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Beste leden, ouder(s)/verzorger(s), 

Vanaf maandag 17 augustus starten de lessen weer. Ook kunnen er vanaf 17 augustus proeflessen 
gevolgd worden. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: info@swift64gymnastiek.nl 

 

  

Nieuwe dansdocent 
 

Het bestuur heeft besloten om de samenwerking met Maaike te beëindigen. De samenwerking en 
communicatie verliep stroef.  
Juf Marcella zal vanaf dinsdag 18 augustus de danslessen verzorgen. Wij hebben in juf Marcella een 
geschikte dansdocente gevonden. Zij stelt zich hieronder voor. 
 

Hallo! 
Ik ben Marcella en dans al vanaf dat ik kan staan.  
Discodansen, jazzballet, showdans, streetdance, salsa, steps, zumba, 
modern. In alle periodes in mijn leven was daar altijd de dans. Als hobby 
en als beroep.  
Ik heb 17 jaar als leerkracht in het primair onderwijs gewerkt. Twee jaar 
geleden nam mijn leven een nieuwe wending en stopte ik met mijn werk 
als leerkracht. In de afgelopen twee jaar heb ik verschillende 
yogaopleidingen gedaan. Iets wat ik mooi kan combineren met de dans. 
Ik ben heel blij dat ik het komende seizoen de streetjazz lessen mag gaan 
geven bij Swift’64. Al mijn passies, lesgeven, dans, yoga en kinderen, 
komen nu samen. 
Ik heb er dan ook heel veel zin in om te beginnen en jullie te zien.  
Geniet nog maar fijn van de laatste vakantiedagen en tot volgende week! 
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Ritmische Gymnastiek 
 

Op zaterdag 22 augustus verzorgen we een workshop Ritmische gymnastiek.  
 
Ritmische gymnastiek is een combinatie van danspasjes, gymnastische sprongen, balanshoudingen, 
pirouettes en allerlei lenigheidselementen. Al die bewegingen worden samengevoegd tot een dans op 
muziek. Bij genoeg interesse zullen we deze lessen gaan aanbieden. 
 
Let op! Voor deze workshop met je je van tevoren opgeven. In de bijlage vind je de flyer voor meer 
informatie. 
 

Lestijden 
 

De lestijden blijven ongewijzigd. Hieronder vindt u het overzicht van alle lessen. 

 
Dinsdag Lestijd o.l.v. Locatie 

Dans 1 15.15-16.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 

Dans 2 16.15-17.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 

Dans 3 17.15-18.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 

Dans 4 18.30-19.30 Marcella Burgerhout Gymzaal Noordhoren 

Dans 5 20.30-21.30 Marcella Burgerhout Gymzaal Noordhoren 

Lenigheidstraining 19.30-20.30 Marry van de Sar Gymzaal Noordhoren 

 

Woensdag Lestijd o.l.v. Locatie 

Peuter- & oudergym 08.45-09.30 Paula Snellink Gymzaal Noordhoren 

50+ 10.00-11.00 Paula Snellink Steiger 

Aerobics 20.00-21.00 Els Koot Gymzaal Noordhoren 

 
Ritmische gymnastiek zal starten wanneer we voldoende aanmeldingen hebben ontvangen. 
 
Balletles 
Door het aantrekken van een nieuwe dansdocent en een niet al te grote balletgroep is deze les komen te 
vervallen. 
 

Afspraken rondom Covid-19 
 

Gelukkig mogen alle sportactiviteiten weer binnen plaatsvinden. Wel gelden de volgende afspraken: 

• Bij binnenkomst moeten de handen worden gedesinfecteerd. 

• Volgens de nieuwe normen is de 1,5 meter maatregel tijdens de danslessen niet van toepassing. 
Zie bijlage van de Rijksoverheid. 

• Voorafgaand en na de dansles houden docenten en dansers van 19 jaar en ouder, die geen deel 
uitmaken van hetzelfde huishouden, wel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

• U moet zich thuis omkleden voor de lessen. 

 

 

 

 



Deen actie 
 

De Sponsor Actie is dit jaar van zondag 16 augustus t/m 
zaterdag 5 september. De munten kunnen ingeleverd 
worden t/m zaterdag 12 september. 

Hoe werkt de Sponsor Actie? 
Je ontvangt bij iedere € 10,- aan boodschappen én bij 
speciale actieproducten een sponsormunt. In de winkel 
staat een speciale display met een koker van Dans- en 
gymnastiekvereniging Swift’64.  Doneer je munten aan 
Dans- en gymnastiekvereniging Swift’64. Hoe meer 
munten wij als vereniging ontvangen, hoe groter de 
sponsorbijdrage. Van het opgehaalde bedrag willen wij 
een dag vol gratis workshops aan onze leden aanbieden.  
 

Sponsorkliks 
 

 
Koopt u wel eens online?  
 
Vergeet dan volgende keer niet om eerst 
https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken.  
 
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij 
ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde 
betaalt maar gaat er een commissie naar jouw 
sponsordoel. U sponsort dus gratis! 

 
 
 

Nieuwe website en e-mailadressen 
 

Sinds deze week gebruiken wij onze nieuwe e-mailadressen. 
Dit zijn: 
info@swift64gymnastiek.nl 
administratie@swift64gymnastiek.nl 
financieel@swift64gymnastiek.nl 

U kunt ook een kijkje nemen op onze nieuwe website:  www.swift64gymnastiek.nl 
 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 

 

Email: info@swift64gymnastiek.nl 
 
Website: www.swift64gymnastiek.nl 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Swift64Gymnastiek 
 
Instagram: gym.dans.swift64                            

Sporthal: de Steiger 
                 De Heraldiek 2 
                 Swifterbant 
 
Sporthal: de Noordhoren 
                 De Noordhoren 30 
                 Swifterbant 
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