
Dansclub Dance4friends 
zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem 

DANSKALENDER JUNI - AUGUSTUS 2020 

vijfde dansseizoen juni, juli, augustus - ‘Coronakalender’ 

 

LET OP: er gelden voorzorgsmaatregelen i.v.m. ‘social distancing’ en hygiëne zoals beschreven op blz 2. 

De uren zijn ook lichtjes gewijzigd zodat de verschillende bubbels niet met elkaar in aanraking komen. 

Het eerste lesuren begint 10 min. vroeger, de laatste beginnen 10 min. later!  

 

    

week 25 

dinsdag 16 juni les 9 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 17 juni les 9 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 18 juni les 9 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

vrijdag 19 juni les 9 20.00 u: Cubaanse salsa 1   21.10 u: Cubaanse salsa 2 

    

week 26 

dinsdag 23 juni les 10 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 24 juni les 10 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 25 juni les 10 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

vrijdag 26 juni les 10 20.00 u: Cubaanse salsa 1    21.10 u: Cubaanse salsa 2 

    

week 27 

dinsdag 30 juni les 11 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 1 juli les 11 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 2 juli les 11 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

week 28 

dinsdag 7 juli les 12 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 8 juli les 12 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 9 juli les 12 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

   

week 34 

dinsdag 18 augustus les 13 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 19 augustus les 13 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 20 augustus les 13 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

week 35 

dinsdag 25 augustus les 14 19.20 u: Koppeldans 3 20.30 u: Koppeldans 4  21.40 u: Koppeldans 5+ 

woensdag 26 augustus les 14 19.20 u: Koppeldans 1 19.30 u: Zumba Dance* 20.30 u: Fundance 

donderdag 27 augustus les 14 19.20 u: Koppeldans 2 20.30 u: Koppeldans 5  21.40 u: Koppeldans 4+ 

* Zumba Dance in de bovenzaal; kan ook ontkoppeld worden, indiennodig. 

Zesde dansseizoen: 2020-2021 

zondag 23 augustus         14 u: Dance4friends op ‘Avelgem zomert’ 

zaterdag 5 september  20 u: Opendeurdag  

zondag 20 september 16 u: Opendeurdag  

 

dinsdag 22 september 

woensdag 23 september 

donderdag 24 september 

vrijdag 25 september 

 

Eerste lesdagen 
 

 



 
 

 

Maatregelen i.v.m. ‘social distancing’ en hygiëne: 

 

1. ‘Social distancing’:  

-  Social distance van 1,5 m tussen elke persoon die geen huisgenoot is.  

- Vanaf 1 juli: alle sportactiviteiten zijn mogelijk, zonder social distance. Deelnemers aan de 

sportactiviteit: bubbels van max. 50 personen (incl. sportbegeleiders) 

- We splitsen groepen op indien de dansvloer te klein is. 

- We bakenen looprichtingen af met linten, tape, voorwerpen,… 

- Voor toiletten is het een regel om niet méér personen binnen te laten dan dat er wastafels zijn: 

dus 1 persoon tegelijk in de toiletruimte. Buiten de ruimte wachten, b.v.: niet in de deuropening, 

maar in de hal ernaartoe waar voldoende afstand gegarandeerd kan worden. 

2. Hygiëne 

- Hou je aan de richtlijnen van de overheid: was je handen regelmatig, hoest of nies in een 

papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.  

- Blijf zo veel mogelijk thuis als je je ziek voelt, raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je 

handen, vermijd handen geven. 

- We voorzien voldoende middelen om handen te wassen en af te drogen, of te ontsmetten: water, 

vloeibare zeep & papieren handdoekjes in de toiletten, vuilbakjes voor papieren doekjes.  

- Bij de ingang van de zaal staat een automaat met handgel. 

- We laten deuren, die niet gesloten moeten zijn om veiligheids- of privacyredenen zo veel 

mogelijk open (= voldoende en regelmatige verluchting & minder deurklinken om vast te nemen). 

- We voorzien ontsmettingsmiddel zodat de (knoppen van) de muziekinstallatie (en de 

lichtinstallatie) na de lessen kunnen ontsmet worden.  

- In de toiletten voorzien we ontsmettingsmiddel: gebruikers van het toilet moeten kranen, wc-

brillen, wc-deksels, wc-knoppen om door te spoelen en zeeppompjes zelf ontsmetten. 

3. Horeca-activiteiten  

- Volgens het protocol voor de horeca is er een afstand van 1.50 m tussen de tafels. 

- Als er aan de bar slechts 1 iemand achter de toog staat, wordt de bar beschouwd als een 

eenmanszaak en kunnen we werken met bestellingen aan de toog, mits respect voor de 

afstandsmaatregelen (1,50 m met & tussen klanten). 

We hopen u allemaal weer te zien en rekenen erop dat jullie begrip hebben voor de maatregelen 

die we nemen. 

Het bestuur van Dance4friends. 
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