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Dan iets dichtbij om je op te verheugen: 
Easter online tangodance – meet & greet!
Ofwel: Paas tango!
DJ Wout hebben we bereid gevonden om op zondag 4 
april, Eerste Paasdag vanaf 15.00 uur tot ca. 16.30 uur via 
Zoom een online-dansmiddag te verzorgen. Elkaar weer 
even ontmoeten. Een heerlijke tango-glazuur over je 
paascake! 
Hieronder de link – kijk ook op Facebook voor last-minute 
details!

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/86906445790
Meeting ID: 869 0644 5790
Passcode: 741008

We brengen een kleine extra nieuwsbrief onder jouw 
aandacht, omdat we goed nieuws hebben! En ook een 
beetje slecht nieuws… zullen we daarmee beginnen?

Het tangofestival verplaatsen we nóg een jaar, 
naar 2022.
Misschien dat het feest wel gehouden zou kunnen 
worden, alleen zouden we dan nu wel afspraken en 
reserveringen moeten gaan maken en de situatie rondom 
corona blijft onzeker. Net als wij dachten waarschijnlijk 
velen van jullie dat het nu onderhand wel ‘over’ zou zijn?!  
 
Maar helaas, we hebben wel zicht op maar nog geen 
zekerheid over een ‘dansbare’ situatie op welk tijdstip dan 
ook. Dus opschuiven, weer naar oktober, voorlopig het 
weekend van de 22e oktober 2022. 

En meteen goed nieuws eroverheen: Maja en Marko 
hebben al toegezegd ook dan onze gast te willen zijn! 
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Tot slot ons belangrijkste nieuws: 
De STAG heeft een nieuw honk gevonden!
 
We zijn heel gelukkig met onze nieuwe samenwerking 
met het Odd Fellow Huis. Hun pand aan de W.A. 
Scholten straat in Groningen heeft een prachtige Salon 
des Amis, die wij mogen gebruiken voor de 
vrijdagavondsalon. 
 
Het historische pand is recent geheel gerenoveerd.  
De Salon des Amis heeft een mooie parketvloer, 
comfor tabele zitgelegenheid, ‘state-of-the-art’ 
luchtverversing, een eigen bar, ruime garderobe en 
zelfs een terrasje!  
Mooier kan eigenlijk niet, vinden wij. (Je moet de 
stoelen en tafels op de foto even wegdenken 
natuurlijk.)
 
Dus hiep-hiep-hoera: wanneer de corona-maatregelen 
mogelijkheden bieden tot het houden van een sociale 
salon, gaan we gewoon weer elke vrijdag open!

Het vooruitzicht hierop maakt voor ons en we hopen 
ook voor jou, de weken die we nog moeten wachten 
een stuk draaglijker.  

Graag tot ziens, Abrazo!


