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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	Tupac	de	Brito	o	Daan	

Dekkers	o	Lakeisha	Rommy	o		

Rahiel	Parauti	o	Anaïs	van	Hout	

Programma en optreden  
Mei’se Mert 2018 in de 

maak……. 
 

Ook dit jaar zullen wij met alle groepen van UC Dance 
een optreden verzorgen tijdens de jaarlijkse Mei’se 

Mert in het centrum van Geldrop. Dit zal zijn op zondag 
27 mei 2018 van 13.00u tot 17.00u op een mooi 

overdekt podium bij de kerk. 

 

Achter de schermen zijn we volop bezig met het 
maken van het programma voor deze middag. We 

zullen om 13.00u starten en om 17.00u eindigen. Welke 
groep op welk tijdstip zal dansen, laten we onze leden 

zo spoedig mogelijk weten. 

 

Net zoals voorgaande jaren, zorgen we voor een leuk, 
afwisselend programma met zang & dans. 

 
Noteren jullie zondag 27 mei 2018 in de agenda?  
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Danskamp: Summer Dance Weert 2018 

Nieuw docent bij  
UC Dance 

 
Onze nieuwe Breakdance docent Tupac 
geeft al een tijdje les bij UC Dance. Tupac 

heeft de breakdance lessen van Daan 
overgenomen welke momenteel in Zuid-

Korea is voor studie. 
 

In de volgende UC-Nieuwsbrief stelt Tupac 
zich graag aan jullie voor. 

 

Eerste danswedstrijden selectiegroepen 
UC Dance 

 
 

Afgelopen weekend stond voor ons in het teken van 
wedstrijden. Onze selectiegroepen hebben namelijk op 
zaterdag 7 april in Druten en op zondag 8 april in Vught 

deelgenomen aan hun allereerste wedstrijd. Het was wel een 
beetje spannend en natuurlijk wennen maar wat hebben ze 

het goed gedaan en wij zijn trots op ze allemaal! 
 

Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen maar dat geeft niet. 
We zijn nog maar net begonnen! Veel geleerd en gezien 

afgelopen weekend en dit nemen we dan ook mee naar onze 
volgende optredens/wedstrijden! Goed gedaan dansers van 

UCDK, UCDT en UCDC.......op naar de volgende!! 
 

Op zondag 15 april zullen UCDK, UCDT, UCDC en UCDU 
deelnemen aan het OPEN PODIUM bij CKE Eindhoven. Iedereen 

mag komen kijken en tickets zijn te verkrijgen via de website 
van CKE. 
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Spreekbeurt houden over UC Dance?  
   

1

We hebben al diverse 

leuke reacties ontvangen 

van kinderen die een 

spreekbeurt willen houden 

of inmiddels gehouden 

hebben over UC 

Dance,…….hoe leuk is 

dat?!  
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Ontzettend leuk en trots 

zijn we hierop! 

Wil jij ook jouw 

spreekbeurt houden over 

ons? Laat het dan weten 

d.m.v. een mailtje te 

sturen naar 

kim@ucdance.nl 
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Laat je ons ook even 

weten hoe je 

spreekbeurt gegaan is?  

“See Feel Dance bij  

UC Dance.”  

Kom een GRATIS proefles 

doen in één van onze 

lessen! 

 

 

Groepsuitje Vrijdaggroep 
18.30u Budel Volwassenen 
 
Het is inmiddels al even geleden maar toch  
leuk om nog even te vermelden in onze 
Nieuwsbrief.  Op zaterdag 3 maart hadden 
we een groepsuitje gepland staan met de 
dames van de Volwassenengroep van 
docente Kim op de Vrijdaggroep 18.30u  bij 
Fitlife Budel. Het was een hele gezellige 
avond met allerlei lekkere tapas gerechtjes. 
Heerlijk gegeten met veel lol dus het was 
een zeer geslaagd avondje en voor 
herhaling vatbaar. 
 
Bedankt dames,…..wij vonden het erg 
gezellig. Groetjes Laura & Kim 
 

 

 

Nieuw Docent bij UC 
Dance 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Anaïs van Hout en ik ben 19 jaar oud. 
Vanaf maart ben ik begonnen met lesgeven 
bij UC Dance. Ik heb hiervoor al 6 jaar 
danslessen verzorgd, maar wil graag verder 
doorgroeien binnen UC Dance. Omdat 
dansen dan ook mijn grote passie is en ik 
vroeger nooit stil kon blijven staan, heb ik 
ervoor gekozen om een sportopleiding te 
gaan doen. Dit doe ik op de Fontys in 
Eindhoven.  
 
Wie weet tot in de les! 
 
