
 

Nieuwsbrief Januari 2020 
2019 is alweer voorbij… en wat hebben we de laatste maanden weer veel leuke 
dingen kunnen en mogen doen!  Een optreden in het centrum, Frozen dansdag, 
kijklessen en optreden bij De Jeugdhofzitting!  Maar er komt natuurlijk nog veel meer 
leuks: De opening van de nieuwe locatie van Sportstudio Rob van Dijk, koopzondag, 
de eerste hip-hop wedstrijd en natuurlijk gaan we weer werken aan een gave 
eindvoorstelling!  
 
Verhuisbericht:  
Locatie Sportstudio Rob van Dijk,  
Dr. Abraham Kuyperlaan 36 zal a.s.  
Maandag 27 januari starten op het 
nieuwe adres:  
 

• Heuvel 11, Veghel.   
 
Als je het terrein van de Intratuin op rijdt 
is het gelijk aan de linkerhand.  
 
Met een aantal groepen zijn we een 
verrassingsdans aan het maken om deze 
te laten zien bij de officiële opening. 
Zodra de datum hiervan bekend is, zal ik deze zo snel mogelijk bekend maken.  
 
Voorjaarsvakantie/carnavals vakantie: 
Wij zijn gesloten van 24 februari 2020 t/m 1 maart 2020. 
 
Eindvoorstelling: 
Afgelopen week heb ik met een aantal groepen al een beginnetje gemaakt aan de 
eindshow. 
Dit jaar zullen we jullie meenemen in een reis rond de wereld! Spanje, Egypte, 
Oostenrijk en Hawai.  
Stap zondag 28 juni 2020 met ons in het vliegtuig op Airport Markant Uden en geniet 
van de mooie bestemmingen.  
 
Kledingvoorschrift: 
Klassiek ballet: 4 t/m 8 jaar: lichtroze balletpak (zonder opdruk of tekst), roze panty 
met voet, roze balletschoentjes. Vanaf 9 jaar dragen de leerlingen een zwart ballet 
pak met een roze panty en schoentjes.  
 



 

Urban – Hip-hop: in de les mag je leuke stoere kleding aan waarin je goed kan 
bewegen (dus geen spijkerboeken enz.)  Voor deze les heb je zwarte danssneakers 
nodig deze zullen ook nodig zijn voor de voorstelling!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern: in de modern les draag je een panty zonder voet met daaroverheen een 
strak broekje of een legging. Hierboven een shirt of balletpak.  Het is belangrijk om 
de lichaamshouding te zien, daarom mag je in de les geen losse kleding aan.  
Er wordt gedanst op moderne ‘voetjes’ of sokken. Hou er rekening mee dat sokken 
niet tijdens de show gedragen mogen worden moderne voetjes wel.  
 
Haar: Haren dienen bij elke les vast gedragen te worden.  
 
Kinderfeestjes of workshops: 
Dans Creatie Veghel geeft ook kinderfeestjes en workshops op maat! Denk hierbij 
aan verschillende thema’s zoals: Frozen, dieren, kinderen voor kinderen…. Maar ook 
aan hip-hop feestje, teambuilding enz.  
Voor meer informatie hierover spreek me even aan voor/na de les of stuur een 
mailtje naar info@danscreatie.nl. 
 
Zet 28 juni 2020 vast in jullie agenda, want dan zal heel Dans Creatie Veghel op 
het podium schitteren voor alle familie, vrienden en kennissen. De leerlingen 
zullen trots laten zien wat ze dit jaar allemaal geleerd hebben!  
 
Hieronder nog een kleine terugblik van de afgelopen maanden! 
 
Liefs Daisy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.internet-sportandcasuals.com/206202-papillon-danssneakers-splitzool-dames-zwart/


 

Wat wij allemaal hebben gedaan de afgelopen maanden: 
 
Urban/Hip hop workshop o.l.v. Jeroen en Daisy: 

 
 
Optreden pietenmiddag Centrum Veghel:  

 
 
Frozen dansdag + optreden Centrum Veghel/schaatsbaan: 

 
 
 
 
 
  



 

Sinterklaas lessen: 

 
 
Kijklessen: 

 
 

  
 
  



 

Jeugdhofzitting: 

 
 
 
 
  


