
Hallo dansers en toekomstige dansers, 
 

Het ziet er echt naar uit dat we op een min of meer normale manier 
terug van start kunnen gaan. 

De voorziene herstart is voorzien vanaf 
Maandag 13 september : Volkslust Merksem 
Dinsdag 14 september : Volkslust Merksem 

Woensdag 15 september : Spiegeltent Rijkevorsel 
Donderdag 16  september : Spiegeltent Rijkevorsel 

 
Na 18 lange maanden wachten kan ik me voorstellen, dat er zich hier en 

daar een beetje roest op de dansbenen gevormd heeft, en dat er bij 
sommigen toch wat gaten in het dansgeheugen zouden kunnen zijn. 
Dansende leden van januari 2020 krijgen een korting van 20 euro ter 

compensatie van de gemiste Corona-lessen 
Hieronder kan je het schema vinden. 

 
http://www.rubiosalsaclub.be/ewExternalFiles/Lessen%20September%202021.pdf 

 
 
 

Dit programma zal na evaluatie wijzigingen kunnen ondergaan,  
aangezien ik totaal niet meer kan inschatten op welk niveau onze dansers 

zitten,  hoeveel blijvers, hoeveel nieuwkomers, enz.... 
Ook zijn er telkens 2 lesuren per avond voorzien om ruimte te hebben 

tot aanpassingen. 
Op maandag Salsa voor Beginners, de Half Gevorderden & 1 zal beetje 

afwachten worden qua niveau en deelnemers. 
Op Dinsdag de meer gevorderden,  

dat kunnen dus ook 3 groepen ipv 2 worden 
Op woensdag teug de discodansers, de Beginners is eigenlijk een 

vervolg op de afgebroken begiinerscursus van voor Corona. Mits de 
nodige opfrissing. 

De gevorderden groep Disco zal wat aftasten worden maar eerder niet 
te moeilijk 

Op donderdag Salsa : ook daar bekijken we het de eerste weken. 



Rueda tijdens de danslessen komt voor sommigen gevoelsmatig 
misschien wat te vroeg. 

In principe kunnen de danslessen doorgaan zonder mondmasker. Als je 
je veiliger voelt met kies je natuurlijk zelf. 

Heb je in het afgelopen anderhalf jaar meer rimpels gekregen misschien 
ook :) 

 
Op zondag 5 september voorzien we een Open Deurdag 

Zaal Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, Merksem 
15.00u  Initiatiles Salsa Beginners 

16.30u : Initiatie Salsa Gevorderden 
Aansluitend Vrij Dansen 

Max 200 dansers gelijktijdig in de zaal 
 

Bij een opstart in september is er ook een korting voorzien voor de 
ingeschreven leden van vòòr de Coronastop. Ter compensatie van de 

gemiste resterende lessen. 
 

Dans programma : 
Start danslessen vanaf maandag 13 september 

Maandag en Dinsdag in Volkslust Merksem 
Woensdag en Donderdag Spiegeltent Rijkevorsel 

Salsa Picante vanaf  Zondag 19 september   
(vanaf nu 3e zondag van de maand) 

Van Oud Naar Nieuw ook weer Salsa & Swing in Volkslust 
 

Verdere volledige info volgt 
 

Tot Dans & Feest 
 
 

Wilfried "Rubio" 


