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Nieuwbrief SIRU november 2020
Zomerinstuiven
Toen in de zomermaanden, dankzij de snelle daling van het aantal coronabesmettingen, de
beperkende maatregelen werden versoepeld, is het gelukt om in juli en augustus nog een aantal
zomerinstuiven te organiseren. Omdat onze huidige danslocatie, de Hoogstraat, nog steeds voor
externe deelnemers gesloten bleef, moesten wij uitwijken naar gymzalen aan de Teun de Jagerdreef
in Utrecht. Daarbij werd het aantal dansers beperkt tot 30.
De dansers moesten zich per mail aanmelden (zodat gegevens genoteerd konden worden) en vooraf
betalen. Ook werd in de zaal de 1,5 meter afstand gehanteerd. Verder werd gevraagd om naar de zaal
te komen in danskleding en de kleedkamer alleen te gebruiken om de dansschoenen aan te trekken,
en jassen en tassen zoveel mogelijk mee de zaal in te nemen. Met het openen van de nooddeuren
kon er goed geventileerd worden.
Het enthousiasme was groot. Voor alle zomerinstuiven was het maximale deelnemersaantal snel
bereikt. Ondanks het feit dat er alleen los gedanst kon worden was er een goede sfeer. Voor zover ons
bekend hebben de instuiven geen besmettingen opgeleverd.

Zaterdaginstuiven
Even zag het er naar uit dat er ook kon worden gedacht aan het doorgaan van de maandelijkse
zaterdaginstuiven. Het lukte inderdaad om de instuif van 19 september te organiseren, zij het onder
de condities zoals die van de zomerinstuiven. Dat was een tegenslag voor Liedewijde Mars en haar
vereniging Tuindorp die helaas dit jaar zal worden opgeheven. Zij wilde graag in stijl afscheid nemen
met een volle zaal en een orkest, maar dat kon niet doorgaan.
De instuif van 19 september is tot nu toe de laatste geweest van dit jaar en het ziet er op dit moment
nog niet naar uit dat de decemberinstuif doorgang zal kunnen vinden.

Bestuur
Maarten Ransdorp heeft besloten om afscheid te nemen van het bestuur van SIRU. Hij heeft zich vele
jaren met hart en ziel ingezet voor de organisatie van instuiven in de regio Utrecht, eerst als
vrijwilliger en sinds 2016 als bestuurslid. Mede vanwege gezondheidsredenen heeft hij dit nu
beëindigd. Wij bedanken Maarten voor zijn inzet al die jaren.
Voor nu alvast fijne feestdagen en een rustige jaarwisseling gewenst.
Het SIRU-bestuur

