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Herfstvakantie 20 okt tm 25 okt.
Kerstvakantie 21 dec tm 3 jan.
LET OP!
We starten het seizoen op een dinsdag (1 sept). De week loopt dus van
dinsdag tm maandag de week erop.
Vanaf de herfstvakantie weer het
normale schema (ma-zo).
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DANSCURSUS

(15 weken)

€ 85,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
voor de 2e keer binnen 2 jaar

dit geldt t/m Goud***

€ 65,-*

PLUS abonnement
U kunt uw cursus dan op
2 dagen volgen (dus dubbel) € 30,DEMOTEAM		

€ 30,-

TWEEDE CURSUS
€ 60,in combinatie met een andere
cursus
DERDE CURSUS
€ 50,VIERDE CURSUS
€ 40,KIDSDANSCURSUS

voor kinderen t/m groep 8 € 75,-*

ZUMBA (je betaalt alleen als je komt!!!)
losse les / géén gratis proefles €
10 ritten kaart:		
€
25 ritten kaart:		
€
Extreme 1 mnd onbeperkt
€
Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt €
De kaart is persoonsgebonden.
DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.			
€

23 24 25 26 27 28 29 12
30

NIEUWS
Ja, wie had dat kunnen denken, toen we de vorige SRS net klaar hadden.
Door de onderschatting wereldwijd van de reislustigheid van haar wereldburgers is een pandemie ons deel geworden. Had dit ten tijde van de
Spaanse griep plaatsgevonden dan hadden we een hele andere uitkomst
gezien. Maar voor nu is het de nieuwe realiteit, de 1.5 m maatschappij.
Belangrijk is en blijft hoe beter uw basisconditie is, hoe groter de kans is
dat het eigen immuunsysteem een "fighting chance" heeft tegen het virus.
Dus het belangrijkste advies is : "Kom in beweging!" en nu weten we
allemaal : bewegen is leuk maar dansen is leuker.
Vandaar dat we vol goede moed de draad weer oppakken waar we
gebleven waren in maart en hopen dat iedereen verstandig omgaat met
de verschillende maatregelen zodat we het virus geen kans geven en
daarmee onze gezondheid een plezier doen.
André

2

7,50
65,150,45,110,-

2,50

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar
5 uur privéleskaart

€ 55,€ 225,-

CONSUMPTIEMUNTEN
1/2 muntje (zwart)
1 muntje (rood)		
Lamariaantje (22 muntjes)

€
1,€
2,€ 40,-

Adverteren ? We hebben aantrekkelijke tarieven in combinatie met ons
in-house video systeem (video-ad).
Informeer bij Andre of Clara

DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO

lesprogramma najaar
BLAUWE ZAAL
maandag

09:00-09:50
14:00-16:30
19:00-21:00
21:00-21:50

dinsdag

10:00-12:00
19:00-21:00
21:15-22:30

woensdag

09:00-09:50
10:00-10:50
18:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00

vrijdag

09:00-09:50
10:00-10:50
13:30-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

zaterdag

10:00-10:50
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-23:00

zondag

09:00-09:50
10:00-10:50
14:00-15:00
15:15-16:30
17:30-18:45
18:45-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

maandag

Zumba®
Seniorenmiddag
Wedstrijdtraining Latin
Zumba®

19:00-20:15
20:15-21:30

Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Gezelligheidsklasse 2

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
Zumba® GOLD
Inhaaluur Goud en hoger
Gezelligheidsklasse 1
Gezelligheidsklasse 3

donderdag

19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

RODE ZAAL

Goud*3 paren
Brons paren
BEGINNERS STIJLDANS
Zumba®
Zumba® GOLD
Seniorenmiddag
HipHop Groep 6,7,8
HipHopTeens/Adults
Solo Latino by Kaat_DWTS
Beginners by Kaat_DWTS
SALSA BEGINNERS 1 by
Kaat_DWTS
Zumba®
Techniek Standaard
Techniek Latin
Dansavond
Bokwa
Zumba®
Inhaaluur (t/m zilver*)
Sportklasse
Goud paren
Gezelligheidsklasse 3
Gezelligheidsklasse 2
Zilver paren

