
E-MAIL 15/12 TO AL REGISTERED MEMBERS/ AAN ALLE GEREGISTREERDE LEDEN 
 
*english below 
 
Hoi allemaal,  
 
Tot ons grote verdriet zitten we met z'n allen weer in lockdown, ditmaal tot 19 Januari. In deze mail 
informeren we je over de komende weken, wat het betekent voor de lessen, voor het nieuwe blok en 
voor de workshops die gepland stonden.  
Op 12 januari komt de overheid met een persconferentie. We wachten die persconferentie af voordat 
we nieuwe data gaan bepalen. Dit geldt zowel voor de Lindy Hop en Authentic Solo jazz lessen, als 
voor de Swivel workshop en de Collegiate Shag track.  
 
Daarnaast is dit het uitgelezen moment voor ons om een vakantie te nemen. Naast dat er nu toch 
geen lessen gegeven mogen worden, gaan Danny & Eveline verhuizen. Deze kerst- en 
verhuisvakantie begint op 19 December. Op 4 Januari staan we weer met hart en ziel voor jullie klaar.  
 
(Heb je niks te doen en houd je wel van klussen? Wij hebben genoeg voor je te doen! We vinden het 
héél fijn en gezellig als je komt helpen klussen, app Eveline daarover) 
 
Lindy Hop en Authentic Solo Jazz lessen  
 
De startdatum van dit blok wordt uitgesteld. Omdat we niet zeker weten hoe lang de lockdown zal 
duren en omdat we ook tijd nodig hebben voor promotie na de lockdown, zal de startdatum pas na de 
persconferentie van 12 januari worden bepaald. Tegen de tijd dat we hier een besluit over hebben 
genomen zullen we jullie op de hoogte brengen.  
Je inschrijving blijft gewoon staan. Heb je daar vragen over, contacteer dan Eveline.  
 
Collegiate Shag track 
 
Deze toffe track zal voor de tweede keer uitgesteld moeten worden. We pakken het hetzelfde aan als 
de vorige keer. Wanneer we na 12 januari meer weten sturen we een datumprikker om jullie 
beschikbaarheid te checken. We kiezen dan de data met de meeste beschikbaarheid. Kun je echt 
niet tijdens de nieuw gekozen data zorgen we natuurlijk dat je je geld terug krijgt. 
 
Swivelworkshop 
 
De Swivelworkshop die gepland stond op 17 December moet helaas weer worden uitgesteld. Dit 
pakken we wederom hetzelfde aan als de vorige keer. We sturen na 12 januari een e-mail naar alle 
deelnemers met daarin een datumprikker.  We kiezen dan de datum met de meeste beschikbaarheid. 
Kun je echt niet op de gekozen datum, zorgen we natuurlijk dat je je geld terug krijgt.  
 
Try-out en oefenavond 
 
De try-out en oefenavond van komende donderdag, 17 december, vervalt. Nieuwe data voor 
proeflessen volgen te zijner tijd.  



 
We wensen jullie ondanks alles een fijne kerst en een veel beter en gewoon weer normaal 2021 🍾 
 
-------------------- 
 
Hi everyone,  
 
 
To our great sadness, we are all in lockdown again, this time until January 19. In this email we will 
inform you about the 
coming weeks, what it means for the lessons, for the new block and for the workshops that were 
planned. 
 
The government will hold a press conference on January 12. We await that press conference before 
we set new dates. This applies 
to the Lindy Hop and Authentic Solo jazz lessons, as well as the Swivel workshop and the Collegiate 
Shag track. 
 
In addition, this is the perfect time for us to take a vacation. Besides the fact that no lessons can be 
given now, 
Danny & Eveline are going to move. This Christmas and moving holiday starts on December 19. On 
January 4th we will be ready 
for you again with heart and soul. 
 
(Do you have nothing to do and do you like to make things pretty etc.? We have plenty to do for you! 
We really enjoy and it when you come and help us, text Eveline about that) 
 
 
Lindy Hop and Authentic Solo Jazz classes 
 
The start date of this block is postponed. As we are not sure how long the lockdown will last and as 
we also need time for 
promotion after the lockdown, the start date will not be set until after the January 12th press 
conference. By the time we have 
made a decision on this, we will notify you. 
Your registration will remain. If you have any questions about this, please contact Eveline. 
 
 
Collegiate Shag track 
 
This cool track will have to be postponed for the second time. We'll do it the same as last time. If we 
know more after January 12, . 
we will send a 'datumprikker' to check your availability. We then choose the dates with the most 
availability. 



If you really cannot make it during the newly selected dates, we will of course ensure that you get 
your money back. 
 
 
Swivel workshop 
 
The Swivel workshop that was planned on December 17 unfortunately has to be postponed again. 
We'll do this again in the 
same way as last time. We will send an email to all participants with a 'datumprikker' after Januari 
12th. 
We then choose the date with the most availability. If you really cannot make it on the chosen date, 
we will of course ensure 
that you get your money back. 
 
 
Try-out and practice night 
 
The try-out and practice evening for next Thursday, December 17, will be canceled. 
New dates for trial lessons will follow when we know more. 
 
 
Despite everything, we wish you a Merry Christmas and a much better and just normal 2021! 

Jazzy Greetings,  

 
Eveline van Lievenoogen  

 
The JazzOut-team 

 
 


