
1 

NIEUWSBRIEF TEU - seizoen 2022-2023 
Beste Teu-leden, 
Na een warme zomer met fijn doorgedanst te hebben op de woensdagavond, komt er weer een nieuw 
dansseizoen aan. Hier de nieuwsbrief met alle informatie voor het komende dansseizoen. We hebben er 
weer zin in om de eerste week van september te starten! 

Start seizoen 
Zoals altijd starten we de eerste (volledige) week 
van september. Voor komend seizoen zijn er wat 
veranderingen qua danslocatie en dansleiding.  
De dinsdagochtend is geen parallelgroep meer 
met de woensdagochtend. We noemen de 
dinsdaggroep vanaf nu de ‘basisgroep 
dinsdagochtend' en qua niveau dus vergelijkbaar 
met de basisgroep woensdagavond. Ook hebben 
we mogelijk een dansleider voor deze groep 
gevonden. Zodra het bestuur eruit is horen jullie 
dat uiteraard. Liesbeth zal dan nog de 
woensdagochtend- en donderdagavondgroep 
lesgeven.  
Voor de donderdagavond hebben we komend 
seizoen de Avanti-zaal gehuurd aan het 
Damsterdiep nummer 291-293. 

Het bestuur heeft Dymph de opdracht gegeven 
om ten bate van alle leden een nieuwe website te 
maken die overzichtelijk is en toegankelijk is op 
verschillende ‘devices’. 

De groepslessen starten op: 
• Maandag: 5 september in Parcival
• Dinsdag: 6 september in grote zaal Santelli
• Woensdag: 7 september in grote zaal Santelli
• Donderdag: 8 september in Avanti
Vanaf september willen we ook het dubbeldansen
weer toestaan. Het lijkt erop dat we voorzichtig
het ‘oude’ dansen dus weer oppakken met voor
wie dat wil handen vast, af en toe een parendans
en zo vaak dansen als je wilt.

Overzicht alle groepen: 
Gevorderden 

Maandagavond 20:00 – 22:00  

Docent: Matthijs Vooijs  

Locatie: Parcivalcollege, Merwedestraat 

45 Groepsverteg.woordiger: Hermien, 

h.e.kraledegoede@ziggo.nl

Ochtendgroep 

Woensdagochtend 10:00 – 12:00 

Docent: Liesbeth Krijgsman  

Locatie: Santelli, E.D. Wiersmastraat 3a 

Groepsverteg.woordiger: Ali, 
ochtendgroep2@teugroningen.nl 

Basisgroepen 
Dinsdagochtend 10:00 – 12:00 
Docent: Marga van der Windt en Kobie Kuhn 
Locatie: Santelli, E.D. Wiersmastraat 3a 
Groepsverteg.woordiger: Sonja,  
ochtendgroep@teugroningen.nl 

Woensdagavond 20:00 – 22:00  

Docent: Regina de Jonge 

Locatie: Santelli, E.D. Wiersmastraat 3a 

Groepsverteg.woordiger: Marjolein, 

basisgroep@teugroningen.nl 

Middengroep 
Donderdagavond 20:00 – 22:00  
Docent: Liesbeth Krijgsman 
Locatie: Avanti, Damsterdiep 291-293 
Groepsverteg.woordiger: Jasse, 
middengroep@teugroningen.nl 

Doordansen buiten de lesweken: 
Woensdagavond 20:00 – 22:00 
Door vrijwilligers: Sandra, Marieke, Karin, Liesbeth 
en Henk 
Locatie: Santelli, E.D. Wiersmastraat 3a 

Vacature bestuur 

Het ziet ernaar uit dat we vanaf zomer 2023 een 
nieuwe voorzitter en secretaris (of pr) nodig hebben. 
Heb je interesse of wil je eerst meer weten spreek 
dan iemand van het bestuur aan. 
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Nieuwe leden 
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Je 
kunt 3x bij ons meedansen voordat je besluit of je 
lid wordt. Word je lid, dan is de contributie 170 
euro per jaar. Word je geen lid, dan worden over 
die 3 lessen geen kosten in rekening gebracht. 
Bij het meedansen heeft de docent de 
gelegenheid om te kijken of het niveau niet te 
hoog is en evt. een andere groep te adviseren. 
Met name de woensdagavondgroep is een mooie 
gelegenheid om je vrienden, collega’s, buren en 
familie met internationale dans kennis te laten 
maken.  
Zie je kans om posters op te hangen, flyers uit te 
delen of op een andere manier Teu bij een brede 
groep onder de aandacht te brengen? Neem dan 
contact op met John de Greef, hij denkt graag met 
je mee. 

Dubbeldansen/wisselen 
Ben je al lid maar wil je eens op een andere groep 
meedansen, dan kan dat ook. Echter nooit in een 
groep boven je eigen niveau. Dit kan 3x per jaar, 
wil je vaker dan vragen we je het dubbeldans-
tarief te betalen.  
Je houdt dus altijd een eigen ‘vaste groep’ waar je 
geacht wordt zoveel mogelijk mee te dansen.  
Leden die willen wisselen van ‘vaste groep’ 
moeten overleggen met de docent, en doen dat 
aan het begin van het seizoen.  

Contributie & compensatie 
De contributie moet vóór 1 oktober 2022 zijn 
overgemaakt op:  
IBAN: NL41 INGB 000 3070593 

t.n.v. Volksdansvereniging Teu, Haren
Basiscontributie € 170 
Dubbeldanstarief* € 220 
Donateur € 10 

* Je bent dubbeldanser als je meer dan drie keer
op een andere groep mee wilt dansen.