dinsdag

woensdag

17:00-19:00
19:15-20:30
20:30-21:45

Gezelligheidsklasse 2 M
Gezelligheidskl in spe 2

HipHop DemoTeam Teens
DemoTeam HipHop Kids
Zumba®
Gezelligheidskl in spe 1
Discofox Beginners
Training Wedstrijdparen
Goud paren
Beginners STIJLDANS

donderdag

17:00-19:00
19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

vrijdag

10:00-10:50
16:00-17:00
19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

Training Wedstrijdparen
Zumba®
Zilver* paren
Discofox Gevorderd

Bokwa
HipHop Groep 3,4,5
Salsa Beginners 2
Salsa Intermediate
Salsa Advanced

zaterdag

10:00-10:45
Peuterdans
10:45-11:30
Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30
SWINGKIDS
15:00-17:30
Training Wedstrijdparen
17:30-19:30
Country
19:30-20:45
Brons paren
20:45-22:00
Zilver* paren
22:00-00:00
Salsa Social
(1e zat vd maand)

zondag

12:00-14:00
17:00-18:15
18:15-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00

Training Wedstrijdparen
Beginners Jeugd
Goud*2 paren
Salsa Beginners 2
Salsa Beginners 1

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa /
Discofox / Country
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Beren op het pad
De afgelopen periode is er door de
maatregelen rondom de Corona crisis
voor veel mensen sprake geweest
van een minder druk sociaal leven.
Zo ook bij ons, maar de dagen, weken
en daarna maanden gingen zich
vullen met allerlei klusjes die eerder
steeds voor ons uitgeschoven waren.
Nu echter leek het niet meer dan
vanzelfsprekend deze zaken op te
pakken zonder het gevoel te hebben
dat er tijdnood zou kunnen optreden. Alsof de hectiek van het drukke
dagelijkse leven van ons afgevallen
was en we met een lager fysiek en
geestelijk tempo konden functioneren
en dicht bij huis en haard liggende
activiteiten op konden pakken. Zo
is menig huis schoner dan schoon
geworden en zijn keukenlades en
– kastjes eindelijk weer eens goed
schoongemaakt en geordend.
Zolders zijn leeggeruimd en verplaatst
naar de kringloopwinkels. Alle voegen
in terrassen zijn een voor een ontdaan
van mos of hardnekkig steeds weer
opkomend onkruid. Kozijnen zijn van
een nieuw verflaagje voorzien.
Legpuzzels kwamen weer tevoorschijn en zorgden voor urenlang
geduld en ontspanning. Het aantal
nog ongelezen boeken in de boekenkast werd zowaar kleiner. Bordspellen
werden weer gespeeld en de oude
fotoalbums werden weer eens
opengeslagen. Ook werden er door
ons weer super 8 filmpjes bekeken.
Op de verduisterde en nu weer ruime

zolder genoten we bij het ratelende
geluid van de projector van de soms
schokkerige beelden en de daaraan
gekoppelde herinneringen.
Zo zag ik mijzelf weer in de 70-er
jaren van de vorige eeuw voorovergebogen staan boven het aankleedkussen van een van onze kinderen.
Ik stemde de kleine na eerst al of niet
kokhalzend ( dat hing soms van de
inhoud af) de vuile luier vervangen te
hebben, nog vrolijker door hem met
allerlei kreten en klanken tot schaterlachen te doen brengen.
“Dabbadabbadoe, pielepiele, kikke
kikke kikke, okke okke okke” waren
o.a. de door mij gebruikte klanken
die meestal in goede aarde vielen bij
het kleintje en met de schone billen
resulteerden in een jolige stemming
en een daarna volgende heerlijke en
zorgeloze slaap. Vrolijke klanken die
geen woorden werden maar door hun
heldere geluid uitnodigden tot dat
schaterende lachen van de kleine.
Het gevoel van het bestaan van
de tijd werd door deze nostalgische
plaatjes nog eens extra duidelijk. Immers er heeft eens iemand gezegd
dat de tijd alleen maar bestaat omdat
anders alles tegelijk zou gebeuren!!
Nu kwamen we alweer enige tijd
geleden de dansschool binnen terwijl
Clara privéles aan het geven was aan
een seniorenpaar. En als je het niet
gezien zou hebben, zou je denken dat
ook hier een moeder voorovergebogen in de wieg haar baby trachtte te

