
Subsidie voor Dansplaneet!  
Nieuwe dansgroep start 6 april 2018 

onbeperkt dansen voor kinderen/volwassenen met meervoudige handicap 
(rolstoel/loper) 

 
 
Beste bewoners, ouders, collega’s en vrijwilligers, 
 

Recreatie Zonhove heeft onlangs een subsidie kunnen 
regelen, waardoor de kosten van de dansclub dit jaar 
kunnen worden verlaagd van € 7,00 naar € 3,50 per les. 
 
Als er voldoende animo is, willen we per 6 april starten 
met de dansclub “De Dansplaneet!”  
 
Deze wordt begeleid door dansdocenten Els Roemer en na haar zwangerschapsverlof weer door 
Kim van der Spek. En zij worden ondersteund door een vrijwilligster van Recreatie Zonhove. 
We hebben afgelopen jaar al kennis kunnen maken met Els en Kim tijdens de enthousiaste 
workshops die zij op Zonhove hebben gegeven. Veel deelnemers wilde graag dat er vervolg aan 
gegeven werd. Maar de kosten waren voor sommige te hoog. Vandaar dat we subsidie hebben 
geregeld, waardoor de kosten bijna gehalveerd zijn.  
 

Wie doet er weer mee?  
 
Wanneer? 
Als we 10 deelnemers hebben aangemeld kunnen we starten. Onze streefdatum is vrijdag 6 april 
2018, 15.00-16.00 uur,  1x per 2 weken. Er is ook de mogelijkheid om iedere vrijdag te dansen. 
Als je dat graag wilt, dan kun je dat aangeven op het opgave formulier. 
 
Waar? 
In de gymzaal van D’n Tref - SWZ Zonhove 
 
Wat kost het? 
Per les kost het  € 3,50  per persoon, en je mag dan ook 1 gratis begeleider meebrengen als je dat 
wilt. Cursusgeld wordt per kwartaal vooraf betaald via overmaking van de factuur die u na 
inschrijving ontvangt. 
 
Inschrijven: 
Bewoners van Zonhove en mensen met een beperking die nog thuis wonen, kunnen zich 
inschrijven, door het inschrijfformulier ingevuld terug te sturen aan afd. Recreatie Zonhove, 
carla.otter@swzzorg.nl  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met Carla den Otter, afd. Recreatie Zonhove.  
Werkdagen: Maandag / dinsdag / vrijdag    T: 06-13804404 / E: carla.otter@swzzorg.nl 
 

Snel inschrijven dus!    
Els heeft er zin in!             
 

Dansclub De Dansplaneet wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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