
Nieuwsbrief 

 

 2 

 April 2020 
 

We leven momenteel allen in een onzekere en hectische periode. Het corona 
virus heeft veel effect op ons dagelijks leven waaronder op de activiteiten die 
wij als dansgroep organiseren. De gezondheid van onze dansers, docenten en 
hun familieleden en vrienden staat echter voorop.  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen en ook wat positief nieuws brengen. 
 
Eindshow  
Helaas hebben we door het stoppen van de danslessen geen mogelijkheid 
om de dansen voor de eindshow voldoende aan te leren. Er is dan ook 
besloten om de eindshow in juni niet door te laten gaan. We zijn aan het 
bekijken of we de eindshow naar oktober 2020 kunnen verplaatsen. Zodra 
de data bekend zijn van de doorloop en eindshow brengen we u uiteraard 
op de hoogte. 
 
Online danslessen 
In deze periode van veel annuleringen, hebben we gelukkig ook leuk 
nieuws! Hoewel er tot 9 mei geen danslessen in het Hovenhuus gegeven 
kunnen worden, is er een leuk alternatief! De docenten zijn aan de slag 
gegaan om online lessen op te nemen. Er worden voor alle dansgroepen 
video’s op vimeo geplaatst. Helaas zijn er wat technische problemen. Een 
eerste sneakpreview is te zien via https://we.tl/b-IVEQPTFMSq  
 
Paaseieren actie een succes       

Dit jaar organiseerde onze vereniging een PAASEIEREN ACTIE om extra 
inkomsten te werven. De actie was een groot succes, met maar liefst 677 

verkochte zakjes en een netto-opbrengst van ruim € 850.  

De verkoper van de meest verkochte paaseitjes maken we bekend zodra 

we de prijsuitreiking weer veilig kunnen doen. Dus nog even geduld! 

Helaas blijkt het uitdelen van de verkochte paaseieren met alle 
maatregelen wel een uitdaging.  
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Breng je familie, vrienden en kennissen op de hoogte via een appje dat de 

bezorging wat lastiger gaat en de paaseieren zo snel mogelijk hun kant op 

komen. Gelukkig zijn de paaseitjes ook na de Pasen nog altijd erg lekker!  

 

We willen iedereen bedanken voor de mooie bijdrage en wensen jullie 

allen een fijne Pasen in goede gezondheid! 

                                                 


