
INHOUD 
• Heraanvang lessen seizoen 2020 /2021 
• Corona virus 
• Start NIEUWE beginnerscursussen Delft. 
• Castagnettenknoop en meer. 
• Meer weten over de cajón. 

Heraanvang lessen seizoen 2020 /2021 
Per 6 juni 2021 is er een versoepeling van kracht waardoor de flamencodans 
lessen weer kunnen aanvangen. De lessen zijn tot  eind juni. Uiteraard 
moeten we ons nog wel houden aan de eerdere aangekondigde corona 
maatregelen. Op verzoek voor de duidelijkheid, op de volgende data vangen 
de lessen weer aan: 

Delft maandag 7 juni 2021 (laatste les in principe28 juni). 
Zoetermeer dinsdag 8 juni 2021 (laatste les in principe 29 juni). 
Alphen a/d Rijn donderdag 10 juni 2021 (laatste les in principe 24 juni). 
Leiden vrijdag 11 juni 2021 (laatste les in principe 21 juni). 

N.B. Lestijden zoals voorheen. 

Corona virus 
Elke locatie waar les wordt gegeven heeft zijn eigen protocollen i.v.m. 
het coronavirus. 
Daar er de kans is dat er in de loop der tijd wijzigingen in kunnen 
voorkomen adviseer ik 
de website van de betreffende leslocatie te lezen. En dit vooral voor dat 
u naar een les komt . 
Hierbij de leslocaties met de bij behorende links betreft het corona 
protocol 

Alphen a/d Rijn 
Algemeen:  https://www.parkvilla.nl/pagina/98/Algemeen/ 
Cursussen:   https://www.parkvilla.nl/pagina/100/Cursussen/ 

Delft 
https://www.vak-delft.nl/vaktualiteiten/vaknieuws/13-03-2020/
maatregelen-coronavirus 

Zoetermeer 
https://www.ckc-zoetermeer.nl/corona 

Leiden 
Neem contact op met de docent Wil Lambregts per e-mail 
whmlambregts@chello.nl 

Start NIEUWE beginnerscursussen Delft & Zoetermeer 

Delft 
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Maandag 20 september 2021 om 18:00 uur gaat bij voldoende 
belangstelling de beginnerscursus flamencodans van start. Op de 
maandagen 6 & 13 september hiervoor zijn er gratis proeflessen van 18.00. 
tot 19.00 uur. De curus bestaat uit 15 lessen en wordt gegeven bij de “VAK”.  
Wil je een proefles doen? Meld je dan aan per e-mail: info@vak-delft.nl  
Vermeld in de mail je naam, titel van de cursus, docent, dag en tijd.  

Zoetermeer 
Dinsdag 21 september 2021 om 19:30 uur gaat bij voldoende belangstelling 
de beginnerscursus flamencodans van start. Op de dinsdagen 7 & 14 
september  hiervoor zijn er gratis proeflessen van 19.30. tot 20.30 uur. De 
curus bestaat uit 15 lessen en wordt gegeven bij “CKC & Partners”.  
Wil je een proefles doen? Meld je aan via de website: 
https://ckc-zoetermeer.nl/lessen/dans/internationaal/flamencodans/
inschrijven/flamencodans-proefles/ 

• Castagnettenknoop en meer, klik hier 
• Meer weten over de cajón, klik hier 
• Filmpje: Impressie van een optreden van Claudio Benito en Wil 

Lambregts in Paradiso te Amsterdam, waarbij Wil de cajón bespeeld.  

Informatie en aanmeldingen  
Wil Lambregts 
Weth. de Vriesplantsoen 47 
1107 AR Amsterdam 
Tel.: 020  697  60  25 
E-mail: whmlambregts@chello.nl 
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