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Fuse online kerstshow 
Wauw wauw wauw! Met deze samenwerking binnen Fuse 
hebben wij 10, 11 en 12 december een onwijs toffe online 
kerstshow in elkaar kunnen zetten! Heb jij ook gekeken? 
We hebben genoten van alle toffe choreografieën, gezellige 
kleding en blije smoeltjes! Hiernaast willen we graag 
Marcel Mol nog extra in de spotlight zetten voor de 
professionele foto’s en Jeroen en Freek van HRS voor het 
regelen van het toffe licht waarmee wij een extra kerst- en 
showsfeer konden neerzetten. Bedankt mannen!   

LOOK BACK 
Fuse  

allstars  
2e  plek  udo! 

De Fuse Allstars hebben afgelopen 
december de 2e plek mogen 
bemachtigen in de online wedstrijd 
van UDO! Wat een toppers! Met 
coach Femke hebben ze hun beste 
video ingestuurd en allemaal een 
beker ontvangen die Femke nog 
persoonlijk langs de deuren heeft 
afgegeven! Weer een overwinning 
binnen Dansschool Fuse! 
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SNEAK PEEK 
Leerzame        lockdown  

Met  fuse tv	
Naast de live lessen die wij geven in deze lockdown bieden we 
natuurlijk nog  veel meer aan binnen Fuse! Heb jij ze al gespot 
op social media?? Zo hebben we bijvoorbeeld de FUSE TV 
waarbij we elke week een ander onderwerp zullen bespreken 
binnen dans, sport en een gezonde lifestyle! Zit je al met je 
pantoffels op de bank? Check dan hieronder wat er te bekijken 
valt! Eentje gemist? Geen probleem! Je kan ze op social media 
altijd terugkijken. Veel plezier! 

 

FUSE TV     – elke woensdag om 19.00u 
Iedere week een andere topic 
 
 
 
 

TUESDAY TERMS   – elke dinsdag 
Iedere week terminologie binnen dans 
 
 
 

 

FUSE SPORTS 
 

SUPER SUNDAY SNACK – elke zondag  
Iedere week een gezond snackrecept 
 
 

THINKING TUESDAY  – elke dinsdag  
Iedere week een positieve quote om over na te denken 
 

EXTRA MOMENTJE  – meerdere keren per week 
Iedere week een momentje met ontspanningsoefeningen 

Er is er een jarig hoera hoera..!	
Heb je deze topper al wel eens bij 
Fuse gezien? Dat kan goed zijn! Om 
Fuse elke week weer te verbeteren 
werkt Jos meer op de achtergrond, 
maar zeker niet minder! Technische 
probleempjes, kapotte meubels, een 
betere WI-FI verbinding, de 
bovenzaal goed isoleren, het is voor 
Jos Nuijten allemaal geen probleem! 
Nuijten? Jazeker! Want naast Fuse-
alleskunner heeft hij ook nog de rol 
als superpapa van Femke! 
Jos wordt 26 januari 65 jaar en 
daarom willen wij hem graag in het 
zonnetje zetten! Wil je nou een leuk 
berichtje achterlaten voor Jos? 
Supertof! Dit kan via social media 
of een mailtje terug! 

Vind, volg en check us out op: 
 

Instagram: @dansschoolfuse  &  @fuse_sports 
Facebook: dansschoolfuse 
Tiktok: @dansschoolfuse 
Youtube: Dansschool Fuse 
E-mail: info@dansschoolfuse.nl 


