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NIEUWSBRIEF 

 
 

UC	Dance	team:	
o	Laura	Govers	o	Kim	Vos	o	Joyce	van	

Schoonderwalt	o	Sonja	Mac	Vean	o	Nancy	

Smeding	o	Kimberly	Hommes	o	Dominique	van	

Well	o	Herra	Weismann	o	Kelly	Beltz	o	Daphne	

de	la	Cousine	o	Luci	Avila	Lama	o	Jazz	van	

Gemert	o	Kai	Tholen	o	Naomi	Jansen	o	Daan	

Dekkers	o	Lakeisha	Rommy	o		

Rahiel	Parauti	

 

FIJNE FEESTDAGEN! 

De kerstdagen staan voor de deur! Iedereen druk bezig met de 
voorbereidingen, maar toch willen wij jullie namens het hele docententeam van 
UC Dance mooie kerstdagen, een liefdevol, gezond en vooral swingend 2018 
wensen!  

Wij gaan ons klaarmaken voor het nieuwe jaar! Met natuurlijk als starter onze  
Theatershow #NOFILTER! Maar ook optredens, zoals de Spinningmarathon, 
en de Meisemert staan al op de planning voor 2018. En natuurlijk gaan we 
proberen weer heel veel leuke, gave choreografien aan te leren.  

Bedankt voor jullie enthousiasme in 2017 op naar 2018!  

#ZININ #SEE #FEEL #DANCE  
 
UC Dance Kerstvakantie: Van zaterdag 23 december t/m vrijdag 5 januari 
2018 hebben wij Kerstvakantie. Op zaterdag 6 januari 2018 starten de lessen 
weer in het nieuwe jaar! 
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Optredens-	en	Activiteiten		
UC Dance Kids Shirt nieuw 

in onze UC-Shop! 
Trots op onze nieuwe kinder t-shirts zie alle 
nieuwe modellen en prints op 
www.ucdance.nl. "We love it" #UCDANCE 
#KIDSSHIRT #ILOVEUCDANCE 

 
Heb jij al kaarten voor onze 

Theatershow #Nofilter? 
 
Tip: Nog geen kerstgeschenk 
kunnen vinden,voor een 
vriend/vriendin of voor familie! 
Theatershow kaartjes bestellen kan 
op www.hofnar.nl !  
 
#NOFILTER #UCDANCE 
#THEATERSHOW 
 
 

Zumba Gold “SWEET” 
 
Zumba Gold "SWEET"! vrijdag 22 
december om alvast een beetje in 
kerst stemming te komen! En 
gewoon omdat het bijna kerst is

Komen jullie ook vrijdag 
meedoen? See You  
 
#UCDANCE #ZUMBA 
#SPORTCENTRUMHARKS 
 

Naar “De Familie Slim” Een 
Film aangeboden door het 
Evoluon! 
 
Wat een ontzettend leuk initiatief was dit van 
het Evoluon in Eindhoven. Leden van UC 
Dance mochten namelijk op zaterdag 16 
december jl. gratis naar de nieuwe bioscoop 
film “De Familie Slim”. Bij binnenkomst kregen 
de leden een bakje popcorn en daarna mochten 
ze genieten van deze leuke familiefilm in de 
Theaterzaal van het Evoluon. We hebben heel 
veel enthousiaste reacties ontvangen dat het 
een hele leuke middag is geweest.  
 
Nogmaals bedankt aan de organisatie voor de 
erg leuke middag van de leerlingen van UC 
Dance!!  

Tropical Beach ZUMBA 
Party…..doe jij mee? 

 Haal de zomerkleding maar uit de kast want 
de Zumba docenten van UC Dance gaan het 
nieuwe jaar inluiden met een super gezellige 
Tropical Beach Party in Budel, Geldrop, 
Waalre en Valkenswaard. Doe jij ook mee? 
 
- Dinsdag 2 Januari bij 040FIT Valkenswaard  
- Donderdag 4 Januari bij Paramount Waalre 
- Zondag 7 Januari bij Harks Geldrop 
- Donderdag 18 Januari bij Fitlife Budel 

 
 
 

Sleepover Party 
Dinsdaggroep 

 
In het weekend van 25 & 26 
november jl. was er een "Sleepover 
Party" van de UC Dance 
dinsdaggroep 18.30u uit Geldrop. Na 
de verhalen gehoord te hebben, kan 
het niet anders, dan dat het heel 
gezellig is geweest!! Tof Nancy 
Smeding dat je dit geregeld hebt! 

 
 #Sleepy #Fun #Teambuilding 

#UCDANCE 
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Teamuitje vrijdaggroep 16.30u Geldrop 

 
Super gezellige middagje hadden de meiden van de 
vrijdaggroep 16.30u uit Geldrop samen met docente 
Kim Vos. Met heel veel lekkere hapjes, cadeautjes, 
sneeuwpoppen maken, sneeuwballengevecht en heel 
veel lol. Bedankt meiden en Kim voor deze middag in 
winter wonderland!  
 
#lol #veelplezier #teambuilding #dance #streetdance 
#cadeautjes #sneeuwpret 

Spinningmarathon sportcentrum Fitlife Zuiderpoort in 
Budel op 25 februari 2018! 

