Beste dansers,
Op zaterdag 26 november 2022 is het Nederlands
Kampioenschap G-dansen in sporthal Cleijn Duin in Katwijk.
Ook dit jaar is er weer een speciaal optreden van een
superartiest!
Om 09.45 uur gaat de zaal open .
Om 10.30 uur gaat dit NK beginnen en om 16.00 uur is het afgelopen.
Het is niet verplicht om mee te doen. Je kunt ook mee als bezoeker.
Als bezoeker mag je natuurlijk wel meedoen met de Fundansjes en meedansen. (niet
met de wedstrijd)
We moeten nog kijken wie er mee doen met de wedstrijd. We moeten namelijk kijken
of we genoeg paren hebben. De vrijwilligers mogen namelijk maar met één persoon
meedansen met de wedstrijd.
We gaan dit jaar NIET met de bus. Je moet zelf de taxi of het vervoer regelen.
Ik ben er zelf om 09.30 uur om jullie welkom te heten.
Ik sta dan voor de sporthal Cleijn Duin in Katwijk.
Geef onderstaande gegevens goed door aan de taxi of aan je begeleider;
 Zaterdag 26 november 2022
 Sporthal Cleijn Duin, Stadhoudersdreef 1 te Katwijk
 Je moet er om 09.45 uur zijn.
 Om 16.00 uur is het afgelopen.
We willen wel op tijd weten hoeveel mensen er mee gaan. Daarom nu al de brief met
het verzoek deze zo snel mogelijk in te vullen en in te leveren met het geld.
Het is natuurlijk super leuk om familie, vrienden en begeleiders mee te nemen. Maar we
moeten iedereen van tevoren aanmelden. Het duurt de hele dag dus zorg dat je eten,
drinken en geld bij je hebt. Het wordt vast weer een leuke dag.
De kosten zijn € 15.00 per persoon.
Geef je zo snel mogelijk op, uiterlijk op vrijdag 12 november 2022 wil ik weten wie er
mee gaan naar dit Nederlands Kampioenschap G-dansen. Je opgeven kan ook per mail;
teeuwen53@gmail.com , dan met betaling via de bank: ten name van Teeuwen,
NL 19 ABNA 0476524164 onder vermelding NK G dansen 2022 en je naam en aantal
personen. Indien je vragen hebt, dan kun je bellen of mailen naar:
Frans Teeuwen 06-38036685 of: teeuwen53@gmail.com
Vul onderstaande strook in en lever deze met het geld in tijdens de dansles.
Je naam: …………………………………………………………….
Ik ga naar het NK Stijldansen G-klasse in Katwijk.
⃝ Ik doe mee met de wedstrijd
⃝ Ik ga mee als bezoeker
Ik neem ……………….. mensen mee.
Kruis het juiste rondje aan.

