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NIEUWSUPDATE 18 januari 2022 

Het bestuur van Teu bespreekt regelmatig hoe we kunnen zorgen dat onze dansers en 
dansleiders zo vaak mogelijk gezellig en veilig kunnen dansen. Deze nieuwsupdate is een 
manier om van ons te laten horen en contact te houden.  
 
Nieuwe coronamaatregelen 
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Wat we daaruit natuurlijk vooral opmaakten is 
‘we mogen weer dansen’. Heel fijn en groepen gingen zelf meteen via de app en mail informeren. 
Aangezien niet iedereen in app-groepen zit en wij te laat waren met het informeren via de mail, zijn 
er dansers die maandag en dinsdag nog niets wisten over het dansen. Onze excuses hiervoor! Wij 
hebben vanavond kunnen vergaderen en de regels doorgesproken. 
 
Alle groepen gaan deze week dus weer dansen. Dit doen zij op hun eigen locatie welke allemaal weer 
opengegaan zijn. De coronaregels van Teu blijven min of meer gelijk, alleen qua testen is er een 
kleine versoepeling. Zie hieronder het nieuwe protocol.  
 
Teu Coronaprotocol, versie 18-01-2022 
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 doe je een 
zelftest. Je bent weer welkom als de 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 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. 
o Je draagt een mondkapje binnen totdat het dansen begint. In de pauze houd je zoveel mogelijk 

afstand en draag je een mondkapje als je gaat lopen. 
 
Valentijnsbal 13 februari 2022 
Ook het bal kan doorgaan! Onder leiding van Liesbeth en Marga gaan we weer gezellig dansen in 
Oranjewijk. De corona-QR-check en aanmelden zijn wel verplicht. Binnenkort hierover meer. 
 
Het Bestuur van Teu. 
Juultje, Wouter, Dymph, John & Marieke 
 
 
 