'wist u dat...'
•
•
•
•
•
•

Ricardo & Deborah niet de enige dansleraren zijn die in 2021 in het
huwelijksbootje stappen?
Bas heeft zijn Denise ten huwelijk gevraagd en ......she said YES!!!
Clara om de corona periode te overbruggen een hulphond nodig
had?
Welkom lieve Beer!
André in deze periode harder heeft gewerkt dan ooit? Super
bedankt, Frank & André voor een prachtig nieuw café.
Ons hele team staat te popelen om u weer alle fijne kneepjes van
het dansen bij te brengen?
We echt wel snappen dat u heel veel vergeten bent? Eén geluk,wij ook ;)
Wist u dat corona ook een hele vruchtbare tijd was? Onze assistente
Ramona verwacht in oktober een baby én Norah gaat ook grote zus
worden!! Gefeliciteerd Deborah & Ricardo!
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kalmeren of tot lachen te brengen.

“Sjoep pa ta ta toeke toeke pa jettataaaaaa sjoep -lengte- peta toe
tsjoek tsjak, ta da da ra, papataroepetoekesjoe, tsjak, tatatata , dada –
luisteren-, tjatjatjajaha, sjoepe sjoepe
sjoep , poepepoepedoe, tjeng tjeng
tjen – blijf lang- roepieroepie, malala,
tjak tjak Sjoep – rechterelleboog- pa
ta ta toeke toeke pa jettata sjoep
-lengte- peta toe tsjoek tsjak, ta da
da ra, papataroepetoekesjoe, tsjak,
tatatataaaaa , dada – ellebogen-, tjatjatjajaha, sjoepe sjoepe sjoep ,- denk
aan je hoofd- poepepoepedoe, tjeng
tjeng tjen – blijf lang- roepieroepie,
malala, tjak tjak …...........” Tararaboemdieee ontbrak er alleen nog aan.

Dit waren enkele van de uitgestoten
klanken en uitgesproken woorden
van Clara in de richting van het paar,
dat zich weer tot haar gewend had
omdat ze weer de nodige ‘beren’ op
hun lange danspad waren tegengekomen. Het paar had moeite te
voldoen aan het staccato- en legato
karakter van de tango en dus putte
Clara weer eens uit haar vindingrijke
tas met trainingsmethodes en ging
over op het benadrukken van de tangopassen met een kleurrijk en dwingend klankenpalet als middel. En die
klanken kwamen er allemaal vloeiend
uit en werden gelardeerd met niet mis
te verstane en duidelijk Nederlands
klinkende correcties. Dit hielp het betreffende paar weer een stukje verder
op de moeilijke dansroute.
Ze zeggen wel eens dat je geen oude
beren moet leren dansen want dat is
zwepen verknoeien. ( = oude mensen
nog iets nieuws leren is vergeefse
moeite), maar die woorden zijn aan
Clara en aan de seniorenparen niet
besteed. Zeker niet nu er in haar
leven ook een ‘beer’ is verschenen.
Immers tijdens onze vaak vroege
trainingstijden ( wat een service trouwens in deze crisisperiode) werden
we vaak al op de parkeerplaats door
Clara begroet en nog meer door
“Beer”, de mooie roodbruine labrador
die Clara en André aan hun leven
hebben toegevoegd.
Terwijl Andre zich vakkundig, met
verve en met hulpvaardige handen

