
 

 

Welkom bij 

De Derde Helft! 
 

15+1 jaar S.D.V.N. Dance Fever 
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LustrumCommissie 
 
Wellicht hebben jullie al een paar jaar lang van ons gehoord, 
wellicht zien jullie ons nu voor het eerst. Wij zijn jullie Lustrum 
Commissie! Sinds 2019 zijn wij bezig geweest met het regelen 
van een spetterende lustrummaand en daarbuiten een prachtig 
lustrumjaar. Eigenlijk zou het 3de lustrum van S.D.V.N. Dance 
Fever plaatsvinden in het dansjaar van 2020-2021, maar wegens 
de COVID-situatie ging dit niet door… We hebben toen onze 
15de verjaardag mooi online mogen vieren, maar nu mag De 
Derde Helft toch echt goed van start! 
 
Inschrijvingen openen op maandag 11 oktober, schrijf je dan 
snel in voor alle activiteiten! De inschrijfdeadline verschilt per 
activiteit, dus houd het goed in de gaten. De betaling van de 
activiteiten vindt achteraf in één keer plaats! 
 
Laten we er het hele jaar door een geweldig feest van maken met 
z’n allen en zo De Derde Helft volledig uitspelen tot het einde 
van dit dansjaar. We wensen jullie allemaal een prachtig 
dansjaar en zien jullie graag bij de activiteiten! 

 
Veel liefs en tot snel in De Derde Helft, 

Esmé, Fransje, Rick en Sanne 
 

 
V.l.n.r.: Fransje, Sanne, Rick en Esmé 
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Lustrum Merchandise 
 
Naast alle gave activiteiten is het ook mogelijk een tof T-shirt, 
vest of de limited-edition totebag met het enige echte 
lustrumlogo te krijgen! Bestel ze direct om ze te kunnen dragen 
of mee te nemen tijdens de activiteiten of het hele jaar door om 
terug te denken aan deze onvergetelijke maand. De eerste week 
van oktober zullen wij aanwezig zijn in de lessen met 
pasmodellen. De dan-bestelde merch zal op tijd zijn voor de 
lustrummaand, maar je kan natuurlijk bij de reguliere 
pasmomenten ook lustrummerch bestellen. 
 

        
 

Lustrumshotje  
“De Derde Helft” 

 
De Derde Helft staat bekend om een groot feest na de 
wedstrijden overdag. Daarom zal gedurende het hele jaar ons 
eigen lustrumshotje te krijgen zijn bij café Daen! Zeker een 
goede manier om een borrel of avondje uit mee te beginnen. Je 
kan deze altijd vragen tijdens onze borrels daar, of natuurlijk 
daarbuiten. Je kan dan hem ‘het lustrumshotje van Dance Fever’ 
noemen, maar uiteraard is hij ook te krijgen onder de naam “De 
Derde Helft”!  
Mocht je De Derde Helft graag in thuis halen: dat kan! Ons 
shotje heeft de enige echte lustrumkleur: zeeblauw-
appeltjesgroen en bestaat uit: 80% Sourz en 20% Blue Curaçao. 
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Foto’s door de jaren heen 
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Maandoverzicht nov. 2021 
 

 
* ID: Let op! Hier is een inschrijfdeadline! 25 oktober is de deadline voor het 
lustrumgala en de workshop partnerdans, 8 november voor de mannen-
/vrouwenavond en city escape, en 15 november voor de overige activiteiten. 

 

Wat na november? 
 
Na november willen we jullie uiteraard niet in een gat laten 
vallen. Daarom zal ook de rest van het jaar een feestelijke sfeer 
krijgen. In 2022 maken we samen een nieuwe start door er lekker 
even een weekend tussenuit te gaan: de Lustrumreis! We 
hebben er ontzettend veel zin in, maar de locatie en precieze 
invulling houden we nog even een verrassing. Er zullen beperkt 
plekken beschikbaar zijn, dus houd de berichtgeving goed in de 
gaten en zorg dat je dit fantastische weekend niet mist! 
 
Afhankelijk van de mogelijkheden, zullen andere activiteiten 
door het jaar heen ook een vleugje derde helft meepakken en 
kunnen we blijven genieten van dit fantastische lustrum. 
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Lustrumactiviteiten 
Lustrumgala 

Bermudadriehoek: Hoe diep zink jij? 
 

 
 

Wanneer:   Vrijdagavond 29 oktober 
Locatie:   Brouwerij De Hemel 
Inschrijfdeadline:  Maandag 25 oktober 
Deelnemers:  Leden + 2 introducées 
Prijs:   Volgt z.s.m.  
 
