Borncountry seizoen 2018-2019
Markt en Oldtimerdag de Bilt

Zaterdag 8 sept waren wij te gast met 2 optredens tijdens de markt en oldtimer dag in de Bilt.
Het weer was ons goed gezind, de sfeer zat er al gauw goed in. Om 11:30 en 13:45 uur gaven wij
twee demo's bij de kerk. Veel publiek, helaas ging het soms wat moeilijk op het gras, maar uiteindelijk
hebben we leuke demo's neer gezet.
Tijdens de wandeling langs de kramen werden we staande gehouden door de band The P.U.B. Of wij
met hen mee wilde dansen. Geen probleem, dus nog even tussen door een klein demootje met live
muziek.

Burendag 2018
Zaterdag 22 sept gaven wij in 't Heycop zaal het trefpunt in Breukelen een demo tgv Burendag, Adrie
Winter had deze dag voor de bewoners en buurtbewoners rond om en in 't Heycop georganiseerd, Na
de demo kregen wij nog een lunch aangeboden en de gasten konden 's middags nog zich vermaken
met een Bingo met schitterende prijzen aangeboden door de winkeliers en op persoonlijke titel,

Feestweek St Elisabeth Lage Vuursche

Woensdag 17 okt waren wij te gast in het St Elisabeth te Lage Vuursche voor de feestweek. Een
hele gezellige ochtend gehad met de bewoners en personeel.

Demo in Molenschot te Soest

Vrijdag 26 oktober hebben wij een zeer gezellige demo gegeven in Molenschot te Soest, wat deden
de gasten gezellig mee, ook werd er mee gezongen met de liedjes waar wij op dansten.

Workshop en Demo Marienburg
Woensdag 14 nov hadden wij een demo voor de vrijwilligers van Marienburg te Soest, i.v.m. met
privacyregels alleen foto's van de dansers.
We hebben een hele gezellige avond gehad en bijna allemaal deden de mensen mee bij het
uitlessen van de dansen.

Couple Dance Bal

zaterdag 17 nov hebben we weer een gezellig couple dance bal gehouden
ruim 40 dansen passeerde de revue. Heerlijke sfeer en de stemming zat er goed in.

Bremhorst Kerstdemo

Woensdag 12 dec hebben wij weer een gezellige kerstdemo gegeven in verzorgingshuis de
Bremhorst te Bilthoven. zo wij als de bewoners genoten enorm, de sfeer zat er goed in en er werd
aardig meegezongen

Kerstoptreden voor UVV

dinsdag 18 dec gaven wij demo voor de UVV kerstmiddag voor senioren in het trefpunt te Breukelen
iedereen heeft heerlijk genoten van deze gezellige middag.

Christmas Bal

zaterdag 15 dec hielden wij ons 19e kerstbal, wat een heerlijke avond is het geweest, er werd veel
gedanst en de voetjes waren veelvuldig in beweging.
iedereen zag er mooi uit. het was weer een top avond

Couple dance Bal.

Vrijdagavond sloten de couple dansers het jaar 2018 af met een mini couple dance bal. het was
enorm gezellig en de tijd vloog om.

Nieuwjaarsbal

2 januari 2019 gingen we van start met het nieuwjaarsbal, het werd een gezellige drukke avond, vele
dansers hadden de weg naar de Vierstee gevonden, heerlijk het jaar in gedanst met Prosecco en Jus
O Range.

Valentijn en Romantiek

De vrije dansavond van 16 februari had als thema Valentijn en Romantiek "Touch of Red", nou daar
was zeker gehoor aangegeven. Iedereen had wel iets roods aan of op. Het was weer een superavond
iedereen genoot, wat en lol met de Cheeseburger.

Start Beginners Groep Soest

4 februari zijn we van start gegaan met een nieuwe beginnersgroep in de klarinet te Soest
een hele fanatieke en gezellige groep

16e 50+ dag 2019

Wat hebben we weer een fantastische dag gehad, Zaterdag 6 april, wat hebben we mooie demo's
gezien. De zaal in de Vierstee was om 10 uur al bom vol. De gehele dag was de vloer vol met
dansers die genoten van de dansen en de muziek.

Zaterdag 27 april demo Huis ter Heide

Zaterdag 27 april gaven wij een demo in Huis ter Heide, De activiteiten zouden plaats vinden in het
park, maar door het slechte weer verschoven naar SV Zeist.
We hebben het toch naar ons zin gehad, in plaats van 2 demo's hebben we er 1 van gemaakt ivm de
drukte.

Woensdag 22 mei Demo Looborch te Zeist

Woensdag 22 Mei hadden we een zeer gezellige middag in Looborch te Zeist, zowel de
dansers als de bewoners genoten van onze muziek en dans.

Donderdag 23 mei 15 jaar les bij de Klarinet te Soest

Donderdag 23 mei hebben we met bijna alle dansers van de 4 groepen van de Klarinet te
Soest het feit gevierd dat Jane 15 jaar les geeft.
Van de dansers kreeg zij een mooi cadeau een Weekendje "Wenen" en daarnaast een
mooie envelop met kaart en inhoud, om zelf iets leuks mee te doen. Heel hartelijk Dank
allemaal. Namens de SWOS kreeg Jane uit handen van Kiki een schitterende bos bloemen.

1 Juni Couple dance avond

Zaterdag 1 juni hielden we weer een Couple Dance avond voor onze couple dansers, helaas
door vakantie waren niet alle couple dansers aanwezig.
Wat hebben we een heerlijke avond gehad, er werd veel gelachen en natuurlijk veel
gedanst.

23 Juni Slotbal
Wat hebben we weer een heerlijke avond gehad in Hotel vd Valk in Houten, Goede sfeer, Veel
plezier, heerlijk gegeten en natuurlijk veel gedanst.
Al met al weer een Top avond.

27 Juni afsluiting seizoen demoteam en niv.3

Donderdag 27 juni sloot het Demoteam en de Niv 3 dansers het seizoen af met een gezellig
avondje Bowling bij de mitlandbanen in Utrecht,
wat een lol hebben we gehad.

28 Juni mini-koppelbal

De Couple dancers Sloten het seizoen af met een klein mini Couple dancebal, er werd veel
gelachen en lol gemaakt, tot september dan gaan we er weer gezellig tegen aan.

Zaterdag 29 Juni gastoptreden van muziek vereniging Kunst en
genoegen uit Maartensdijk.

Zaterdag 29 juni hebben wij een optreden gedaan tijdens het jaarconcert van muziek
vereniging Kunst en genoegen uit Maartensdijk.
ivm Veteranendag waren wij gekleed uit de tijd van Glenn Miller, we hebben ook gedanst op
het nummer van Glenn Miller en als tweede nummer Rock a round the clock (open book)
Het was een hele mooie en verrassende ervaring. Heel; leuk om hieraan meegedaan te
hebben.

Volgend jaar gaan we starten met ons 20e seizoen