op de renovatie van het café stortte ( hij kan zo presentator worden van een van die vele klusprogramma’s op
de televisie, maar dit terzijde!), gebruikte Clara de vele
vrij gekomen Corona uren om “Beer” zowel zindelijk te
maken als te leren luisteren naar haar commando’s. We
zagen het beestje met de week sterker en groter worden
en zowaar ook goed luisteren naar wat zijn baasje zei,
waarbij af en toe een hondenbrokje bij goed gedrag uit
de zakken van Clara ter beloning werd gegeven. Net
zoals vroeger sommige Bulgaarse berentemmers hun
dansende beer beloonden met suikerklontjes en niet,
zoals veel anderen wel deden, met straf of zelfs mishandeling.

rs
Nu schijnt het zo te zijn dat Clara die ervaring van die
beloning van “Beer” bij goed gedrag ook tot het inzicht
heeft gebracht om voortaan de privélessen van met
name de senioren te beginnen met in haar zak of handtas de nodige beloningen. Natuurlijk geen hondenbrokken maar evt. snoepjes als beloning voor dansgedrag
waar zij tevreden mee is. Ze beseft natuurlijk ook dat
wij senioren nu opeens door of dankzij Covid-19 tot een
kwetsbare doelgroep zijn gaan behoren en als zodanig
ook behandeld moeten worden. En om dit nog completer
te maken heb ik horen zeggen dat paren zelfs kunnen
gaan aangeven waar ze tijdens de les mee beloond willen worden. Dus u moet niet vreemd opkijken wanneer
er binnenkort naast de dranken ook dozen met divers
snoepgoed door de groothandel worden afgeleverd bij
de dansschool. En met haar diëtetiek achtergrond zal ze
ook wel weten hoeveel beloning iemand kan krijgen.
Dus weg met al die stokken, elastieken banden en
andere hulpmiddelen. Nee, voortaan zal snoepgoed
die ouwe snoepers op het juiste dansspoor brengen en
houden. En dat allemaal dankzij “Beer”.

LIVESTREAM
Direct na de lockdown zijn we gestart met online lessen
voor o.a. Zumba en de wedstrijdtraining. Hier een impressie van de setup die we gaandeweg uitgedokterd hebben
om een zo professioneel mogelijke livestream te genereren. Kostte wel een paar weken omdat online vergaderen
toch iets anders is dan dansen.
2 PC's TV, 3 camera's, 6 m greenscreen, aparte microfoon
om zaal geluid onafhankelijk in OBS te kunnen streamen.
Maar het resultaat was er uiteindelijk ook naar! Zo goed
dat ik een aantal collega's geholpen heb het ook op te
zetten.

Rijzen en Dalen

Dans hits

Spring is in the air! De leukste lente-liedjes
TITEL
• Banana
• Mas Mas Mas
• Mamacita
• Letters
• Its Raining Men
• La Bamba
• Summer Holiday
• Het regen zonnestr.

ARTIEST
Cokorah ft Shaggy
Rolf Sanchez
Black Eyed Peas
Lucas & Steve
The Weathergirls
Ritchie Valens
Cliff Richard
ACDA& de Munnick

DANS
Samba
Samba
Samba
Discofox
ChaCha
Jive
Slowfox
Discofox

U kunt deze nummers aanvragen tijdens de Dansavond of uw dansles!
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Tectonic

De lange klus vakantie
De verplichte danspauze die we vanaf 15 maart moesten
inlassen had naast heel vervelende ook wat positieve
gevolgen.
Helaas persoonlijk voor mij wel verdrietig aangezien op
16 maart mijn vader mij is ontvallen. Sneller dan oorspronkelijk gedacht maar dat heeft hem ook een hoop
lijden bespaard waar ik dan ook weer
dankbaar voor ben. De afwikkeling is een
ramp in deze corona periode, zoals je
je wel voor kunt stellen maar doordat de
zaak volledig op slot moest heb ik op dat
moment geen andere beslommeringen.
Na de eerste week van verplichte rust
hebben we dan ook weer wat positiviteit in
ons leven binnen gebracht in de vorm van
onze "Beer". Dit corona cadeau-tje zoals
Clara hem noemt levert een leuke
anekdote op. Op zondag 22 maart gaat
Clara naar Brabant voor een afspraak met
een fokker die een mooie chocolade bruine
labrador pup voor ons heeft van 8 weken.
Echter ....bij aankomst blijkt de fokker het
dier onder onze neus al verkocht te
hebben. Hoezo afspraak? #$%&

