Artikel van de maand
Dansprovant schudde even op haar grondvesten…
Dansprovant schudde even op haar grondvesten, maar kon zich snel herpakken met de hulp
van onze vrienden.
Onze vaste stek, de zaal Parochiecentrum Elcks Thuys in Ekeren, waar we al meer dan 10 jaar
onze rolstoeldanslessen geven, wordt overgedragen aan een private uitbater. We werden
zaterdag 22 januari op de hoogte gebracht dat de huurprijs met ingang van 1 februari zou
verhoogd worden. In ons geval zou dat het zesvoudige zijn van wat we tot heden betaalden.
Dat kan onze vzw niet ophoesten en daar hebben we wel een nachtje van wakker gelegen …
We waren juist gestart met de parkitango (Argentijnse tango voor parkinsonpatiënten) én we
hadden een nieuwe danslocatie opgestart in Westmalle. Dit kwam dus als een donderslag bij
heldere hemel. Ekeren blijft immers toch onze thuisbasis. We zouden de meeste van onze
dansers verliezen indien we enkel in Malle zouden verder gaan.
Veel van onze leden schoten in gang om andere locaties te zoeken. Het deed ons plezier te
ondervinden hoe velen meeleven met de club. En één van de tips was een schot in de roos.
Met de hulp van onze leden en vrienden kunnen we vanaf 8 februari terecht in het
Dienstencentrum De Nobele Donk voor de parkitango en vanaf 22 februari met het
rolstoeldansen. En dat aan dezelfde huurprijs als voorheen !
We zijn iedereen die hierbij betrokken was erg dankbaar en we drukken ook onze bijzondere
waardering uit voor het Zorgbedrijf Stad Antwerpen dat ons een oplossing bood.
We kunnen nu dus verder op onze 2 locaties, Ekeren en Malle:
Rolstoeldansen:
•
•

Op dinsdag in Ekeren, Dienstencentrum De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21, 2180
Ekeren-Antwerpen, van 19u15 tot 21u00
Op donderdag in Westmalle, Parochiecentrum Sint Martinus, Sint Jozeflei 27, 2390 Malle,
van 19u15 tot 21u00

Parkitango:
•
•

Op dinsdagnamiddag in Ekeren, Dienstencentrum De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21,
2180 Ekeren-Antwerpen, van 14u tot 16u
Op donderdagnamiddag in Westmalle, Parochiecentrum Sint Martinus, Sint Jozeflei 27,
2390 Malle, van 14u tot 16u

De nieuwe data staan reeds op onze site www.dansprovant.be
Namens Dansprovant vzw, Jef Boudewijns en Leona Pellens
0475 96 57 97

