
   

Veel nieuwe ac viteiten en ontwikkelingen 
De komende weken staan er een hoop nieuwe ac viteiten op het programma 

Allereerst zijn er volgende week van 12 t/m 17 oktober weer 

open lessen bij de recrea egroepen van Mobilee. Deze keer spe-

ciaal gericht op vriendinnen.  De eerste 5 min. laten de leden hun 

geleerde dans van de afgelopen weken zien aan ouders en 

vriendinnen. De rest van de les mag het vriendinnetje meedan-

sen. De uitnodigingen worden deze week in de les uitgedeeld. 

17 oktober is er de jaarlijkse Mobilee Clubdag. De flyer hierover 

hee  u als bijlage ontvangen. Deze dag is gra s en voor alle le-

den van Mobilee. Tijdens deze dag kan er met alle face en van 

onze vereniging kennis gemaakt worden.  

Daarnaast zijn er allerlei nieuwe lessen gestart. Zo wordt er op woensdagavond Zumba 

gegeven van 20:30 t/m 21:30 uur. Na de herfstvakan e starten we met een nieu 

we les genaamd “Special dance”. Deze les is speciaal voor kinderen die om welke reden 

dan ook extra aandacht nodig hee .  Dit kan op motorisch vlak zijn,  maar ook op het 

gebied van concentra e. De les wordt gegeven op dinsdag van 18:00 t/m 19:00 uur.  

Ook zijn we met een extra peuter/kleuterles gestart op de vrijdag-

middag.  

Vanaf heden is er ook een speciale kleuterac e in combina e met 

de gymafdeling. Er kan voor slechts EUR 19,95 per maand onbe-

perkt gedanst en gegymd worden. Ideaal voor ouders en kinderen 

die (nog) niet willen kiezen, flexibel willen omgaan met les jden 

of het gewoon beide erg leuk vinden.  
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Agenda 

10 oktober  

Dance2show A16 
Deventer 

12 t/m 17 oktober 

Open lessen  

17 oktober 

Mobilee clubdag  

18 t/m 24 oktober  

Herfstvakan e  

Pagina 1 

Oktober  

Gezocht…. 
Leden vanaf 10 jaar die ons 17 oktober een paar uurtjes zou willen helpen met het 
rondbrengen van onze nieuwe flyers. Lijkt je dit leuk ?, dan kan je je tussen 12:00 uur 
en 16:00 melden bij de Mobilee dancestudio. Je mag zo lang helpen als je zelf wilt. 
Wij zouden het erg op prijs stellen en zorgen natuurlijk voor iets lekkers.  

https://www.youtube.com/channel/UCc7ZlJnfnkCzGbFf2ZuD3BA
https://www.facebook.com/MobileeDance?ref=bookmarks
www.mobileedance.nl


  Arie de Rouw 

Schilderwerken  

Wist u dat  

 We dankzij Danielle Douqué een picknicktafel voor onze dansstudio hebben 
staan. Zo kunnen ouders ook bij mooi weer buiten wachten. 

 Wij meedoen met de tank en schenk ac e bij Texaco Europabaan 

 Wij het enorm zouden waarderen als u aan ons denkt bij het tanken. 

 Wij de komende weken in de wijken Snel en Polanen, Waterrijk en Staatlie-
denkwar er mooie flyers verspreiden. 

 We een nieuw youtubekanaal hebben genaamd  mobilee dance academy. 

 Hier al heel veel filmpjes van de eindshow en andere leuke filmpjes op staan.  

 De jaarlijkse selec etoeslag in de maand november weer wordt afgeschreven 
( 15,00 euro jazzwedstrijdgroep, 10,00 euro demogroep)  

 We 2 nieuwe demogroepen hebben o.l.v Sharenda Hoogendijk. Deze groe-
pen gaan aan street/showdancewedstrijden deelnemen. 

Fietsenoverlast  

Veel van onze leden komen met de fiets. Heel gezond natuurlijk! Op drukke dagen 

kan het echter voorkomen dat er wel 50 fietsen voor 

de dansstudio staan. Deze fietsen staan vaak pal voor 

de deur van onze buurman en blokkeren soms ook de 

doorgang van de weg. Werknemers van de Wi , die 

wel met de auto het terrein op mogen, kunnen zo niet 

doorrijden. Dit zorgt voor veel irrita e bij de betrokken 

par jen. Laten we, leden maar ook zeker ouders,  erop 

le en waar we  onze fiets parkeren. We zijn druk bezig 

om te kijken waar Mobilee hier nog iets kan betekenen 

in de vorm van een extra fietsenstalling of een duidelijk 

parkeervak.   

(Hier een voorbeeld van een volwassenen en kinderfiets pal voor de deur van onze 

buurman) 

Even voorstellen... 
Mijn naam is Melissa Blaauw, ik ben 17 jaar en woon in Woerden. Ik dans al sinds 

mijn 6e bij Mobilee Dance en doe dit nog steeds met heel veel plezier. Dit jaar dans ik 

in de A t/m 19 jaar o.l.v. Maaike van Brienen. We dansen al heel lang bij elkaar en 

vinden het nog steeds super om samen deze passie te delen, ook buiten dansen heb-

ben we het hars kke gezellig met elkaar!  

Een aantal jaar geleden ben ik begonnen met assisteren bij dansgroepen, ondertus-

sen heb ik nu met juf Demi een kleutergroep en een groep 3-4. Wij geven deze groe-

pen met heel veel plezier elke week les! Ook ben ik nog bezig met een opleiding bij 

de KNGU die zorgt dat ik straks een officiële dans juf ben.  

Naast dansen zit ik op het ID college in Woerden waar ik de opleiding Marke ng & 

Communica e volg in het 2de jaar. 

www.apac.nl

