
 

 

VOORBEELDMAIL HEROPSTART NA CORONA (dd augustus 2020) 

Beste Dansprovanters, 

  

Op dinsdag 1 september is het zover. Ondanks de corona-crisis kan onze eerste 

dansles van het najaar toch van start gaan. We hebben er maanden moeten op 

wachten maar het einde van de tunnel is in zicht. Zoals jullie wel weten moeten we 

een aantal regels in acht nemen om het veilig te laten verlopen. Hierbij het overzicht 

in overleg met ons lid Dr. Marcel Michiels die mee waakt over de maatregelen: 

  

•         In het algemeen: 

o   Kom niet naar de dansles als je zelf of iemand uit jouw bubbel 

symptomen heeft die op COVID-19 kunnen wijzen (grieperig gevoel, 

koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid).  

o   We raken mekaar niet aan tijdens het begroeten noch tijdens de les.  

o   Probeer je eigen gezicht / mond niet aan te raken. 

o   Laten we ook niet te hard roepen of lachen. We zullen in elk geval de 

muziek niet te hard zetten. 

o   Hoesten en niezen doen we in een zakdoek of in de elleboogplooi.  

•         We houden steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten onze bubbel, 

behalve tijdens het dansen.  

           We zullen de dansen selecteren waarbij we mekaar niet moeten aanraken of 

we zullen de choreografie aanpassen. 

•         De G-dansers mogen met de eigen begeleider (muzikale duwer) dansen. 

We vermijden wel dat deze begeleiders andere rolstoeldansers helpen tenzij 

maatregelen genomen worden: bijvoorbeeld met plastic handschoenen, handvatten 

reinigen met spray of ontsmettingsdoekjes (zal door Dansprovant voorzien 

worden). 

•         De dansleraren en assistenten zullen allen handschoenen dragen zodat ze 

meerdere rolstoelen kunnen aanraken. 

•         We stellen de tafels zo op dat we kunnen samenzitten met onze bubbel en 

de tafels van de andere bubbels op 1,5 m afstand staan. 



 

•         Registreren is verplicht: laat zeker weten of je aanwezig zult zijn, ten 

laatste op maandagvoormiddag 31 augustus.  

•         We moeten kunnen beschikken over jullie gsm en/of  emailadres. Leona 

beschikt wellicht al over jullie gegevens maar indien iemand voor de eerste maal 

naar de les komt zullen we vragen ter plaatse een formuliertje in te vullen. 

•         Zorg dat je een mondmasker meehebt. Hou het op als je toekomt zodat we 

mekaar “coronaproof” kunnen begroeten. Tijdens het dansen mag het 

mondmasker af.  

•         Dansprovant zorgt voor een circulatieplan bij binnenkomen en buitengaan.  

•         Ieder gebruikt zijn eigen rolstoel. Indien iemand van de begeleiders wil 

meedansen maar niet beschikt over een eigen rolstoel dient dit op voorhand 

gemeld bij Leona zodat we kunnen nagaan of een reserve-rolstoel ter beschikking 

gesteld kan worden. Deze mag dan niet door anderen gebruikt worden. 

•         De bar is open maar we spreken af dat 1 persoon per bubbel de drankjes 

gaat bestellen, afhalen en betalen. Eventueel kunnen de vrijwilligers een handje 

helpen. Maar steeds bewaren we een afstand van 1,5 m als we aanschuiven. Er 

zullen 2 personen worden aangeduid die de dranken zullen inschenken en de 

glazen zullen wassen (volgens de instructies van www.heropstarthoreca.be ).    

•         In de toiletten zullen we voor reinigingsmateriaal zorgen zodat je zelf het 

nodig kan doen voor je het toilet gebruikt.  Het is evident dat wie het toilet 

gebruikt ook het nodige doet om het voor de volgende gebruiker proper achter te 

laten. Reinig dan ook even de deurklink. 

•         We wassen onze handen met water en zeep. Dansprovant zorgt ook voor 

ontsmettingsspray, ontsmettingsgel en  hygiënische vochtige doekjes en papieren 

doekjes om de handen af te drogen.   

•         Voor je naar huis vertrekt stellen we voor om de handen nog eens te wassen 

met de ontsmettingsgel. 

•         We zullen de corona-reflexen inoefenen tijdens een nieuwe leuke corona-

opwarmingsdans, “het schattige covidje” en er is een prijs voor het mooiste of 

origineelste mondmasker. 

  
 

http://www.heropstarthoreca.be/

