Hallo lieve allemaal,

(NIEUWSBRIEF, 13 september 2021)

Gisteren begon lesweek nr. 2 met de Recreanten40+ club. Ondanks dat deze club door o.a. vakanties
nog niet helemaal compleet was, was het weer een gezellige boel en zijn we weer een stukje verder in
de ChaCha . Wij kijken nu alweer uit naar een gezellige 2e lesweek met alle andere dansclubs en
LaBlast®-groepen. Als het goed is gegaan hebben nu alle WhatsApp-groepen vrijwel direct na hun les
ook de videobeelden van het nieuwe lesmateriaal ontvangen!
Aankomende week gaat ‘op z’n zachtst gezegd’ een spannende week worden waarin de rijksoverheid
opnieuw gaat vertellen, hoe wij als volwassen mensen met elkaar om moeten gaan. “Gelukkig” bleek
intussen wel dat de zogenaamd ‘gelekte’ berichtgevingen over toegangstest | App-controle voor de
cultuur | sport en evenementensector ‘vooralsnog’ met een korreltje zout genomen moeten worden en
we dus tot aan de persconferentie zullen moeten afwachten wat nu wel/niet de bedoelingen zijn m.i.v.
25 september a.s.! […] De beste controle blijft volgens ons, gewoon het gebruik van gezond verstand!
Als Danscentrum zijn wij géén voorstander van een test-samenleving, en kijken met argusogen naar
‘de nieuw bedachte regeltjes in de wetgeving’ waarbij er verschil gemaakt zou moeten gaan worden
tussen, gezonde mensen en gezonde mensen door ons als “niet-medici”. (*ons Alternatief – de Digitale
Temperatuurmeting). […] Verhoging boven 37.5 °C zegt acuut méér dan een groen Corona-Check vinkje!
Onze vrijwillige medewerkers en wij (het DCW-team) zijn voor ‘uitsluitend’ vanuit persoonlijke redenen
ingeënt. Dit zal ook voor iedereen een vrijwillige keuze blijven, volgens de rijksoverheid. Voor ons was
die reden, dat wij ‘daar waar mogelijk’ het Danscentrum zonder nieuwe beperkingen of verplichte
sluitingen etc. overeind willen houden. Een Lockdown | Avondklok of Algehele Sluiting van het Horecagedeelte binnen het Danscentrum, in de nabije toekomst nogmaals doorstaan, is in ieder geval géén
haalbare kaart meer.
Wij blijven er voorstander van om ‘iedereen’ bij binnenkomst mee te laten werken aan *de digitale
temperatuurmeting (*als meest helder Alternatief). En daarnaast het verzoek om op voorhand, bij
‘overduidelijke verkoudheidsklachten’, even een les of een vrije dansavond over te slaan. Zeker nu dat
we weer richting het najaar gaan en de het jaarlijkse griepseizoen als vanouds weer de kop op zal gaan
steken. Het zéér ‘discutabele’ App-bewijs dat men gevaccineerd of genezen verklaard is, kan dan in de
handtas | broekzak blijven. Dit, zo lang als dat onze rijksoverheid niet ontegenzeggelijk beaamt dat deze
‘Corona-Check-App’ ook werkelijk 100% garant staat voor het ‘op dat moment’ wel of niet gezond zijn.
Petra, Antoine en alle vrijwillige medewerkers van het DCW-team komen ook niet hoestend, snotterend
en/of met verhoging het Danscentrum in. Ook wij controleren, want meten = weten! Uitslagen van deze
digitale-*Controlemeting wordt niet geregistreerd, tast ook de persoonlijke privacy niet aan en de Bron
& Contactlijsten verdwijnen uit de hal. […]*Digitale Temperatuur-Controle is géén Corona-Toegangstest!
Zaterdagavond “uit gaan dansen ”; Vooraf aanmelden voor de Vrije Dansavonden blijft noodzakelijk, en
onder het minimumaantal bezoekers van tenminste 12 dansparen (24 personen) zullen de *Vrije
Dansavonden alsnog geannuleerd kunnen gaan worden i.v.m. gebrek aan sfeer en gezelligheid.
Want, voor training van aangeleerde figuren etc. organiseren wij wekelijks de trainingstijd op de
Donderdagavonden. De Zaterdagavonden reserveren wij dan voor het socialiseren (samen zijn) en de
sfeer en gezelligheid welke we allemaal bij tijd en wijle weleens nodig hebben.
Als laatste! Het lopende lesseizoen rooster staat vermeld op de website www.dc-wijgers.nl/dansles.
De vrije dansavonden en/of themafeesten vind u terug op www.dc-wijgers.nl/agenda.
Lieve groetjes, Team DansCentrum Wijgers

