
NIEUWSUPDATE 28 NOVEMBER 2021 
Gezien de recente besmettingen binnen Teu nog even aandacht voor het aangepaste 
coronaprotocol van Teu, onderaan. Om de groepen tijdig en goed te kunnen informeren 
vragen we je een positieve testuitslag door te geven aan het bestuur. Verder is er weer een 
persconferentie geweest dus ook daarover meer in deze update. 

Strengere maatregelen 
Door de nieuwste coronaregels is ons duidelijk geworden, dat we de komende weken alleen overdag 
kunnen dansen. Dit betekent dat de lessen op de maandag-, woensdag- en donderdagavond 
voorlopig komen te vervallen. Deze zullen, zo mogelijk, aan het eind van het seizoen worden 
ingehaald. 
De lessen op de dinsdag- en woensdagochtend kunnen wel doorgaan. Bij toegang tot deze lessen 
blijven we controleren op een geldige QR-code. Verder gaan we proberen de anderhalve-meter-regel 
strikter te hanteren. Dit betekent dat er op de dinsdagochtend maximaal 17 en op de 
woensdagochtend maximaal 24 leden kunnen worden toegelaten. In de pauze gaan we ook op 
anderhalve meter zitten. Bijvoorbeeld door ook de danszaal als pauzeplek te gebruiken. 
Als er leden van de maandag-, woensdag-, of donderdagavondgroep willen aansluiten op de dinsdag, 
of woensdagochtend dan mag dat, mits het maximale aantal niet wordt overschreden. Om dat te 
waarborgen wordt aan leden van de dinsdag- en woensdagmorgengroep gevraagd om zich minimaal 
een dag van tevoren af- of aan te melden via de mail bij Liesbeth: liesbethkrijgsman@live.nl. Leden 
van andere groepen, die willen aansluiten melden zich aan op hetzelfde emailadres. Bij het bereiken 
van het maximum gaan de oorspronkelijke leden van die groep voor. Je kunt je niet aanmelden voor 
beide ochtenden. 
Wij hopen dat we het zo naar ieders tevredenheid hebben opgelost. Mocht je bedenkingen hebben, 
dan horen we dat graag via info@teugroningen.nl. 

Kerstmatinee 19 december en een ander volksdansfeestje 
Verder denken we, dat er ook nog steeds gedanst kan worden op zaterdag 11 december tijdens een 
volksdansfeestje in Hemrik en op zondag 19 december tijdens ons eigen kerstmatinee. Zie in de 
bijlage het affiche van Hemrik. 

Enquête 
Marieke die onze dansdagen en workshops organiseert dit jaar zou graag willen weten wat de 
wensen zijn voor het volgende seizoen. Daarom in de bijlage een kleine enquête met vriendelijk 
verzoek deze in te vullen en vóór 22 december te mailen naar dansdagen@teugroningen.nl of aan 
Marieke persoonlijk af te geven. 
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Teu Coronaprotocol, versie 28-11-2021 
o  Je bent welkom met een geldige QR-code,  
o  behalve als je klachten hebt die passen bij een Covid-19 besmetting, zoals koorts, verkoudheid, 

benauwdheid etc.  
Als jij persoonlijk van mening bent dat je klachten hebt die bij Covid-19 passen, dan blijf je thuis 
en laat je je testen. Je bent weer welkom als je negatief getest bent, 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 ander bestuurslid. Het bestuur 
informeert dan je dansgroep. 

 
o  Als je een negatieve PCR-uitslag (van de GGD) hebt, maar je hebt toch nog wat klachten. Dan 

vragen we je toch nog een zelftest vooraf aan de les te doen.  
o  De dansleider informeert bij de start of de dansers klachtenvrij zijn.  
o  Tijdens het doordansen: De doordansleider of een bestuurslid noteert welke dansers aanwezig 

zijn op de aanwezigheidslijst en bewaart deze lijst.  
o  Volg aanwijzingen van de dansleider op. De dansleider geeft aanwijzingen om ervoor te zorgen, 

dat alle dansers die dat willen op 1,5 meter kunnen dansen. 
 
Bestuur Teu; Dymph, John, Juultje, Marieke, Wouter. 
 
 
 
 


