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jaar Midden en Zuid Nederland

dobro.dans@gmail.com

december 1

wijzigingen voorbehouden

1 december
Rode tekst is nieuw, een aanvulling of wijziging!

(en blijft 2 weken rood)

Onze DansKalender wordt regelmatig aangevuld met info, te openen op www.miekatoen.nl
do 2 dec Online internationaal dansles o.l.v. Sibylle
19.45 tot 21.30 (inloggen vanaf 19.30 uur)
+ 16 dec Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/86752637850?pwd=R0NCZ3FZZXJSZVNjdWVldG1MQy9kZz09
Meeting ID: 867 5263 7850 Passcode: 223121
vragen - info www.dansevent.nl/page/zoomfaq
een vrijwillige financiële bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld. Graag dan € 5 (of meer) overmaken naar:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=O3gTItKnbAg3EHRQa6Fg0uoUWqZt28bc
Zoom is een teleconferentie programma Zoom.
luidspreker box(en), zodat anderen je ook
za 4 dec Zajednica instuif opgeven!!
Aula
20 - 23.30 uur o.l.v. Bert Fledderus
€ 10
inschrijven verplicht i.v.m. 25 personen - 1.5 m
( los dansen)
za 11 dec Helaas Vervallen Manavu Kerstinstuif
20 - 23 uur o.l.v Sara Damen
i.v.m. Corona
za 18 dec Helaas Vervallen AVIVA workshop Roemeens
best of Theodor Vasilescu (Light 7) 11 -16 uur
o.l.v.Erik Veenstra
i.v.m. Corona
za 18 dec Nitsanim Kerstinstuif + orkest Turquasi ???
13.30 - 16.30 uur o.l.v. Sibylle
opgeven + betalen o.v.v. naam + datum
(wo 22 dec kerstzang o.l.v. Martien Caspers ? )
wo 29 dec Opanka Appelflappen Bal + Mista
€ 14
20 - 23 uur o.l.v. Giel Herben

e

Mailing: omstreeks de 1 van iedere maand ; samenstelling
vette data zijn Brabantse+VlaamsBrabantse evenementen
www.miekatoen.nl of www.volksdansverenigingtarantella.nl
of www.xylinos.nl of www.rijjaloet.nl of www.wieledansers.nl
of www.dansgroeppieremachochel.nl of www.nitsanim.nl

Gebruik een Laptop, PC of Smartphone met camera en
kunnen zien dansen.
Huygenscoll. 2e Constantijn Huygensstraat 31 Amsterdam
info 06 - 12933659 / www.zajednica.nl
parkeren € 0
handen wassen toegangscontrole met de QR-code
opgave/info info@zajednica.nl na reactie € 10 overmaken
Atol Plaza Schor 1-9
8224 CM Lelystad
info 06 - 28110507 / info@manavu.nl
www.manavu.nl
Neem uw coronatoegangsbewijs en ID kaart mee
€ 25 De Stolp Violierenplein 101 Apeldoorn
opgave voor 4-12 www.aviva-apeldoorn.nl
Neem uw coronatoegangsbewijs en ID kaart mee
danshuis Genemuidenstraat 208A den Haag (achter Samonda)
inschrijven verplicht i.v.m. 25 personen - 1.5 m
opgave + betaalinfo activiteiten@nitsanim.nl
Neem uw coronatoegangsbewijs en ID kaart mee
Griftland College Noorderweg 79 3761 EV Soest
info 035 - 5412321 /
www.opanka-baarn.nl

Gonnie en Jan Werner dobro.dans@Gmail.com mail ons!
de nieuwste p.d.f. DansKalender update ook snel bij:
of www.opanka-baarn.nl of www.terpsichoreamersfoort.nl
of www.plesjati.nl of www.vgn-nijmegen.nl of www.siru.nl
of www.koftos.nl