Beschrijving:  Op vrijdag 29 oktober 
organiseren de GalaCie en de LustrumCie samen een spetterend 
lustrumgala. Met z’n allen maken we een geweldige reis 
richting de Bermudadriehoek. De vertrektijd is om 20:30 bij 
Brouwerij De Hemel Airport. Dit gala zal de start zijn van een 
onvergetelijke lustrummaand vol activiteiten ter ere van ons 15-
jarig bestaan! Alle leden zullen meegaan op deze wondere reis 
naar dé driehoek, maar niet gevreesd: je mag zelf ook nog twee 
introducées meenemen. Neem jij met ons een duik in de 
lustrumzee? 
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Lustrumactiviteiten 
City Escape 

Timescape Nijmegen 
 
Wanneer:   Dinsdagavond 16 november 
Locatie:   Koningsplein, Nijmegen 
Inschrijfdeadline:  Maandag 8 november 
Deelnemers:  Min. 8 – max. 40 
Prijs:   €4,- 
 
Beschrijving:  Tijd zoals we het kennen staat op 
het punt om te eindigen als dit niet wordt tegengehouden. 
Nijmegen zit vol met tijd scheuren en storingen. Om deze 
onvermijdelijke ondergang te voorkomen moet je verschillende 
raadsels en puzzels vinden en oplossen. Nijmegen heeft jouw 
hulp nodig waarbij je bekende monumenten moet verkennen 
samen met je vrienden. De tijd is van het hoogste belang, want 
als je de slotcode niet weet te kraken voor de derde slag op de 
klok zal Nijmegen voor altijd in complete chaos zijn. 
 

Workshop – Dansloos 
Just happy little accidents 

 
Wanneer:   Vrijdagavond 19 november 
Locatie:   Op de campus 
Inschrijfdeadline:  Maandag 15 november 
Deelnemers:  Min. 5 – max. 30 
Prijs:   €3,- 
 
Beschrijving:  Wil jij de artistieke kant van 
jezelf eens naar boven halen, of wil je wijze levenslessen? Deze 
activiteit heeft beide! Tijdens deze activiteit gaan we een 
schilderworkshop van Bob Ross volgen. Deze wijze man gaat 
ons in anderhalf tot twee uur laten zien hoe je een schilderij kan 
maken, waarvan je zelf denkt van wow heb ik dit zojuist 
geschilderd. Wij zorgen voor alle benodigdheden, jij hoeft 
alleen te zorgen voor je meest artistieke zelf.  
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Lustrumactiviteiten 
Workshop – Partnerdans 

West Coast Swing 
 
Wanneer:   Dinsdagavond 2 november 
Locatie:   Op de campus - HAN 
Inschrijfdeadline:  Maandag 25 oktober 
Deelnemers:  Min. 8 – max. 30 
Prijs:   €3,- 
 
Beschrijving:  Er is niets gezelliger dan samen 
met z’n tweeën een dansje te kunnen doen en al helemaal als je 
lekker kunt swingen. Nederland is de westkust van Europa, dus 
wat is er dan toepasselijker dan West-Coast Swing te kunnen 
doen in je eigen woonkamer! Doe daarom lekker mee met West-
Coast swing! Deze dans is de beste combinatie tussen social-
dance en laid-back swingen. Met deze workshop leer je de basis 
van deze geweldige dans. Het is een heerlijk ontspannen dans 
waarbij je helemaal geen danservaring nodig hebt en die strakke 
danshouding helemaal los mag laten.  
 

Workshop – Podiumdans 
Chairdance 

 
Wanneer:   Donderdagavond 25 november 
Locatie:   Op de campus - HAN 
Inschrijfdeadline:  Maandag 15 november 
Deelnemers:  Min. 8 – max. 20 
Prijs:   €3,- 
 
Beschrijving:  Er staat een ontzettende toffe 
workshop op de planning en deze zal gegeven worden door 
niemand minder dan Annemieke van de Koedijk! Neem al je 
energie en enthousiasme mee en wees klaar om alles wat je in 
huis hebt los te gooien op de dansvloer! Chairdance is een 
prachtige dansstijl, waarbij, zoals de naam al aangeeft, gebruik 
wordt gemaakt van een stoel. Deze specifieke stijl gebruikt vele 
invloeden van andere podiumdans stijlen, dus wees erbij!  
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Lustrumactiviteiten 
Mannenavond 
Vesper virorum 

