
 

 

Dans voor Giro555, sponsor dans dag bij  

Keep on Movin’ 
 

Ook dansschool Keep on Movin' gaat zich inzetten voor de slachtoffers van de oorlog in 

Oekraïne. 

Alle leden van dansschool Keep on Movin' hebben van ons een Keep on Movin’ sponsorloop 

formulier gekregen. In de komende weken kunnen de dans leden op zoek naar sponsors 

binnen bijvoorbeeld vrienden en familie.  

Op 3 april 2022 van 10:00 uur tot 13:00 uur organiseert dansschool Keep on Movin' een 

sponsor dans dag! Keep on Movin' gaat 3 uur lang dansen voor Oekraïne. De leden kunnen 

zich per meegedanst uur laten sponsoren.  

 

Niet alleen de leden van dansschool Keep on Movin' kunnen dansen voor de opbrengst voor 

de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, maar ook alle papa's, mama's, broertjes, zusjes, 

opa's en oma's mogen mee dansen voor het goede doel!  

Hoe meer er mee dansen hoe meer geld we kunnen inzamelen!  

Ook ben je natuurlijk van harte welkom om alleen te komen kijken. 

Mocht er iemand zijn die tijdens de sponsor dans dag nog graag direct een bedrag wil 

doneren dan is dit natuurlijk mogelijk. 

Wij hopen dat we met vele dansers en danseressen samen kunnen dansen en een flink 

bedrag kunnen ophalen voor Giro 555. 

Kom allemaal naar de sponsor dans dag van Keep on Movin' op 3 april 2022  

Tijd: 10:00 uur tot 13:00 uur 

Locatie: Tennisbaan Sint- Hubert Pastoor Jacobsstraat 50a, 5454 GN Sint Hubert 

Parkeren bij de tennisbaan of parkeren bij Pastoor Bogers plein (tegenover de basisschool) 

PS: Jullie mogen als jullie willen; vlaggetjes, spandoeken, tekeningen maken voor giro 555. 

Neem deze dan mee op de Sponsor dans dag zodat we die kunnen op hangen. Ook mogen 

jullie in de kleuren geel en blauwe kleding komen. (Dit is niet verplicht.) 

Renske en Auke 

Dansschool Keep on Movin' 



 

 

Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dansgroep en tijd……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Familie leden die ook mee dansen………………………………………………………………………………………………….. 

Naam Sponsor             Bedrag per                           Totaal  

       gedanst uur                         Bedrag 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Lever dit formulier en jou sponsor loop opbrengst in een envelop in, bij de sponsor dag 3 april 2022 

Heel veel Succes Allemaal! 


