‘t Mixerke
Daar is hij weer, het enige echte Mixerke! Een nieuwsflits over de belangrijke, leuke en interessante zaken
die in onze vereniging spelen. Het laatste Mixerke is volgens de website (www.dansgroepmix.nl), uitgegeven
in juli 2015. Hoog tijd dus voor een update! ;) Aanleiding voor het oppakken van ’t Mixerke is de
jaarvergadering van afgelopen 12 juni. Ouders gaven aan dat ze het prettig zouden vinden om wat meer
verenigingsinformatie te ontvangen en uiteraard willen wij hier graag gehoor aan geven! In eerste instantie
zullen wij vanaf volgend dansseizoen ’t Mixerke twee keer per seizoen uitbrengen.
In deze editie van ’t Mixerke vinden jullie meer informatie over o.a. de voorstellingsmiddag van zaterdag 29
juni en het begin van het nieuwe dansseizoen na de zomervakantie!

Voorstellingsmiddag
Op zaterdag 29 juni vindt de voorstellingsmiddag van Mix plaats! Tijdens deze gezellige middag zullen alle
dansers en danseressen hun dansen van afgelopen seizoen laten zien. Papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s,
oma’s en íédereen die wil komen kijken, is van harte welkom in de fanfarezaal te Sint Geertruid (gratis entree!).
De zaal is open vanaf 15:30 uur en de voorstelling begint om 16:00 uur. Vanaf 18:30 uur zal de Droomband een
sjiek optreden verzorgen! Kortom, dit mag je niet missen! 
Tijdens de voorstellingsmiddag zullen we ook onze vijf jubilarissen in het zonnetje zetten. Francien Hartmans,
Kim Beckers en Caro Bisscheroux vieren hun 12,5 jarig jubileum en Loes Bastings en Rosanna Caddeo zijn dit
jaar 25 jaar lid!
Alle leden (m.u.v. Ieniminimix en Minimix) worden om 13:00 uur verwacht in de fanfarezaal voor de doorloop.
Zorg ervoor dat je al hebt geluncht! Ieniminimix en Minimix worden om 15:00 uur in de fanfarezaal verwacht.
Aan de ouders van Gimmix, Minimix en Ienieminimix vragen wij om de kinderen een grote tas mee te geven
waar alle spullen inpassen (jas, schoenen, kleren). Zo raken we bij het omkleden niks kwijt en kunnen we na
afloop van het optreden iedereen weer snel omkleden.

Start nieuwe dansseizoen
Na de voorstellingsmiddag op 29 juni kunnen alle leden gaan genieten van een welverdiende zomervakantie!
Alle danslessen worden weer hervat vanaf zaterdag 24 augustus. Jazz en Mixfit starten op dinsdag 20 augustus.
Ben je lid van Mix en wil je na de zomervakantie weer komen dansen? Dan hoef je je niet opnieuw aan te
melden voor het nieuwe dansseizoen. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd.
Wil je niet starten met een nieuw dansseizoen? Vergeet dan niet je lidmaatschap op te zeggen via
info@dansgroepmix.nl.
Nieuwe lesindeling
Zie onderstaand het lesschema van het dansseizoen 2019-2020.
Groep
Ienieminimix 1
Ienieminimix 2

Dag
Zaterdag
Zaterdag

Lestijden
9:00-10:00u
10:00-11:00u

Trainster
Mariëlle en Chantal
Mariëlle

Locatie
Gymzaal
Gymzaal

Garde junioren
Gimmix
Rithmix

Maandag
Maandag
Maandag

18:00-19:00u
19:00-20:00u
20:00-21:00u

Mariëlle
Mariëlle en Dahnee
Loes en Rosanna

Fanfarezaal
Fanfarezaal
Fanfarezaal

Minimix
Jazz
Mixfit

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

18:00-19:00u
19:00-20:00u
20:00-21:00u

Cindy en Dahnee
Cindy
Cindy

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

Starmix
Elastix

Donderdag
Donderdag

19:00-20:00u
20:00-21:00u

Mariëlle en Dahnee
Mariëlle

Fanfarezaal
Fanfarezaal
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‘t Mixerke
ACTIES – ACTIES –ACTIES - ACTIES – ACTIES –ACTIES - ACTIES – ACTIES
Als lid van Mix doe je jaarlijks mee aan verschillende acties om geld in te zamelen voor de vereniging. Deze
acties zijn erg belangrijk, want met dit geld kunnen ieder jaar de kostuums, de trainers, de zaalhuur en
allerlei andere uitgaven worden betaald. Wij zijn super blij dat vorig jaar weer genoeg mensen bereid waren
om hun steentje bij te dragen aan deze acties! Hiervoor willen we je hartelijk bedanken en we hopen ook dat
we het komende dansseizoen weer op jouw inzet mogen rekenen!
Onderstaand alvast wat meer informatie over enkele acties die in september weer voor de deur staan.

Rabo ClubSupport: de vernieuwde Rabo ClubkasCampagne
De Rabobank maakt jaarlijks een bedrag vrij om clubs en verenigingen te sponsoren. De hoogte van het bedrag
wordt bepaald door het aantal stemmen dat een vereniging krijgt. Rabobank klanten kunnen vanaf 27
september stemmen op drie verenigingen in de omgeving. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger
het sponsorbedrag. Natuurlijk hebben wij Mix ook weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport! Dus schrijf het
alvast op de kalender (want vergeten te stemmen is hartstikke zun) en we hopen dat we weer op jouw stem
mogen rekenen!

Grote club actie
In september vindt eveneens de Grote Clubactie plaats. Bij deze landelijke actie kunnen verenigingen de
clubkas spekken door loten te verkopen. Voor alle leden van Mix worden 4 loten besteld, een tweede lid van
hetzelfde gezin krijgt 3 loten, enzovoorts. De kosten van deze loten zijn verrekend in de contributie. Zodra je de
loten ontvangt mag je zelf kiezen of je deze loten verkoopt of dat je ze zelf wil houden. Van de opbrengst van
de verkochte loten gaat 80% naar Mix. Van de overige 20% wordt de loterij georganiseerd waarbij men leuke
prijzen kan winnen!

Mh2d
Op 20, 21 en 22 september 2019 vindt het fietsevenement Mh2d weer plaats in Libeek. Met Mix bezetten wij
jaarlijks zo’n 20 werkplekken en verdienen wij een mooi bedrag voor de vereniging. Leden en ouders kunnen
hun steentje bijdragen bij de inschrijving, in de keuken, achter het buffet of bij de parkeerplaatsen. Mocht je al
weten op welke dag je zou kunnen meehelpen, dan kun je dit alvast aan Rosanna laten weten via
rosanna_@live.nl. Zodra wij van de Mh2D-organisatie het officiële werkschema met de tijden ontvangen, zullen
wij een mail sturen met de in te vullen werkplekken.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
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