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Beste leden en ouders,
Jaaaaa alle kindergroepen (t/m 17 jaar) mogen weer dansen! Helaas moeten onze 18+ leden nog wat
geduld hebben. Wij hopen dat we alle Mixfitters, Rithmixers, Jazz’ers en Zumba’ers ook weer snel
mogen verwelkomen!
Vanaf woensdag 19 mei 2021 mogen kinderen en tieners weer dansen! Zij mogen zich weer in het
zweet werken en sjieke nieuwe dansjes leren. Onze trainsters staan te popelen om weer met jullie
aan de slag te gaan! De belangrijkste versoepeling tijdens de lessen, is de versoepeling van al die
stijve spieren. Dus ja, beetje last van spierpijn na de eerste les? Mij niet bellen! ;)
Zoals bekend hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. We hebben twee nieuwe trainsters
aangetrokken ter vervanging van Cindy (Elisa en Lola; zij stellen zich verderop in dit Mixerke aan jullie
voor). Cindy heeft eerder dit jaar aangegeven te stoppen bij Mix om zich te kunnen focussen op
nieuwe uitdagingen. Helaas heeft ook Désirée aangegeven te stoppen met lesgeven bij Mix, zij kan
wegens haar opleiding niet langer de Zumbalessen verzorgen. Voor deze lessen zoeken wij nog
vervanging. Wij wensen Cindy en Désirée heel veel succes in de toekomst!
P.S. Dit seizoen zullen we Cindy op zaterdag nog in de gymzaal treffen. De eerste periode zal ze Lola
nog begeleiden en haar alle tips en tricks leren voor de leukste danslessen!

Lesrooster kindergroepen tot zomervakantie 2021
Start-up zaterdag 22 mei 2021
Mupkes
09:00-10:00 uur
Ieniminimix 1 10:00-11:00 uur
Ieniminimix 2 11:00-12:00 uur

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

Lola
Lola
Lola

Eenmalig: Start-up zaterdag 22 mei 2021
Gimmix
10:00-11:00 uur
Fanfarezaal

Mariëlle

Start-up dinsdag 25 mei 2021
Minimix
18:00-19:00 uur

Gymzaal

Elisa

Zaterdag 29 mei 2021
Junioren garde 12:00-13:00 uur
Gimmix
13:00-14:00 uur

Gymzaal
Gymzaal

Mariëlle
Mariëlle en Dahnée

Jaarvergadering
Op woensdag 9 juni 2021 staat onze jaarvergadering gepland. Bij deze nodigen wij alle leden en
ouders uit om deel te nemen aan de jaarvergadering. Geef je vóór 7 juni 2021 op via
info@dansgroepmix.nl, je ontvangt dan de uitnodiging voor de jaarvergadering via Teams.
Herkiesbaar voor een functie binnen het bestuur zijn Suzanne en Mariëlle. Helaas heeft Mariëlle
besloten om zich niet herkiesbaar te stellen en het bestuur van Mix te verlaten. Na meer dan 20 jaar
in het bestuur te hebben gezeten, is haar vertrek een groot gemis voor onze vereniging. Gelukkig
blijft Mariëlle wel nog verbonden aan Mix. Zo zal ze de groepen Junioren Garde, Elastix en Gimmix
blijven trainen.
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Coronaregels bij de trainingen:

De coronaregels moeten tijdens de lessen helaas nog steeds gevolgd worden. Onderstaand vind je,
om je geheugen weer even op te frissen, de coronaregels zoals we deze voor de lockdown hadden
opgesteld.
-