 
Wanneer:   Woensdagavond 10 november 
Locatie:   Sterrenbosch Gebouw 3 (GR) 
Inschrijfdeadline:  Maandag 8 november 
Deelnemers:  Min. 4 – max. 20 
Prijs:   €3,- 
 
Beschrijving:  Bier, snacks, entertainment en 
gezelligheid, wat heb je nog meer nodig? Ondanks dat de 
vereniging voornamelijk uit vrouwen bestaat is het alsnog 
mogelijk om met de mannen van Dance Fever een 
legendarische avond te maken. Zet de tijd in je agenda voor deze 
geweldige avond met alleen maar mannen en zonder de 
bemoeienis van al die vrouwen. 
 

Vrouwenavond 
Ladies night 

 
Wanneer:   Woensdagavond 10 november 
Locatie:   Sterrenbosch Gebouw 1 (GR) 
Inschrijfdeadline:  Maandag 8 november 
Deelnemers:  Min. 4 – max. 20 
Prijs:   €3,- 
 
Beschrijving:  Lieve ladies, zijn jullie ook zo toe 
aan een avondje samen relaxen en bijkletsen? Woensdag 10 
november is daar de perfecte gelegenheid voor. Onder het genot 
van een hapje, een drankje en een masker de hele avond 
verhalen van afgelopen jaar delen en onderuitgezakt films 
kijken. Breng een goed humeur, dan regelen wij de goodies, en 
maken we er samen een supergezellige avond van! 
 
 
Zoals jullie zien zijn de Vesper virorum en Ladies nightsop dezelfde avond 
en bijna dezelfde locatie. Voulez-vous… gemengd borrelen naderhand?  
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Lustrumactiviteiten 
Eindfeest: afsluiting lustrummaand 

Stilletjes Dansen 
 

 
 

Wanneer:   Woensdagavond 1 december 
Locatie:   18e Eeuws Feestgelegenheid Old Cave 
Inschrijfdeadline:  Maandag 15 oktober 
Deelnemers:  Leden + 3 introducées 
Prijs:   €7,- voor leden, 9,- voor niet-leden  

Beschrijving:  Koptelefoon op en muziek aan, jij 
bepaalt waar je naar luistert! Voor het eerst organiseert Dance 
Fever een heuse silent disco. Ben je de muziek even beu, dan 
schakel je over naar een van de andere kanalen of zet je je 
koptelefoon af om bij te kletsen. Ieder Dance Fever-lid mag 
zelfs drie introducées meenemen! Gezamenlijk sluiten we de 
lustrum maand af en djensen we stilletjes met al onze 
(dans)vrienden de nacht in. 
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Foto’s door de jaren heen 
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Lustrumbingokaart 
Kleine spelers zijn overal te vinden, maar in De Derde Helft 
spelen we groots! We hebben daarom voor jullie een prachtige 
bingokaart gemaakt. Je mag deze pagina dus ook losscheuren 
van je bundel, maar raak hem niet kwijt! 
 
Hoe kan je winnen? 
Van ieder onderdeel dat je uitvoert op de bingokaart, stuur je 
een bewijsstuk naar een van de LustrumCie leden. Je kan ons 
bereiken via app als je ons kent, maar je kan natuurlijk ook altijd 
je bewijs naar ons mailen: lustrum@sdvndancefever.nl. 
 
Bewijsstukken kunnen t/m uiterlijk woensdag 1 december om 
12.00 ingezonden worden. Maak dus vooral jouw bingokaart af 
op het spetterende eindfeest! De winnaar(s) van de bingo 
worden vervolgens tijdens de demoavond bekend gemaakt… 
 

 
Ga met alle 
individuele 

LustrumCie 
leden op de foto 

(4 totaal) 

 
Mail/app de 

LustrumCie wat 
jouw beste 

herinnering aan 
Dance Fever is 

 
Wees aanwezig 

bij minimaal 
drie activiteiten 

tijdens de 
lustrummaand 

 
Vereer de Derde 

Helft met een 
adtje en/of een 
shotje met een 

lid van de 
LustrumCie 

 

 

 
Maak een foto 

die goed 
demonstreert 
wat de Derde 
Helft voor jou 

betekent 
 

Plak de 
lustrumsticker 
op een originele 

plek 

 
Dans op het 

lustrumnummer 
in een kroeg 

(Sunlight – The 
Magician) 

 
Verzin een gave 

lustrumyell 
(liever audio 

dan tekst) 
  

 

mailto:lustrum@sdvndancefever.nl

