
 

 

 

 

 Nieuwsbrief januari 2020     
 

Time flies when you’re having fun. En plezier, dat is iets wat we bij DANSJA zeker hebben! Op de valreep 

voor het nieuwe jaar willen we jou graag nog even informeren over de nieuwe Zumba+-les, het danskamp 

en het lesrooster in de kerstvakantie. Want ook in de vakantie kan je bij ons blijven bewegen! Hele fijne 

feestdagen en tot in 2020! 

 

Visie 

Zaterdag 12 oktober hebben wij een inspirerende bijeenkomst gehad. Waar staan wij op dit moment? 

Waar willen wij naartoe? Wat zijn onze dromen? Deze dromen hebben wij op papier gezet en gaan we 

stapje voor stapje uitwerken. Er kwam ter sprake dat wij gelukkig worden van ontwikkeling en nieuwe 

dingen, van blije gezichten en een fijne sfeer. Wij zijn onder ander tot de conclusie gekomen dat we 

het heel leuk vinden om zo veel voor onze leerlingen te organiseren maar dat we het ook tof vinden 

om iets gaafs neer te zetten voor onze volwassenen leden, hierover vind je meer verderop in de 

nieuwsbrief. Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn wij een dansschool waarvan je weet dat plezier 

voorop staat, echter loopt er ook erg veel talent rond. Er zijn vele leerlingen die 2, 3 of zelfs 4 of 5 keer 

per week dansen. Dit dankzij ons gevarieerde lesaanbod. Wij vinden het, naast plezier, ook erg 

belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Waar ik leerlingen ouder zie worden, zie ik 

leerlingen ook écht groeien. Dat is iets waar ik trots op ben! Om dit talent een fijne plek te geven zijn 

wij in september gestart met de Technische Talentenklassen en daarbij starten wij in januari met een 

voorselectie. Dus nog steeds geldt dat wij hopen voor vele leerlingen en volwassen leden een 

plezierige en kwalitatief goede dansschool te zijn waar kinderen, jeugd en volwassenen met een lach 

op hun gezicht naar toe gaan en met een nog grotere glimlach weer weg gaan! 

Nieuwe structuur sportabonnement  

Vanaf 1 januari 2020 wordt de structuur van het sportabonnement gewijzigd. De nieuwe 

abonnements-structuur zorgt er onder andere voor dat er per maand opgezegd kan worden én dat er 

vanaf januari 2020 óók in de vakanties gesport kan worden! Met het uitgebreide sportrooster, welke 

ook vanaf januari 2020 ingaat, wordt het nog aantrekkelijker om bij DANSJA te gaan sporten. 

De prijzen voor het sportabonnement zijn: 

1x per week   € 26,50 per maand 

2x per week   € 42,50 per maand 

Onbeperkt   € 54,00 per maand 

10 rittenkaart  € 80,00 

 

Zien wij jou binnenkort in één van onze sportlessen? Voor meer informatie, mail naar info@dansja.nl. 

Op onze website, onder het kopje nieuws, tref je meer informatie aan over het sportabonnement. 

 

 

 



 

Sporten in de kerstvakantie  

Vanaf januari 2020 gaan de sportlessen voor de volwassenen 

door in de vakanties (in een aangepast rooster). Zie hier: 

 

Maandag 30 december 19.30 uur Zumba 

Maandag 30 december 20.30 uur Steps 

Donderdag 2 januari 19.30 uur Jumping! 

Donderdag 2 januari 20.15 uur Total Body Workout 

Zaterdag 4 januari 09.00 uur Zumba Low 

Zaterdag 4 januari 10.00 uur Yoga 

 

Deelname voor leden is kosteloos, aanmelden is niet nodig, dus loop gewoon binnen en heb plezier!  

Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 7,00 per les. Zien wij jou ook bij één (of meerdere) lessen? 

 

Extra les Zumba+ op vrijdagavond   

Iedere maandagavond is het feest tijdens de Zumba+-les! Deze les is voor volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking. Bij voldoende animo starten we op vrijdagavond van 18.45-19.30 uur een 

extra Zumba+-les. Ken jij iemand voor wie deze les passend zou kunnen zijn? Geef dit dan aan 

hem/haar door. De dansles gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie via 

info@dansja.nl. 

 

Hulp gezocht: flyeren in de kerstvakantie   

Heb jij of jouw zoon/dochter in de kerstvakantie nog wat tijd over en vind je het leuk om te helpen? Op 

maandag 30 december gaan we rond 9.30 uur flyeren. Na afloop drinken we gezellig warme 

chocolademelk (met slagroom ☺). Komt maandag 30 december niet goed uit, maar wil je wel wat 

flyers huis aan huis in jouw eigen buurt bezorgen? Dat kan! Laat dit via info@dansja.nl weten. Deze 

uren kunnen ook voor MAS-stage gebruikt worden. Help jij mee? Onze dank is groot! 
 