Desinfecteer bij binnenkomst je handen. Desinfectie en hygiënedoekjes zijn aanwezig.
Gymzaal: Ingang via de voorzijde van de gymzaal en uitgang via de nooduitgang aan de
zijkant van de gymzaal. Idem voor de fanfarezaal.
Kleed je thuis om, dansschoenen kun je in een tas meenemen. De tas en jas neem je mee de
gymzaal in (deze blijft dus niet achter in het kleedlokaal).
Dansers >12 jaar: Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.
Iedere les worden alle aanwezigen geregistreerd.
Tot nader bericht kunnen er helaas geen kijklessen worden ingepland.
Per kleedlokaal maximaal 5 volwassenen.
Gebruikte materialen worden na iedere les gedesinfecteerd.
De kinderen van de Mupkes en Ienieminimix 1 mogen worden gebracht door één ouder,
waarbij de kinderen in de gymzaal op de mat plaatsnemen en de ouder de gymzaal verlaat
via de nooduitgang. Kinderen mogen aan het einde van de les opgehaald worden door één
ouder aan de nooduitgang van de gymzaal.
Indien mogelijk verzoeken we kinderen van Ienieminimix 2, Junioren garde, Gimmix en
Minimix om zelfstandig naar de gymzaal/fanfarezaal te komen. Probeer max. 5 minuten voor
aanvang van de les pas op locatie aanwezig zijn.

Klein Podium
Fanfare St. Gertrudis onderzoekt de mogelijkheden voor organiseren van ‘Klein Podium’. Binnen de
maatregelen wil de fanfare kinderen graag de gelegenheid bieden om hun kunsten aan publiek te
tonen. Indien mogelijk vindt dit plaats op zondag 18 juli, de locatie en de precieze vorm van het
evenement zijn nog niet bekend. De trainsters van de kindergroepen (m.u.v. de allerkleinsten – de
Mupkes) zullen proberen iets leuks voor te bereiden, voor het geval dit inderdaad doorgang kan
vinden.
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Tempeleers
Hopelijk mogen de grotere dames in 2022 ook weer de bühne op met hun dansen! De Tempeleers
van Maastricht hebben ons in ieder geval weer benaderd voor hun zittingen op 5 en 6 februari 2022!
Even voorstellen!
“Mijn naam is Elisa Billy en ik kom zodra het weer mag een
aantal danslessen bij Dansgroep Mix geven. Het gaat om
Rithmix, Minimix, Jazz en Mixfit lessen en hier kijk ik natuurlijk
erg naar uit! In 2018 ben ik afgestudeerd voor Bachelor
Docent Dans in Arnhem en geef ik op verschillende plekken in
zowel onderwijs, als buitenschoolse activiteiten dansles.
Graag laat ik in mijn danslessen iedereen op zijn eigen manier,
in een veilige omgeving, ontwikkelen. Het is voor mij
belangrijk dat mijn leerlingen zichzelf in dans op een creatieve
manier kunnen uiten en plezier beleven!
Hopelijk duurt het niet lang meer voordat we samen kunnen
gaan dansen en ik kijk ernaar uit om te zien en leren hoe jullie
bij Dansgroep Mix te werk gaan!”
“Hoi Allemaal!
Ik ben Lola Herinx, 19 jaar en kom uit
Landgraaf. Via deze weg wil ik mij eventjes
kort voorstellen zodat jullie een beter beeld
krijgen wie ik ben.
Ik dans al met veel plezier sinds mijn 4’e en
geef sinds mijn 17e lessen aan verschillende
leeftijden. Ik vond het dansen en lesgeven zo
leuk dat ik 2 jaar geleden heb besloten om te
beginnen aan de opleiding Cios Dans in
Sittard, waar ik nog steeds met veel plezier
studeer. Ik ben een heel sociaal en vriendelijk
persoon die graag met iedereen een praatje
maakt, dus als je me tegenkomt aarzel dan
niet om mij vragen te stellen of gezellig een
babbel te maken.
Ik hoop jullie hierbij voldoende te hebben
geïnformeerd, en mochten er nog vragen zijn
hoor ik het graag!”
Mopje
Miep is voor het eerst op een dansavond in Segietere. De hele avond zit ze op een kruk aan het
buffet, maar niemand vraagt haar ten dans. Uren later begint de DJ met het laatste nummer. Een
knappe jongen met een glas bier in zijn hand stapt op Miep af. “Ben je misschien nog vrij voor deze
dans?” vraagt hij. Miep zegt heel verlegen “Ja..?”. “Mooi,” antwoordt de jongen, “wil je dan even
mijn bier vast houden?”.

