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Hallo allemaal, 

De eindshow was een spektakel, de vakantie zit er weer op en de eerste lessen zijn alweer voorbij. We hebben 

weer veel besproken en nagepraat dus, tijd voor een nieuwsbrief!  

 

Groepsindeling per 29-09-2016 

Jellybeans Zaterdag 10.00 t/m 11.00 uur 

Happy Feet Zaterdag 11.00 t/m 12.00 uur 

MoVezz Zaterdag 12.00 t/m 13.00 uur 

Bende van ellende Woensdag 18.30 t/m 20.00 uur 

De tequila boomers Woensdag 20.00 t/m 21.30 uur 

Kakelkopjes Donderdag 18.30 t/m 19.30 uur 

Bodyfit  Donderdag 19.30 t/m 20.30 uur  

 

 

Save the date! 

De datum voor de eindvoorstelling is al bekend! Schrijf het allemaal in de agenda. 

Zondag 25 juni 2017 

Uiteraard zal de generale repetitie zaterdag 24 juni 2017 zijn. Tijdstip etc. volgt nog.  

 

Vakanties  

Herfstvakantie 23-10-2016 t/m 30-10-2016 geen les 

Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 06-01-2016 geen les 

Carnavalsvakantie 25-02-2017 t/m 03-03-2017 geen les  

Meivakantie 23-04-2017 t/m 07-05-2017 geen les (bodyfit heeft wel les) 

Zomervakantie 26-06-2017 t/m 27-08-2017 

 

Film & foto’s uitvoering  

Net zoals andere jaren is de film weer te verkrijgen op DVD. In de les kun je aangeven welke uitvoering je graag 

op DVD zou willen. Tevens zijn er foto’s gemaakt, dit jaar zijn er foto’s van onze gasten, tijdens de generale, 

uitvoering en uiteraard van de groepen.  

 

DVD uitvoering  € 5.- 

DVD met ca. 150 foto’s  € 5.- 

 

Samen sterker  

Ben je klant van de Rabobank dan kun je ook lid worden. De Rabobank heeft een campagne georganiseerd 

waar leden hun stem kunnen uitbrengen van 13 t/m 23 oktober op hun favoriete vereniging. Uiteraard zouden 

wij Dansstudio Release het fantastisch vinden om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen zodat we een mooi 

bedrag gesponsord krijgen van de Rabobank. Graag willen wij alle leden verzoeken om op ons te stemmen.  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/weerterland-en-cranendonck/doe-mee-met-rabobank-samen-sterker/ 
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Om te kunnen stemmen moet je ten eerste een rekening hebben bij de Rabobank. Daarnaast moet je 

ook lid zijn van de Rabobank. Dus aan degene die wel een Rabobank rekening hebben zouden wij willen vragen 

om ook lid te worden.Let op: dit duurt slechts 1 minuutje 

Stap 1: Klik op onderstaande link 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/weerterland-en-cranendonck/uw-lidmaatschap/ 

Stap 2: Klik op 'word lid van uw bank' 

Stap 3: Vul de gegevens in die ze vragen 

Stap 4: Je bent lid!  

Dus hopelijk nemen jullie allemaal even de tijd om lid te worden (en eventueel ook te zorgen dat je ouders, 

broertjes, zusjes o.i.d. lid worden). 

P.S. als lid van de Rabobank krijg je 4x per jaar het extra gratis ledenmagazine. En leuke extra kortingen op 

bijvoorbeeld de Efteling.  
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