
 

 

 

 

 

 

De zomer is begonnen 

Allereerst willen wij de dj’s, alle vrijwilligers (voor- en achter de schermen) en alle 

feestgangers heel erg bedanken voor weer een geslaagde zomerborrel! Goede 

muziek, gezelligheid, volle dansvloer en zelfs nog twee vrijwilligers voor in de 

barkeeperspoule erbij. Bedankt! 

 

Cursusaanbod najaar 2022 

Onderstaand ons nieuwe cursusaanbod voor het najaar (vanaf sept. t/m dec.) Het betreft 

een half seizoen mede omdat Corona ons nog steeds in de greep houdt en we rekening 

moeten houden met alle gevolgen van dien.  

Aanmelden voor een cursus werkt d.m.v. het invullen van bijgaand aanmeldformulier en dit 

ondertekend te retourneren. Dit formulier is ook te vinden op onze website.  

In december volgt een nieuw cursusaanbod het voorjaar (jan. t/m apr. 2023) waarvoor 

iedereen zich dan ook weer opnieuw kan aanmelden. 

Ons cursusaanbod bevat vertrouwde cursussen maar ook een aantal nieuwe. 

Zo heeft Anita de Waart helaas aangegeven, vanwege gezondheidsredenen, niet langer 

voor ons de Aerobic Dancing lessen te kunnen verzorgen. Wij danken Anita voor haar 

jarenlange inzet en wensen haar alle goeds voor de toekomst. 

 

Nieuwe samenwerking met Aisha’s Dance Floor 

Door het wegvallen van de Aerobic Dancing lessen zijn wij op zoek gegaan naar een 

alternatief. Dit hebben wij gevonden in een samenwerking met Aisha de Groot van Aisha’s 

Dance Floor.  

Aisha zal dansles geven aan kinderen én volwassenen in Het Trefpunt. Ze is 

een professionele danslerares die in Monnickendam verschillende 

danslessen geeft en met regelmaat met haar leerlingen in theater De 

Purmaryn in Purmerend te vinden is. Meer informatie over Aisha’s Dance 

Floor kijk op haar website www.aishasdancefloor.nl of op haar Facepagina. 

De dansmix voor volwassen bestaat uit een mix van diverse soorten energieke dansen zoals 

b.v. Streetdance, Afro en Salsa (single). In overleg met de groep zal het een wisselend 

programma worden, net waar de groep belangstelling voor heeft. 

Voor de kinderen worden er streetdance lessen aangeboden in drie groepen voor diverse 

leeftijden. 

 

Nieuw: computerhulp 

Ook nieuw in ons aanbod is computerhulp. Iedereen heeft wel eens hulp nodig in de wirwar 

van smartphones, tablets of computers. Wij hebben twee heren bereid gevonden 

(vrijblijvend) te helpen om mogelijke problemen in onze foyer op de lossen! 

Vanaf 8 september a.s. kunt u voorlopig iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur terecht 

voor hulp. De frequentie van deze hulp is mede afhankelijk van het aantal uitstaande 

hulpverzoeken voor individuele begeleiding. Let wel: Hulpverzoeken moeten minimaal één 

week van te voren ingediend zijn via het speciale formulier op onze website. 

 

Soulmade label workshops 

Ook dit seizoen zullen we weer samenwerken met Soulmade Label, in de vorm van 

creatieve workshops met kerst en vriendinnenworkshops, die zowel in het weekend 

als overdag kunnen plaatsvinden. Meer details over de kerstworkshops en de 

datum volgen in november via een Streekblad inlegvel en via onze social media. 

 

Gratis proeflessen 

Let op: voor alle cursussen geldt dat je een gratis proefles kan bijwonen. Zo is er o.a. op 

woensdag 5 oktober a.s. een gratis proefles zijn voor beginners Country Line dansen! 



