnummer: 06 - 
39 02 00 05 en dan komt iemand de deur even opendoen. 
Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens de lesuren in het ’t Kroontje. 
 
Optreden 6 oktober 
Aanstaande zondag 6 oktober (koopzondag) is het eerste optreden van dit seizoen in 
het centrum van Veghel. Groepen die meedoen aan dit optreden zijn: 

• Maandag  16:00 uur 

• Maandag  18:00 uur 

• Maandag  19:00 uur 

• Donderdag  19:00 uur 

• Leerlingen die zijn mee geweest op Danskamp 
 

We verzamelen om 14:30 uur voor de Jola op de Molenwieken 62 in Veghel. Het 
optreden is om 15:00 uur. Natuurlijk krijgen de leerlingen een leuke outfit van ons 
aan. Zelf graag zorgen voor (en alvast thuis aan doen (op de schoenen na 
natuurlijk)): 
 
Maandag 16:00 uur: 

- roze balletpanty en roze balletschoentjes 
Haren: in een klassieke knot 

Maandag 18:00 uur: 
- zwarte voetloze panty/een zwarte legging, een zwart balletpak/hemdje en roze 

balletschoenen 
Haren: in een hoge staart (zonder plukjes) 

Maandag 19:00 uur: 
- zwarte voetloze panty/zwarte legging, een zwart balletpak/hemdje en zwarte 

korte sokken 
Haren: in een hoge staart (zonder plukjes) 

  



 

Donderdag 19:00 uur: 
- zwarte voetloze panty/een zwarte legging, een zwart balletpak/hemdje en 

zwarte danssneakers. 
Haren: in een hoge staart (zonder plukjes) 

Danskamp leerlingen: 
- zwarte voetloze panty/een zwarte legging, een zwart balletpak/hemdje en 

zwarte danssneakers. 
Haren: in een hoge staart (zonder plukjes) 

 
De leerlingen die mee zijn geweest op danskamp, laten tijdens het optreden de act 
zien die zij op het danskamp hebben geleerd. 
 

 
Workshopdag 13 oktober 
Op zondag 13 oktober hebben we een te gekke 
workshopdag. Samen met Jeroen van den Kerkhoff geef 
ik spectaculaire urban-hip-hop workshops. De workshops 
zijn van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf 12.30 uur zijn de 
ouders van harte welkom om te komen kijken naar wat de 
kinderen tijdens de workshop hebben geleerd. De 
workshops zijn in ’t Kroontje en de kosten bedragen € 5,-- 
per leerling. Aanmelden kan tijdens de lessen bij de 
docent.  
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdgroep 
Dit seizoen start ik met een wedstrijdgroep. De les voor deze wedstrijdgroep is op 
dinsdag van 19:30 tot 20:30 uur in ’t Kroontje. 
Ben jij tussen de 11 en 14 jaar en lijkt het je leuk om mee te doen met de 
wedstrijdgroep, dan is nu jouw kans!  
Vanaf 8 oktober mag je de hele maand gratis meedraaien in deze les. In deze weken 
wordt gekeken of jij over voldoende dans skills beschikt om mee te doen in de 
wedstrijdgroep. Begin november wordt bekend gemaakt of je definitief mee mag 
doen met de wedstrijdgroep. Voor de wedstrijdgroep vindt er dus een echt een 
selectie plaats. Ik wil dit vooraf even duidelijk aangeven om al te grote 
teleurstellingen te voorkomen. Je moet minimaal twee jaar danservaring hebben en 
aanmelden kan bij docent in de les.  
 
 
 



 

 
 
 
Dans je nog niet bij Dans Creatie en wil je toch in het wedstrijdteam? Geen 
probleem, kom gewoon gratis meedraaien in de maand oktober en dan hoor je begin 
november of je over voldoende dans skills beschikt om mee te doen met de 
wedstrijdgroep. Meld je aan via info@danscreatie.nl. 
 
8 december Frozen Dansdag  
Op zondag 8 december is er een Frozen Dansdag. 
Deze dansdag is voor leerlingen van 3-6 jaar en voor 
leerlingen van 7-11 jaar. De dansdag is bij ’t Kroontje 
en de kosten zijn € 20,-- per leerling, inclusief eten en 
drinken. Op deze gezellige dansdag doen we allerlei 
leuke activiteiten. Alles wat we deze dansdag geleerd 
hebben, zullen we tijdens een te gekke demonstratie 
laten zien bij het podium dat dit jaar bij de ijsbaan zal 
staan. 
 
Vakanties 
In verband met de herfstvakantie is Dans Creatie Veghel gesloten van 14 tot en met 
20 oktober en in de kerstvakantie zijn we gesloten van 23 december tot en met 5 
januari. 
 
Alvast voor in de agenda: 
Op 28 juni 2020 zullen we net zoals vorig het seizoen afsluiten met een voorstelling 
in Theater Markant. Zet het alvast in de agenda. Dit wil je niet missen!!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daisy Versteegh 
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