Na een tocht door en langs o.a.
Oostelbeers, Middelbeers en
Westelbeers kan uiteindelijk een 15
weken oude pup meteen mee naar huis
genomen worden. Dit beestje weegt al 12.5
kg en is niet echt een klein hoopje. Dit, gecombineerd
met de plaatsnamen,
levert hem de naam "Beer" op.
Dus ze vertrekken om te gaan kijken en
komen dus op het eind van de middag
terug met niet direct wat je noemt een
schoothondje!. Nu heb ik in mijn ouderlijk
huis altijd met honden te maken gehad;
mijn vader was een fervente jager.
Deze honden leefden echter buiten en we
woonden in het buitengebied, een hond
uitlaten hield in : de poort openzetten en
10 min later een keer fluiten en hij keerde
weer terug naar zijn hok. Tja als ik dat hier
bij de rijksweg doe ben ik bang dat ik een
platte hond terugzie.
Nu hoef ik me ook niet direct met de
opvoeding van het beestje bezig te
houden. Clara heeft voor mij een leuke
taak bedacht....kuch..kuch.. het café restylen!.
Nu is het zo dat de dames (Clara, Deborah en Ellen) een
moodboard hebben gemaakt wat ze precies willen met
de nieuwe indeling cq uitstraling. Want dat kunt u
beamen heren, dat dames vaak leuke ideeën hebben
maar totaal geen benul hoeveel tijd/moeite en ook geld
sommige ingrepen kosten.
Nu hadden we dit al gepland voor de zomer periode
maar door de onzekerheid over de tijd die we stop liggen

Dus vanaf een parkeerplaats gaat onze dochter die
met Clara mee is, op zoek of er ergens nog een pup te
vinden is in de buurt, en jawel op een kleine 80 km
verder is er nog een: met de vraag of ze voor 17:00
uur daar kunnen zijn.......ok, dat wordt laagvliegen voor
Clara....iets wat ze trouwens goed kan, en aan het aantal boetes terug te voeren destijds ook regelmatig deed.
Heden ten dage is ze gelukkig wat verstandiger...hoop ik.

Recept

Romige vegan courgettesoep

Hmm, zo'n soep is alle seizoenen lekker, en in een half
uurtje klaar. Zorg dat je de blender of staafmixer klaar
hebt liggen. De ingrediënten zijn voor 4 personen.
Verhit de kokosolie in een kookpan en fruit hier zachtjes
de ui en knoflook in, tot deze glazig zijn.
Halveer de courgette en snijd deze in blokjes. Voeg toe
aan de ui en knoflook en laat deze mee sudderen tot ze
zacht zijn.
Voeg hieraan de groentebouillon toe en breng eventueel
op smaak met zout. Breng dit aan de kook, zet op een
zacht vuurtje en laat dit 15-20 minuten doorpruttelen.
Haal de soep van het vuur en giet deze over in de
blender, of gebruik een staafmixer in de pan.
Zet de soep terug op het vuur en voeg de kokosmelk toe.
Breng deze al roerend tegen de kook aan en haal hem
daarna weer van het vuur.
Garneer de soep met verse kruiden of een beetje lente-ui
en serveer.
Eet smakelijk!
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Ingredienten:
Kokosolie 1 eetlepel
Ui 1 stuks, gesneden
Knoflook 3 teentes gesneden
Courgette 2 stuks
Groentebouillon 750 milliliter
Kokosmelk 150 milliliter / Lente-ui 1 stuks

