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Ede, 7 november 2019

Het Danspaleis in Ede, doet u mee?

Beste,

Het Danspaleis komt weer naar Ede!

Het Danspaleis is een gezellige middag voor senioren
in de sferen van toen: gezelligheid, oude plaatjes draaien en wellicht nog even de dansvloer op... 
Het is een middag met uitdaging en een mogelijkheid voor het ophalen van oude blijde 
herinneringen. 
In 2018 initieerde Malkander voor het eerst het Danspaleis in Ede. Dit is met groot enthousiasme 
ontvangen, en daarom organiseert Malkander dit jaar wederom een Danspaleis!

Aan u, als (contactpersoon van uw) organisatie, hebben we twee verzoeken:

[1] We hebben uw netwerk nodig om senioren attent te maken op deze middag. Wilt u 
bijgevoegde uitnodiging voor het Danspaleis doorsturen aan uw netwerk en uw klanten/ 
bezoekers/cliënten en hun buren, familie, mantelzorgers?

[2] We zoeken naar partners om het Danspaleis breder te dragen dan alleen Malkander. Daarom 
nodigen wij u uit om ook een kijkje te komen nemen op 29 november (u hoeft geen entree te 
betalen, drankjes voor eigen rekening). Na de afsluiting van het Danspaleis, om 16.00 uur, kunnen 
we elkaar treffen en verdere afspraken maken. 
Wilt u ook deze brief doorsturen naar uw netwerk aan organisaties, zodat deze zo goed mogelijk 
geïnformeerd zijn? Mogelijk krijgt u deze brief van verschillende kanten, dat is een teken van een 
goed werkend netwerk!

De missie van het Danspaleis is om alle ouderen in Nederland
vitaal en inclusief te houden, vanuit de visie dat muziek een
magisch middel is om mensen bij elkaar te brengen en ouderen in
beweging te zetten. Malkander staat volledig achter deze
doelstelling. Lees hier meer over op de website van het
Danspaleis: www.hetdanspaleis.nl 

Hartelijk dank voor uw aandacht en inzet! Bent u verhinderd om
op 29 november zelf langs te komen, maar wel geïnteresseerd in
enige vorm van partnerschap? Neem dan contact op met
ondergetekende! 

Vriendelijke groet,

Lisan Verboom, samenlevingscoach Malkander
06 8214 3785 / lverboom@malkander-ede.nl

HET DANSPALEIS
Vrijdagmiddag 29 november
14.00-16.00 uur (13.30 inloop)

Toegang: € 7,50 incl. hapje/drankje
Waar: Buitenzorg, Ede

http://www.hetdanspaleis.nl/