Nieuwe lessen   

Vanaf januari 2020 breiden wij ons lesrooster uit met wel 6 nieuwe lessen! Begin net als DANSJA het 

nieuwe jaar goed en dans en/of sport met ons mee.  Vanaf maandag 6 januari starten wij met de 

volgende lessen: 

• Maandag 09.00 uur Yoga, 10.00 uur Golden Hour Fit 60+ en 11.00 uur Golden Hour Dance 60+ 

• Woensdag 19.30 uur Dans Totaal Fit 

• Donderdag 20.15 uur Total Body Workout 

• Vrijdag 18.45 uur Zumba+ (start bij voldoende animo) 
 

Lijkt jou het leuk om een van deze lessen te doen, maar twijfel je toch nog of het wel iets voor je is? 

Trek dan toch de stoute schoenen aan en geef je op voor een proefles!  

 

Prinsen- en prinsessendisco zaterdag 1 februari 2020   

Er  staat weer een disco gepland bij de leukste discotheek van IJsselstein ;-). Alle meisjes en jongens 

van 4 tot 8 jaar zijn op zaterdag 1 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Deze 

keer hebben we een thema gekozen voor onze disco en dat is geworden “Prinsen- en 

prinsessenendisco”. Lijkt jou het leuk om koninklijk verkleedt naar onze disco te komen? Koop dan 

gauw een kaartje bij één van onze baliedames. De kaartverkoop start op maandag 6 januari 2020 en 

een kaartje kost € 3,00 per stuk. Elke leerling mag 1 introducé meenemen (voor deze introducé moet 

ook een kaartje gekocht worden). Wij zorgen voor drinken, iets lekkers en leuke activiteiten. 
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AGENDA 

Maandag 23 december 2019 t/m    Kerstvakantie (lessen gaan niet door). Er is een  

zondag 5 januari 2020    aangepast rooster voor de volwassenen 

 

Maandag 6 januari 2020    Start 7-weekse cursus Steps 

 

Maandag 6 januari 2020    Start nieuwe lessen Yoga, Golden Fit 60+ en 

Golden  

Dance 60+ 

 

Woensdag 8 januari 2020    Start nieuwe les Dans Fit Totaal 

 

Donderdag 9 januari 2020     Start nieuwe les Total Body Workout 

 

Vrijdag 10 januari 2020     Workshop Modern 12+ 

 

Zaterdag 1 februari 2020    Prinsen- en prinsessendisco 

 

Zaterdag 8 februari 2020    Workshop (groot)ouder & kind Streetdance 

 

Zondag 15 maart 2020    Sport Festival 

 

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020  Eindvoorstellingen Theater Aan de Slinger 

Workshop (groot)ouder & kind streetdance workshop 

Op zaterdag 8 februari geeft Mandy een gezellige (groot)ouder 

& kind streetdance-workshop. Iedereen vanaf 6 jaar mag 

meedoen en zijn of haar moeder, vader, oom, tante, opa of oma meenemen. De les duurt van 12.00 – 

13.00 uur. Opgeven kan via https://mijn.dansja.nl/inschrijven. De les kost € 12,50 per koppel en de les 

gaat door bij minimaal 5 koppels.  
 

Het danskamp komt er weer aan! 

Superleuk nieuws! De derde editie van ons danskamp staat alweer in onze agenda. Lijkt het jou leuk 

om hierbij aanwezig te zijn? Blokkeer dan vrijdag 19 t/m zondag 21 juni in jouw agenda! Het 

danskamp is voor leerlingen tussen 8 t/m 16 jaar. Meer informatie volgt binnenkort!  

Wist je dat 

• wij een Christmas Dance Video hebben gemaakt? Je kan deze vanaf de kerstdagen bekijken op 

ons YouTube-kanaal! Heb jij je al geabonneerd?  

•  wij vlak voor de kerstvakantie weer danslessen hebben gegeven aan groep 6 van de Torenuil? 

•  er weer een danskinderfeestje in de planning staat? 

• wij na de kerstvakantie weer een Naschoolse Activiteit Jumping! gaan verzorgen voor leerlingen 

van OBS 't Kasteel? 

• de leerlingen van de TTK voor de kerstvakantie testlessen hebben gehad? 

• wij een super bijzonder optreden hebben mogen verzorgen? Een flashmob tijdens een 

huwelijksaanzoek bij restaurant Robuust!  

• de aanmeldingen voor de Moderne workshop van Réno langzaamaan binnen stromen, wil je 

nog meedoen? Geef je dan snel op via onze website.  

• wij op zondag 19 januari met veel leerlingen de voorstelling Grupo Sportivo bezoeken in de 

Stadsschouwburg in Utrecht? 
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SPONSOR KOPER 

 

 

 

 

SPONSOR BRONS 

 

 
 
 

 

GOEDE VRIENDEN 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ook sponsor worden? Dat kan al vanaf € 50,00 per jaar.  

Meer info? Neem contact op via info@dansja.nl 

 


