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Zevenhuizen, 4 juni 2020. 

Aan: 

De leden van Just Danse van de Trimsportvereniging OSS “Be Fit” 

Hoera, we gaan buiten dansen.  

We hebben gisteren van het TBZ (Team Bevolkingszorg) van de gemeente Zuidplas officieel 

toestemming gekregen om buiten te gaan dansen op één van de velden van v.v. Groeneweg. 

Manouk en onze secretaris hebben vanavond gesproken met de voorzitter van V.V. Groeneweg, de 

heer Ed Roos. Hij heeft ons alle medewerking toegezegd en al de faciliteiten van de 

voetbalvereniging zelf, die deze vereniging gebruikt bij het op dit moment buiten sporten, zoals 

EHBO-koffer, AED, ontsmettingsmiddelen, hesjes voor de veiligheidscoördinator en zijn/haar 

assistent, laten zien en ter beschikking gesteld.  Wat dat betreft ziet alles er pico bello uit om te gaan 

beginnen. 

Helaas gooit het weer morgen roet in het eten. Het slechte weer zorgt er voor, dat we helaas morgen 

niet gaan beginnen. Zelfs als de regen net voor het begin zou stoppen, zal het veld dat we mogen 

gebruiken nat zijn, waardoor glijpartijen kunnen ontstaan en onze dansers blessures kunnen 

oplopen. Dat mag niet gebeuren. 

Morgen, vrijdag 5 juni, dus helaas niet. Wij hopen volgende week vrijdag – de weerverwachtingen op 

lange termijn zijn positief – toch echt te kunnen beginnen met het buiten dansen. 

Dankzij de enkele vrijwilligers die zich na de brief van docente Manouk hebben aangemeld, en door 

de inzet van het volledige bestuur, hebben we mensen voldoende voor vrijdag 12 juni a.s. 

Voor de weken daarna hebben we echter nog vrijwilligers (ouders van de jonge dansers of leden van 

de aerobic) nodig. 

Geef u dus svp snel op als vrijwilliger, dan kunnen we ook op 12 juni, 19 juni en 26 juni a.s. buiten 

dansen, want binnen dansen is in de maand juni nog niet toegestaan. 
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Wij vragen u zich uiterlijk vóór dinsdag  9 juni vóór 18.00 uur op te geven, en wel voor de volgende 

dagen en uren: 

Veiligheidscoörd.   Assistent  

   

 

Vrijdag 12 juni 

16.15-17.45.       Monique Eindhoven Linda den Toom 

18.15-20.45.      Gerard van der Ham vrijwilliger 

 

rijdag 19 juni 

16.15-17.45.       Henk Hogebrug Monique Eindhoven 

18.15-20.45.      Mark Antonisse vrijwilliger 

 

Vrijdag 26 juni 

16.15-17.45.       Henk Hogebrug Marije Alkemade 

18.15-20.45.      Vincent van Ravesteijn vrijwilliger 

 
 

Graag dus ze snel mogelijk aanmelden als vrijwilliger en dan ………….. dansen.  

 

 

Namens het bestuur van OSS “Be Fit, 

Gerard van der Ham, voorzitter 