Teu hanteert een jongerentarief. Het 
jongerentarief is 50% van de contributie. 
Jongeren zijn studenten en iedereen tot en met 
22 jaar. 

Nieuwe leden kunnen op verzoek ook eerst voor 
een half jaar lid worden, en betalen dan 
€ 85,00 (zonder dubbeldansen). 

Ook dit jaar kun je met de Stadjerspas korting 
krijgen op je contributie. Stuur je QR-code dan naar 
de penningmeester. 

Indien nodig kun je de contributie in termijnen 
betalen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, 
neem dan contact op met de penningmeester. 

Als donateur blijf je op de hoogte van alle Teu- 
activiteiten en neem je voor ledentarief deel aan 
bals en dansdagen. 

Informatie 
Belangrijke informatie wordt altijd via de mail aan 
alle leden verzonden. Het is daarom belangrijk dat 
we het juiste mailadres hebben. Wijzigingen kun je 
doorgeven via secretaris@teugroningen.nl.  

In oktober ontvangt iedereen vervolgens een 
nieuwe ledenlijst per mail. Daarnaast zorgen de 
groepsvertegenwoordigers voor mededelingen 
tijdens de lessen. Je kunt bij hen ook altijd terecht 
als je ergens informatie over wilt hebben. 

Op de website www.teugroningen.nl vind je zowel 
de basisinformatie over de vereniging, als het 
laatste nieuws. De website wordt bijgehouden 
door onze webmaster Kees van Slochteren. 

En vergeet ook onze Facebookpagina niet: 
@WerelddansverenigingTeu. 
Stuur je foto of berichtje door naar Netty Leistra, 
zij beheert de pagina. 

mailto:secretaris@teugroningen.nl.
http://www.teugroningen.nl/
https://www.facebook.com/WerelddansverenigingTeu/
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Planning van activiteiten 
Dit seizoen hopen we weer bals en 
workshops/dansdagen aan te bieden. 

De voorlopige planning van Teu: 
28 augustus 2022 Noorderzondag  
10 september 2022 Optreden De Es om 14.30 

uur op zaterdag!! 
2 oktober 2022 Workshop van Caspar Bik 
29 oktober 2022 ’s Avonds Herfstbal 
17 december 2022 Kerstmatinee 
28 januari 2023 Workshop internationaal 

door Sybille Helmer 
12 februari 2023 Valentijnsmatinee 
12 maart 2023 Workshop Armeens/Roma 

door Maurits en Tineke van 
Geel 

15 april 2023 Groot Bal Noord 
3 juni 2023 ’s Avonds Eindbal 

Houd je mailbox en de website in de gaten voor 
de meest recente informatie en eventuele 
wijzigingen. Op de website vind je ook 
informatie over de activiteiten van andere 
verenigingen in de buurt. 
Leeuwarden organiseert: 
17 september 2022 Workshop Bosnisch met live 

muziek  
1 oktober 2022 Bal met orkest De Bӓnde, in 

Hemrik 
8 oktober 2022 Workshop Engels met live 

muziek 

Contactgegevens bestuur 
Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met een van de 
bestuursleden. 

Voorzitter: Juultje Romijn 
voorzitter@teugroningen.nl 

Secretaris: Dymph Dressen 
secretaris@teugroningen.nl 

Penningmeester: Wouter Zwanenbeek 
penningmeester@teugroningen.nl 

Bals en dansdagen: Marieke Bosma 
dansdagen@teugroningen.nl 

Pr: John de Greef  
pr@teugroningen.nl 

Algemeen informatieadres: 
info@teugroningen.nl 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 
Om alvast in je agenda te zetten:  
Woensdag 5 oktober 2021 
19:30 – 21.00 uur 

In Santelli met na afloop gezamenlijke 
dansavond tot 22.00 uur. 

mailto:voorzitter@teugroningen.nl
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Corona-protocol 
Ons laatste coronaprotocol van 25 februari 2022 is nog steeds geldig: 
o Je bent welkom om te komen dansen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig en het is niet 

nodig om een mondkapje te dragen. Er kan worden gedanst met handen vast.  
o Volksdansvereniging Teu volgt de richtlijnen van rijksoverheid.nl. Er kan weer meer, maar het 

virus gaat niet weg. Blijf opletten, vaak de handen wassen en help elkaar.  
o Als jij persoonlijk van mening bent dat je klachten hebt die bij (een variant van) Covid passen, 

dan blijf je thuis en doe je een zelftest of een test bij de GGD. Je bent weer welkom als een 
zelftest negatief is. We vertrouwen erop dat je hier correct mee om gaat. 

o Als je een positieve testuitslag hebt van een zelftest of een PCR test van de GGD, dan geef je 
dat door via secretaris@teugroningen.nl of via een bestuurslid. Het bestuur informeert dan 
je dansgroep via de mail. 

o Tijdens het doordansen: de doordansleider of een bestuurslid noteert welke dansers 
aanwezig zijn op de aanwezigheidslijst en bewaart deze lijst. 

o Volg de aanwijzingen van de dansleider op. De dansleider geeft aanwijzingen om ervoor te 
zorgen, dat alle dansers die dat willen op afstand kunnen dansen.  

o De dansleiding en alle aanwezigen zorgen voor voldoende frisse lucht in de dansruimte. 
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