 
Hij komt er weer aan, de jaarlijkse Spinningmarathon voor het 
goede doel georganiseerd door sportcentrum Fitlife in Budel! Op 
zondag 25 februari, van 13.00u tot 17.00u in de Zuiderpoort te 
Budel!! Dit jaar brengt het team van Fitlife je naar een heuse 
FANTASY WORLD! Zij nemen jullie mee door de wereld van je 
dromen. Een fantasievolle reis die je brengt naar sprookjesachtige 
bestemmingen waar ook de horrorwezens uit je nachtmerries voorbij 
komen... 
 
Ook dit keer mogen de dansers van UC Dance (locatie Budel) 
diverse optredens verzorgen tijdens dit super leuke event voor het 
goede doel STICHTING ALS. Tickets zijn te bestellen via 
www.fitlife-budel.nl. Zet deze datum alvast in de agenda! 
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Feestdagen	&	Vakantie’s	2017/2018:	

o Zaterdag	23	december	t/m	vrijdag	5	januari	2018:		 	 Kerstvakantie	
o Zaterdag	10	februari	t/m	vrijdag	16	februari	2018:	 	 Carnavalsvakantie	
o Zondag	1	april	&	maandag	2	april	2018:	 	 	 Pasen	
o Vrijdag	27	april	2018:	 	 	 	 	 Koningsdag	
o Zaterdag	28	april	t/m	13	mei	2018:		 	 	 Meivakantie	
o Zondag	20	mei	&	maandag	21	mei	2018:	 	 	 Pinksteren	
o Maandag	2	juli	t/m	zondag	26	augustus	2018:	 	 Zomervakantie	
o Zaterdag	13	oktober	t/m	vrijdag	19	oktober	2018:	 	 Herfstvakantie	
o Zaterdag	22	december	t/m	vrijdag	4	januari	2019:	 	 Kerstvakantie	

	

Activiteiten	en	Optredens	2017/2018:	
o 22	december	2018:	Zumba	Gold	“Sweet”	
o 02	januari	2018:	Tropical	Beach	Zumba	Party	bij	040Fit	Valkenswaard	
o 04	januari	2018:	Tropical	Beach	Zumba	Party	bij	Paramount	Fitness&Health	Waalre	
o 05	januari	2018:	Nieuwjaarsborrel	Docenten	UC	Dance	
o 07	januari	2018:	Tropical	Beach	Zumba	Party	bij	Sportcentrum	Harks	Geldrop	
o 08	januari	2018:	Start	nieuwe	UC	Dance	locatie	–	040Fit!	In	Valkenswaard			
o 14	januari	2018:	PRE-Generale	Theatershow	UC	Dance	Geenhoven	Valkenswaard	
o 18	januari	2018:	Tropical	Beach	Zumba	Party	bij	Fitlife	Budel	
o 27	januari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 28	januari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 03	februari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 04	februari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 05	februari	t/m	09	februari	2018:	Carnavalsweek	alle	locaties	UC	Dance	thema	“Tropical”	
o 25	februari	2018:	Optreden	Spinningmarathon	Fitlife	Budel		
o 03	maart	t/m	10	maart	2018:	Kijklessen	op	alle	locaties	van	UC	Dance	
o 27	mei	2018	:	Optreden	Meisemert	in	Geldrop		

	

De	danslessen	gaan	tijdens	de	Feestdagen	&	Vakantie’s	NIET	door	
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Wil	 je	 graag	 dansen	 en	 ben	 je	 op	 zoek	 naar	 een	
gevarieerde	 les?	Heb	 je	 talent	 en	 wil	 je	 begeleid	
worden	 naar	 een	 hoger	 niveau?	 Dans	 je	 al	 bij	 UC	
Dance	 en	 wil	 je	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	 alle	
ontwikkelingen?	Zoek	je	een	dynamische	Streetdance	
les,	Hiphop	les,	Breakdance	les,	Diva-Style	les,	Afro-
Class	 of	 een	 les	 Modern	 of	 Klassiek?	 Of	 ben	 je	 op	
zoek	naar	een	invulling	van	een	evenement?		

UC	 Dance	is	 de	 afgelopen	 jaren	 uitgegroeid	 tot	 een	
ware	dansbeleving	voor	iedereen!		

See, feel, dance 

Doe een gratis proefles! 

 

ADRESSEN	VESTIGINGEN	
	
SPORTCENTRUM	HARKS			 FITLIFE-BUDEL	 	 PARAMOUNT	 	
Bezoekadres:	 	 Bezoekadres:	 	 Bezoekadres:	 	
De	Bleekvelden	26	 	 Instraat	9a	 	 	 De	Pracht	4	
5666	RZ		GELDROP	 	 6021	AC		BUDEL	 	 5583	CW		WAALRE	
	 	 	
www.harks.nl	 	 www.fitlife-budel.nl	 		 www.paramountfitness.nl 

EVOLUON	EINDHOVEN	 											 HET	KLOOSTER	 	 Sportcentrum	040-FIT	
Bezoekadres:	 	 Bezoekadres:		 	 Bezoekadres:	
Noord-Brabantlaan	1A	 	 Park	1		 	 	 Dragonder	1	
5652	LA	EINDHOVEN	 	 5671	GA	NUENEN	 	 5554	GM	VALKENSWAARD	

www.evoluon.com	 	 www.hetklooster.org	 	 www.040fit.nl/Valkenswaard	

 


