
 

Hallo dansers en ouders! 
Allereerst een dikke dankjewel aan jullie allemaal om de voorbije weken netjes alle maatregelen te 
volgen.  Het is fijn dat we in deze eigenaardige tijden zoveel plezier kunnen maken in de les ondanks 
alle aanpassingen die de overheid ons oplegt.  Het is nu zeker bewezen dat HDA echt wel de coolste 
sportclub is om in te vertoeven!  
 
Vanaf woensdag 14 oktober en al zeker tot de herfstvakantie, telt dus code oranje.  Gelukkig is dat 
geen grote wijziging voor ons als niet-contact-sport. 
 
Concreet, blijven alle maatregelen die er tot nu toe waren behouden.  Lees ze nog eens na 
https://www.hetdansateljee.be/Corona 

Wat wijzigt er dan wel? 
We vormen de grote ruimtes die we normaal als kleedkamer gebruiken om tot 
wachtkamer/vestiaire per groep. Sommige groepen zullen gevraagd worden om na het weghangen 
van de jas en het wisselen van de schoenen elders te wachten tot de les start. (Zie info op paarse ton) 

 

Ouder dan 12jaar?  Kom maximum 5 minuten voor aanvang van de les en al 

helemaal in de juiste dansoutfit naar Het DansAteljee.  Zo heb je enkele minuten om je 
schoenen te wisselen en je jas weg te hangen alvorens de les start.  (De enkele dansers die  2 lessen 
na elkaar hebben waarvan 1 balletles, mogen zich snel omkleden.  De lesgever zal aangeven waar je 
dat mag doen.)  We verwachten iedereen in het juiste uniform in de les! 
 

Onze cafetaria blijft open (enkel zittend en maximum 4 personen per tafel – zo lang er plaats is) 
Dansers mogen hun eten nog opwarmen.  Stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden. 
We vragen aan de ouders/begeleiders die een uurtje blijven wachten om te registreren aan de inkom 
en de hele tijd aan de tafel te blijven zitten tot hun danser naar hen toekomt.  Binnen kan u niet 
staand wachten.  Zo lopen de wissels vlot.  Werking van onze cafetaria: 
https://www.hetdansateljee.be/AfsprakenAccomodatie  
 

Op jonge dansers wacht u, bij het ophalen, best op het terras voor het 
raam.  Dat is ook voor ons heel makkelijk, als ze u gezien hebben, laten we ze naar u toe 
komen.  Zwaaien maar! 
 

Indien er een bestelling binnengekomen is, wordt dit aangekondigd aan het raam.  Wacht buiten 
even tot de grote drukte weg is (of zet u even aan een tafeltje in de cafetaria) en haal de bestelling 
op aan de hoge balie vlak voor de uitgang wanneer alle dansers in de zalen zijn. 



 

Wat doen wij nog? 

Onze leerkrachten letten er op dat iedereen minstens 1.5m uit elkaar staat om te dansen en 
zorgen voor contactloos dansplezier.  Ze kijken er op toe dat iedereen zijn handen voor en na de les 
ontsmet en ook balletbarres worden tussendoor extra gereinigd in de balletlessen.   
In ons gebouw zijn we niet alleen heel gelukkig met de multifunctionaliteit en grootte van onze 
ruimtes maar ook met het verluchtingssysteem dat meer dan 2x/u het volledige volume lucht in de 
danszalen en alle andere ruimtes ververst met buitenlucht.   

 

Kijkmoment herfst 
We denken nog na hoe we het kijkmoment kunnen digitaliseren.  De kans is namelijk heel klein dat 
jullie ‘live’ kunnen komen kijken naar jullie dansers.  We sturen zeker nog een mailtje wanneer het 
zover is, met meer info.   

Bedankt allemaal om deze maatregelen vol te houden!  Wij willen graag blijven dansen, samen 
komen we er doorheen! 

Hou je gezond en blijf vooral dansen! 
 
groetjes, 

Het DansAteljee-team 

 
 

 
 
 
 

 

 

  