administratieve poot die veel, heel veel tijd heeft gekost.
Direct na de eerste week heeft een kleine groep dansleraren zich samengepakt en is gestart om eens te
inventariseren hoe we als branche deze crisis kunnen
overleven. Als snel is dit kleine groepje omgeturnd tot
een kerngroep die de belangen van zo'n 1556 dansondernemers gaat behartigen. In dansland zijn nogal
wat kleine organisaties en het is en was altijd lastig om
deze op een lijn te krijgen vandaar dit initiatief. Samen
hebben we intensieve gesprekken gehad met RIVM,
ministeries van OCS, VWS en EZ om het protocol voor
de danswereld geaccordeerd te krijgen. Ik heb genoeg
online vergaderingen voor de rest van mijn carrière
gehad!! Bijna dagelijks zitten we in diverse subgroepen
te ZOOMEN (ook weer een nieuw werkwoord) en zelfs
op vakantie in Frankrijk heb ik diverse online meetings.
Maar met succes! We zijn en staan nu apart vernoemd
in de diverse noodmaatregelen.
Een klein extract uit de problematiek: Dansen valt onder
cultureel onderwijs (SBI-code: 85.52.1) Conform deze
regels mogen we 1 juni open, echter.....dansen is sport
vlgs ministerie (niet vlgs belastingdienst!! arrest 2010)
...dus 1 juli open, echter ....dansen is contactsport dus
open op 1 september tegelijk met de sexwerkers...
(nooit gedacht dat ik daar mee gelijk gesteld zou
worden..) maar in al zijn wijsheid en 3 brandbrieven naar
de ministeries hebben we een uitzonderingspositie weten
te bereiken voor de dansbranche.
Dus u begrijpt me nu als ik zeg: "ik heb het nog nooit zo
druk gehad als de laatste maanden!"
Het enige jammere is dat de financiële compensatie voor
ons bedrijf vanuit de overheid slechts een druppel op de
gloeiende plaat is; waarbij we ons terdege realiseren dat
er veel mensen enorm mee geholpen zijn maar er ook
velen zijn die hun bedrijf in de afgrond zien verdwijnen.
Zover is het gelukkig bij ons niet gekomen en.. we zijn
nog gezond dus klagen laat ik aan anderen over.
André

moet de planning wel kloppen. En aangezien ik regelmatig klus, maar dit niet mijn dagelijkse werk is, kan ik
het niet exact timen.
Dus we beginnen met het plafond, da's simpel toch, oh
shit dan moet ik alle leidingen ook fatsoeneren want die
waren geinstalleerd met de gedachte dat geen mens
die ooit zou zien liggen. De hele bovenkant moet zwart
worden. Ah de spuit erop, verf zou met 5% verdunning te
spuiten moeten zijn.....helaas pindakaas....eerder 20%...
EN dat betekent 4 lagen om het een beetje dekkend te
kijgen.
Daarna de lambrizering eraf en ook het tapijt van de
muren.....tja toen kon ik ook alle muren opnieuw stucen...
was ff niet ingecalculeerd.....
De grootste post and pain in the ass is de vloer, de
geplande gietvloer kost me teveel ribben, dan kan ik niet
meer rechtop staan voor mijn danslessen, dus gekozen
is voor PVC klik laminaat. Voor diegenen die dit al ooit
gelegd hebben, probeer dit eens om een obstakel heen
waarbij 0.5 mm al teveel (!!) is om de aansluiting weer
te maken. Mijn vocabulair aan krachttermen is rigoreus
uitgebreid mag u gerust weten maar....het zit.. excuus ligt
erin. pffffff.
Het geheel moet een industriële look krijgen waarbij de
bar en balie oppervlakken met beton cirré zijn bekleed.
Prachtig materiaal ! maar intensief in de bewerkingen.
Gelukkig heeft de fam. Nieling (Hans en Robin) hier
ervaring mee, en zij hebben een meer dan stevig
aandeel hierin gehad. (Guys THNX!!!)
Doordat de bovenkant van de bar en plafond volledig
verdwenen zijn hebben we wel de illusie van veel meer
ruimte gecreëerd. En de ruimte is nu uitermate geschikt
voor zwartkijkers ....:)
Je merkt wel dat de handjes van een dansleraar niet
gewend zijn aan het klussen: kloven en ruwe plekken.
Clara met zachte handjes aanpakken lukt dan ook niet
meer maar gelukkig heeft die nu iemand anders om te
commanderen dus ik zit veilig....en Beer blijft toch alleen
maar likken. PS koop nooit een labrador als waakhond..
in het beste geval likt hij de inbrekers dood!.
Naast deze lichamelijke arbeid is er ook nog een andere
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corona perikelen