 

 

 

 

 

 

Cursusaanbod vanaf september 2022 
Uiterste aanmelddatum 31 augustus 2022 

    

Cursus Tijdstip 

Aantal 

lessen Kosten 
    

Dansmix voor volwassen en jongvolwassenen  (NIEUW*) 

Start seizoen  dinsdag 6 september 2022 15 € 150,00 

Groep 1 19.30 - 20.30 uur 
  

Groep 2 20.30 - 21.30 uur 
  

*) Het is altijd mogelijk deel te nemen aan een gratis proefles! 

Minimum aantal deelnemers per groep is 8, maximum aantal deelnemers per groep is 16 

 

Streetdance voor kinderen (NIEUW**) 

Start seizoen  vrijdag 9 september 2022 6 € 57,00 

Groep 1: leeftijd 4 tot 6 jaar 14.45 - 15.30 uur 
  

Groep 2: leeftijd 6 tot 8 jaar 15.30 - 16.30 uur 
  

Groep 3: leeftijd 8 tot 12 jaar 16.30 - 17.30 uur 
  

**) Het is altijd mogelijk deel te nemen aan een gratis proefles! 

Minimum aantal kinderen per groep is 8, maximum aantal per groep is 12 kinderen 
 

Computerhulp (NIEUW) 

Start: 8 september 2022 Iedere donderdag 10.00 - 12.00 uur 
  

Aanmelden via het hulpformulier op onze website 

 

Gym 60+  

Start: 9 september 2022 vrijdag 09.00 - 10.00 uur  15 € 60,00 
 

Bewegen voor Ouderen 

Start:  9 september 2022 vrijdag 10.00 - 11.00 uur 15 € 60,00 
 

Yoga  
   

Start: 7 september 2022 woensdag  15 € 105,00 

Groep 1 19.00 - 20.00 uur 
  

Groep 2 20.15- 21.15 uur 
  

 

Country dansen 
   

Proefles voor beginners woensdag 5 oktober 13.45 - 15.30 

uur 

gratis 
 

Start: 12 oktober 2022 woensdag 13.45 - 15.30 uur 10 € 50,00 



 

 

 

    

Creatief met kralen 

Start: 27 september 2022 dinsdag  1x per 2 weken 6 € 60,00 
 

Breicafé maandag 1x per 3 weken van 20.00 

- 21.30 uur 

7 gratis 

• Eerste bijeenkomst is 12 september 2022, aanmelden niet vereist 

• Vervolgdata worden in overleg met de deelnemers vastgesteld 

• Heeft u restjes wol waar u nog geen bestemming voor heeft? Lever deze dan in bij het 

Breicafé, voor gebruik voor handwerk voor goede doelen. Alvast bedankt!  

Rond de KERST zullen er weer creatieve workshops worden georganiseerd  i.s.m. Soulmade Label 

Meer details hierover volgen in november via een Streekblad inlegvel en onze social media 

 

Vriendinnen workshops i.s.m. Soulmade Label  

• Datum en dag in overleg 

• Max. aantal deelnemers per workshop is 8 personen 

• De workshop is uit te breiden met een borrelplank of Hightea 

n.t.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aanmeldformulier 
 

Naam:_______________________________________           Tel.nr.________________________ 

 

Adres:___________________________________________________________________________ 

 

Postcode:_______________________       Plaats: _____________________________________ 

 

E-mailadres: _____________________________________________________________________ 

 

Geeft zich op voor de cursus/workshop: __________________________________________ 

 

Aantal lessen:___________           Start: _____________________________________________ 

 

Groep:_________________           Tijd: _______________________________________________ 

(indien meer groepen geef uw voorkeur) 

 

Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging het verschuldigde 

cursusgeld ad. € _______________ automatisch te incasseren 

 

Van rekeningnummer (IBAN): NL _________________________________________________ 

 

Naam rekeninghouder :__________________________________________________________ 

 

Datum: _________________          Handtekening: ____________________________________ 

Ons incassant ID is NL41ZZZ371166240000. 

 

 

Je kunt het aanmeldformulier inleveren in de brievenbus van Dorpshuis Het Trefpunt, 

Kerkbuurt 90, of door te mailen naar cursussen@trefpuntmarken.nl 

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst. 

 

Alvast bedankt voor je aanmelding en graag tot ziens! 


