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Nieuwsbrief SIRU juni 2022 
 
Afgelopen seizoen 
 
Alle Corona-maatregelen zijn inmiddels opgeheven - behalve bij verkoudheid thuisblijven -  en er 
mogen weer instuiven gehouden worden. Het afgelopen seizoen zijn er veel instuiven afgelast en 
zagen veel verenigingen geen mogelijkheid om samen met SIRU een zaterdaginstuif te organiseren. 
Tot het eind van dit seizoen zijn er gelukkig wel dansleiders gevonden voor de instuiven.  
 
Zomerinstuiven 
 
Helaas is de gymzaal in De Hoogstraat voor ons nog niet beschikbaar, zodra dat verandert zal dat op 
de website meegedeeld worden. We hebben voor de zomerinstuiven wel een andere danslocatie, 
gymzaal de Speler (Thorbeckelaan 18C, Utrecht), hier is ruime parkeergelegenheid. 
 
Het SIRU bestuur is druk bezig met de planning van de zomerinstuiven. De dansinstuiven zijn net als 
voorgaande jaren op de dinsdagavond in de maanden juli en augustus. Voor deze zomer zijn ook 
enkele cursisten van de Scholing Werelddansleider gevraagd om mee te draaien met onze 
zomerinstuiven. Hou de SIRU website in de gaten voor meer informatie. 
 
Wat betreft geldzaken: de toegangsprijs voor een zomerinstuif wordt € 8,-, als het bedrag vooraf 
wordt overgemaakt. Dat kan via de betaallink die je krijgt als je per mail aanmeldt via mail@siru.nl . 
Omdat het storten van muntgeld erg lastig is gemaakt, zijn we genoodzaakt om de prijs aan de zaal te 
verhogen tot € 10,-, het liefst te betalen in papiergeld. Pinnen aan de zaal heeft dan onze voorkeur, 
maar vanwege de bijkomende kosten is de toegangsprijs dan € 8,50. De prijs voor een instuif met 
orkest wordt € 12,- (en dan € 12,50 pinnen  of € 15,- liefst in papiergeld aan de deur). Voor jongeren 
tot 18 jaar en studenten blijft wel de korting van € 1,-.   
 
Vrijwilligers 
 
SIRU heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers om de instuiven mogelijk te blijven houden. De 
afgelopen tijd zijn enkele vrijwilligers gestopt. Als vrijwilliger voor de zomerinstuiven help je een 
aantal dinsdagen mee met de opbouw of de afbouw in de zaal en heb je gratis toegang bij alle 
zomerinstuiven. Als je je wilt aanmelden of meer info hierover wilt krijgen, mail ons dan of spreek 
een bestuurslid of vrijwilliger aan tijdens een instuif. 
 
Wij zijn heel erg blij dat onze vrijwilliger Kiyomi van Doorn ons bestuur komt versterken en samen 
met Nienke de vrijwilligers aanstuurt.  
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