De entree kan dan uitsluitend per keer betaald worden.
De kosten blijven €2.50 per persoon per keer.

opnieuw aan te melden. We houden namelijk via de
ledenlijsten bij wie aanwezig zijn op een betreffende
avond. Komt u normaliter op een andere dag, geeft u dit
dan even door bij de balie zodat we dit correct kunnen
verwerken.
Voor de dansavond en dansmiddagen en zumba lessen
dient u wel van te voren te reserveren. Dit kan via de
site zodat ook automatisch de gegevens verwerkt kunnen worden. Even een mailtje/appje sturen mag dus
niet aangezien dan de controle op het maximum toegestane personen mbt tot de beschikbare ruimte niet
mogelijk is.

In deze onzekere tijden wat betreft het Corona virus,
lijkt dit voor ons de enige juiste beslissing.

Mocht de situatie veranderen, dan passen we het beleid
natuurlijk aan.

ventilatie

Zumba

Entree
Entree dansavond en senioren middagen
In het verleden hebben we altijd gewerkt met seizoenskaarten voor de dansavond en de senioren middagen.
Uw kaart blijft geldig t/m 30 september.
Vanaf 1 oktober gaan we hiermee stoppen.

Ten tijde van de bouw van de blauwe zaal (1998)
hebben we om financiele redenen gekozen om geen
airco te monteren. De centjes waren op...
De keuze is toen gevallen om de ventilatie capaciteit
zodanig te kiezen dat we daarmee de opbouw van
warmte in de zaal onder controle konden krijgen.
Nu dus een geluk bij een ongeluk!
De totale capaciteit bedraagt 5000m3 gebalanceerd
(zowel in als uitgaande ventilatie). Conform het bouwbesluit mbt ventilatie waarna verwezen wordt door het
RIVM hebben we een zesvoudige overcapaciteit bij
nominale bezetting (30 personen) Er zouden dus 180
personen in de zaal kunnen ten aanzien van de ventilatie capaciteit helaas....lukt dan de 1.5 m niet echt
meer ;).
Daarnaast kunnen we de lucht voldoende koelen om
het ook nog aangenaam te houden, door de airco's die
er inmiddels wel zijn.

Zoals u weet is zingen / luid roepen een risicofactor mbt
de verspreiding van Corona.
Vandaar dat het gebruikelijke enthousiaste aanmoedigen tot een minimum gereduceerd moet worden.
Dit zijn betrekkelijk kleine offers die we nu moeten
brengen om toch op een verantwoorde manier onze
geliefde danssport te kunnen beoefenen.
"Bad habits die hard", dat weten we zelf maar al te
goed dus u zult niet direct naar buiten gestuurd worden
maar probeer toch rekening te houden met de kwetsbaren in onze samenleving zodat zij niet ongewild
slachtoffer van onze geestdrift worden.

Registratie
Per datum van deze srs (begin augustus 2020) is er
een verplichting om een registratie bij te houden van
alle bezoeken in ons danssportcentrum. Dit om contact
tracing en daarmee indamming van het corona virus
mogelijk te maken.
Voor de reguliere lessen hoeft u zich niet elke week
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