Sportieve groetjes, 
Anaïs 
 
Anaïs zal de Volwassenen groep op de 
dinsdagavond 20.30u in Nuenen verzorgen. 
Wil je een proefles komen doen, je bent van 
harte welkom! 
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Kim Vos 

[BEDRIJFSNAAM]  [Bedrijfsadres] 

RESTAURANT 
EVOLUON 

 

 

 

 

Wist je dat je bij het Evoluon ook heerlijk kan eten & 
BBQ-en? 

 
In de maanden mei tot en met september bieden zij een extra voordelig arrangement aan. En dat op 

het bijzonderste terras van Eindhoven met prachtig uitzicht over de vijver en hét Evoluon.  

 

Voor iedereen die op een speciale plek een BBQ wilt organiseren hebben zij daarom een BBQ 

arrangement samengesteld. Hier kunt u met minimaal 10 personen* gedurende 2 uur genieten van 

BBQ specialiteiten vanaf een Green Egg en dranken uit het receptieassortiment. 

Dit voor slechts € 37,50** (incl. BTW) per persoon! 

 

Informeer naar de voorwaarden en/of plaats meteen een reservering: neem contact op met de 

salesafdeling via 040-2504600 of via e-mail. 

 

* Gedurende de zomersluiting van 13 juli tot 20 augustus geldt een minimum van 35 personen.  

** In combinatie met het 8-uurs vergaderarrangement bieden zij dit aan voor € 35,00 (incl. BTW) per 

persoon! 
 

    

 

 

De lente is weer begonnen! 
 

Het terras is weer geopend en vanaf dinsdag 3 april  

presenteren ze bij het Evoluon een vernieuwde menukaart!  

Zowel in het restaurant en op het terras serveren zij  

nieuwe huiswijnen: de Monterio uit Spanje.  

 

Kom genieten met een lekker glas Verdejo (wit)  

of Tempranillo (rosé) of een Merlot-Tempranillo (rood)! 

 

 

 
  

    

 

 

Kom naar het Evoluon Eindhoven! 
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SMARTPHONE APP UC DANCE 
 
Wist jij dat UC Dance een eigen Smartphone app 
heeft voor iOS en Windows devices? Alle berichten 
die wij op onze UC Dance Facebookpagina 
vermelden, zie je in deze Smartphone app 
voorbijkomen.  
 
 
Wanneer je de app installeert op je telefoon, kan je 
ervoor kiezen push-berichten te ontvangen zodra 
wij iets nieuws vermelden op onze 
Facebookpagina. Zo blijf je op de hoogte van het 
allerlaatste nieuws/foto's/filmpjes etc. ;) 
 
 
Zoek in de store naar UC Dance of klik op de 
onderstaande link voor jouw besturingssysteem: 
 
 
iOS Smartphone:  
https://itunes.apple.com/nl/app/uc-
dance/id860030746?mt=8 
 
 
Windows Smartphone:  
http://www.windowsphone.com/nl-
nl/store/app/uc-dance/c27bcdd1-a09e-4f58-
b37e-616dc93c5c18  
 
Helaas werkt de app niet op Android Smartphones, 
onze excuses.  
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Feestdagen	&	Vakantie’s	2018:	
	

o Vrijdag	27	april	2018:	 	 	 	 	 Koningsdag	
o Zaterdag	28	april	t/m	vrijdag	11	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	2018:	
o 13	april:	FIBO	Duitsland	Zumba	Docenten			
o 15	april:	Optreden	Open	Podium	CKE	Eindhoven	–	selectiegroepen	UC	Dance	
o 27	april:	Optreden	Koningsdag	Waalre	–	diverse	groepen	
o 26	april:	Zumba	special	Kings	Night	bij	sportcentrum	040	Fit!		
o 27	april	:	Optreden	Koningsdag	in	het	Huis	van	Waalre	–	diverse	groepen	
o 27	april:	Optreden	Koningsdag	Nuenen	–	diverse	groepen	
o 03	mei:	Sportdag	Materdei	Overpelt	–	Laura	
o 06	mei:	UC	Dance	Zumba	Training	–	docenten	UC	Dance	
o 08	mei:	Laura	BHV	Herhalingscursus	
o 23	mei:	Laura	Generale	Repetitie	Musical	Materdei	Overpelt	
o 25	mei:	Laura	Begeleiding	2	shows	Musical	Materdei		
o 27	mei:	Optreden	Meisemert	in	Geldrop	–	alle	groepen	UC	Dance		
o 10	juni:	Optreden	Van	Goghmert	Nuenen	–	diverse	groepen	UC	Dance	
o 18	juni	t/m	24	juni:	Vriend	&	Vriendinnenweek	alle	locaties	
o 23	juni:	Selectieteams	Wedstrijd	UDO	-	Slagharen	
o 24	juni:	Optreden	kids	groepen	Geldrop	–	Kinderboerderij	Geldrop		
o 01	juli:	Afsluiting	selectieseizoen	2017-2018		

	
	
	

 

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	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	

 


