
Nieuwsbrief K’dans augustus 2015 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer net zo veel zin heeft om te gaan dansen als wij, 
Jeroen, Ilona, Amanda en Karin, dat hebben. Natuurlijk begint dit jaar anders dan anders omdat we de eerste 3 
weken weer gaan trainen voor de eindshow van zondag 13 september. In deze brief alvast de eerste belangrijke 
informatie. Tot dan(s), Karin. 
 
Start dansseizoen 2015-2016 vanaf maandag 24 augustus 
We starten dus weer vanaf maandag 24 augustus. (een week eerder dan normaal) 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden; maar we hanteren de komende 3 weken (tot de eindshow) nog exact 
het rooster van voor de zomervakantie van seizoen 2014-2015.  Dit doen we natuurlijk om de dansen voor de 
eindshow te kunnen blijven oefenen in dezelfde groeps-samenstellingen. Dus bijv. de meisjes die nu in groep 3 
zitten, blijven nog even 3 weken in het kleuter-uur dansen. We hopen natuurlijk dat iedereen die dit jaar niet 
meer blijft dansen bij K’dans, de komende 3 weken nog wel in de les zal zijn en mee zal doen met de eindshow. 
 
Volwassenen-les op dinsdagavond start vanaf 25 augustus 
Bij de volwassenen op dinsdagavond (in de Klaverhal in Zoeterwoude) van 20.30-21.30 uur starten we wel met 
nieuwe swingende dansen en oefeningen vanaf dinsdag 25 augustus. Iedereen is uitgenodigd om 1 of 2 gratis 
proeflessen te komen doen in deze gezellige, enthousiaste groep. Deze groep doet niet mee aan optredens.  
 
Nieuwe leden, weer plek in alle K’dans-groepen 
Na de eindshow starten we met het nieuwe rooster en is er in alle groepen weer plek voor nieuwe leden. 
Het is natuurlijk het handigst als nieuwe leden pas na de eindshow op 13 september een gratis proefles komen 
doen. Maar als nieuwe leden echt niet kunnen wachten…mogen ze ook in de weken voor de eindshow komen 
kijken (en bij de jongste groepen misschien met een dansspelletje meedoen) 
 
Eindshow ‘K’dans, op zoek naar een baan...’ op zondag 13 september in de Klaverhal in  Zoeterwoude 
Het blijft een beetje raar om te zeggen…maar het is toch echt zo…op zondag 13 september hebben we de 
eindshow van K’dans. We starten dit dansjaar dus met een knaller en eindigen dit dansjaar ook met een knaller op 
zondag 3 juli met de eindshow in het Stadstheater in Zoetermeer.  
De hele opzet van de eindshow zal exact zo zijn als de bedoeling was voor de vakantie. Dus dezelfde dansen, 
dezelfde volgorde, dezelfde tijden en dezelfde kleding. Alle informatie is natuurlijk voor de zomervakantie al 
gestuurd. 
Volgende week zal ik alle groepen weer laten weten welke kleding ze zelf moeten verzorgen en wanneer er weer 
extra getraind moet worden (dit zal ook weer hetzelfde zijn als voor de vakantie) 
 
Tijden eindshow  
9.15 uur Alle K’dansers worden verwacht in de kleedkamers (ouders mogen niet de kleedkamer/zaal in…de 

bar is open) 
10.00 uur Zaal gaat open voor publiek 
10.30 uur start Eindshow 1 
13.15 uur Ongeveer eind van show 1 
13.15-14.30 Lunchen met elkaar en alle hulpouders (kinderen moeten zelf voor lunchpakket zorgen)   
14.00 uur Zaal open voor show 2 
14.30 uur Start eindshow 2 
17.15 uur Ongeveer eind show 2 
 
Kaartverkoop 
We gebruiken gewoon de kaartjes die men al gekocht heeft. Dus bewaar ze goed! 
Vanaf dinsdagmiddag 1 september zullen de kaartjes weer te koop zijn bij Margriet en de Klaverhal in 
Zoeterwoude en bij Drogist Harteveld in Leiden. Als er nog kaartjes zijn, zullen die op de dag zelf te koop zijn in 
de Klaverhal. 
 
Kleding 
Zoals ik al aangaf, zal de kleding/kostuums voor alle dansen van de eindshow natuurlijk hetzelfde blijven. 
Bij Sloos–Sport is weer de danskleding van het merk Papillon te koop (zwart pakje, beenwarmers, dansbroek en 
schoentjes). Heeft iedereen een paars shirt…? 
 
Hulpouders 
Ik hoop weer op de hulp te kunnen rekenen van de ouders die zich voor de zomervakantie hebben opgegeven. 
Ik stuur bij deze brief ook het document met daarin alle hulpouders. Zouden jullie dat goed willen bekijken of het 
klopt en als je toch niet kan op 13 september, dat mij dan z.s.m. laten weten. Bedankt. 
 
Vervoer Aggregaat 
Omdat we met de eindshow weer de hele geluid- en lichtshow van de KNGU gebruiken, zullen we gebruik moeten 
maken van een aggregaat voor de extra stroomvoorziening. 
Deze aggregaat moet op zaterdagochtend 12 september worden opgehaald. Ik hoop dat er iemand is die dit 
apparaat zou kunnen ophalen (en terugbrengen op maandag). Het is een zwaar ding van bijna 2400 Kg, maar 
heeft wieltjes, dus kan zo achter een busje/zware auto. Er is alleen een trekhaak nodig en een rijbewijs E. Wie zou 
me hierbij kunnen helpen. Alvast bedankt! 


