Hallo lieve allemaal,

(NIEUWSBRIEF, 3 september 2021)

Vanavond Vrijdag 3 september is er alweer de laatste kennismakingsavond, voor iedereen die daar zin
in heeft, voordat we Zondag 5 september a.s. met het nieuwe danslesseizoen gaan startten.

Morgenavond Zaterdag 4 september organiseren wij onze eerste Vrije Dansavond van deze maand.
Hierbij moeten we voorlopig nog 23:30 uur als eindtijd aanhouden omdat de dansschool om 24:00 uur
leeg, dicht en het licht uit moet zijn van de overheid.
Hopelijk komt hier na 25 september a.s. dan verandering in en worden de sluitingstijden weer
versoepeld naar de reguliere vergunningstijden en kan het ook weer gewoon 01:00 uur+ worden.
Wij doen er i.i.g. als Danscentrum alles aan om de Vrije Dansavonden, om de week, doorgang te laten
vinden en hopen daar dan ook steeds een grotere en gezellige groep mensen te mogen begroeten.
Dit “zonder” dat wij toegangscontroles moeten gaan uitvoeren via de Corona Check-App, zonder QRcodes en zonder Vaccinatie of Testbewijzen bij jullie als volwassen mensen!
Wij zijn daar als Danscentrum namelijk absoluut géén voorstander van en hopen dan ook dat dit niet
een opgelegde verplichting, vanuit de overheid zal gaan worden.
Op dit moment van schrijven mogen er 75 gasten binnen aanwezig zijn, zonder, dat de Check-AppToegangscontrole verplicht gesteld wordt aan ons als Danscentrum.
Wij bidden, duimen en hopen dat dit ook na 20 september a.s. ook zo zal blijven alhoewel er alweer
sprake blijkt te zijn dat dit door de overheid teruggeschroefd zal gaan worden naar misschien
50 *geplaceerde gasten. (*Geplaceerd = is een vaste zitplaats beschikbaar hebben.)
Voor de reguliere Vrije Dansavonden zal dit vooralsnog géén gevolgen hebben voor het Danscentrum
aangezien het gastenaantal, sinds Corona begon, helaas de 50 personen al niet of nog slechts zelden
meer haalde. Maar voor de drukker bezochte Thema-dansfeesten en de Danstesten gaat dit opnieuw
een hele uitdaging worden voor ons als Danscentrum.

Zaterdagavond “uit gaan dansen ”;
Vooraf aanmelden voor de Vrije Dansavonden blijft helaas
tijdelijk nog wel noodzaak, en onder het minimumaantal bezoekers van tenminste 12 dansparen (24
personen) zullen de *Vrije Dansavonden (*uitgaansavond) alsnog geannuleerd kunnen worden i.v.m.
gebrek aan sfeer en gezelligheid.
Want, voor training van aangeleerde figuren etc. organiseren wij wekelijks de trainingstijd op de
Donderdagavonden, en de Zaterdagavonden reserveren wij dan voor het socialiseren en de sfeer en
gezelligheid.
Als laatste! ...Heb jij jezelf nog niet opgegeven voor deelname aan het nieuwe danslesseizoen? Laat
dan na het lezen van bovenstaande nieuwsbrief even via WhatsApp of Email weten of jij, vanavond nog
bij de laatste introductieavond, of morgen bij de Vrije Dansavond en/of vanaf volgende week bij de
nieuwe danscursus er bij bent of niet, alsjeblieft?
Het nieuwe 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

