
Kick off “Zing Nederlands met me in Deventer“ 28-01-2018 

 

ركلة "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر" 2018-01-28 
الموقع: بورجركاف في بورجیرویشویس، باجیجننستر. 9، 7411 بت في دیفینتر. 

بدء: 15.00 نھایة: 16.00 ساعات المشي في: 14.30 مع القھوة / الشاي حتى 16.30 
یرجى مالحظة: الحجز عبر الموقع ضروري / إیالء االھتمام: الحجز على الموقع ضروري. 

Reserveer nu / please, reserve now  

          Deelname is gratis! Participation is free of charge!  

 احجز اآلن / من فضلك، احجز اآلن

المشاركة مجانیة! المشاركة مجانیة أو تھمة! 

ھل ترغب في تحسین الھولندیة بطریقة ممتعة؟ یرافقھ عازف البیانو / عازف الجیتار والكانتور، 
وستدعى خمس أغنیات من الفنانین الھولندیین المعروفین لمدة ساعة واحدة خالل "الغناء 

http://zang.annemiekebrouwer.nl/nl/aanmelding-zing-nederlands-met-me-in-deventer/


الھولندیة معي". أي شخص یرید أن یتعلم الكالسیكیة الھولندیة من بیني نیمان إلى كیني B ھو 
موضع ترحیب. یوفر سد عازف البیانو / عازف الجیتار، كانتور وكلمات األغنیة، والتي یتم 

عرضھا على جھاز عرض. وسینضم المشاركون من قبل الفنانین مثل رامي مرشد، مارتن فان 
فین وترافلمات وآخرون. 

زنید ھو وسیلة عتبة منخفضة لتعلم اللغة والثقافة الھولندیة لالجئین والمقیمین والشعب الھولندي 
(البالغین واألطفال)، حیث یتم عرض طریقة لطیفة للغة والثقافة الھولندیة. 

برنامج: 
• 14.30 ساعة: المشي في 

• 15.00: بدء "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر" 
• 4 مساء: إمكانیة الحصول على دردشة 

• 16.30 ساعة: نھایة. 

یقدم الكافتیریا فقط القھوة / الشاي (مجانا) والمشروبات الغازیة (للحساب الخاص) بین الساعة 
2.30 و 4.30 مساء. 

ابحث عن األغاني على الموقع. 

زنید ھو وسیلة عتبة منخفضة لتعلم اللغة والثقافة الھولندیة لالجئین والمقیمین والشعب الھولندي 
(البالغین واألطفال)، حیث یتم عرض طریقة لطیفة للغة والثقافة الھولندیة. 

برنامج: 
• 14.30 ساعة: المشي في 

• 15.00: بدء "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر" 
• 4 مساء: إمكانیة الحصول على دردشة 

• 16.30 ساعة: نھایة. 

یقدم الكافتیریا فقط القھوة / الشاي (مجانا) والمشروبات الغازیة (للحساب الخاص) بین الساعة 
2.30 و 4.30 مساء. 

ابحث عن األغاني على الموقع. 
 ركلة "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر" 2018-01-28
 .الموقع: بورجركاف في بورجیرویشویس، باجیجننستر. 9، 7411 بت في دیفینتر
 بدء: 15.00 نھایة: 16.00 ساعات المشي في: 14.30 مع القھوة / الشاي حتى 16.30
 .یرجى مالحظة: الحجز عبر الموقع ضروري / إیالء االھتمام: الحجز على الموقع ضروري

 احجز اآلن / من فضلك، احجز اآلن
 !المشاركة مجانیة! المشاركة مجانیة أو تھمة



 ھل ترغب في تحسین الھولندیة بطریقة ممتعة؟ یرافقھ عازف البیانو / عازف الجیتار والكانتور،
 وستدعى خمس أغنیات من الفنانین الھولندیین المعروفین لمدة ساعة واحدة خالل "الغناء
 ھو B الھولندیة معي". أي شخص یرید أن یتعلم الكالسیكیة الھولندیة من بیني نیمان إلى كیني
 موضع ترحیب. یوفر سد عازف البیانو / عازف الجیتار، كانتور وكلمات األغنیة، والتي یتم
 عرضھا على جھاز عرض. وسینضم المشاركون من قبل الفنانین مثل رامي مرشد، مارتن فان
 .فین وترافلمات وآخرون

 زنید ھو وسیلة عتبة منخفضة لتعلم اللغة والثقافة الھولندیة لالجئین والمقیمین والشعب الھولندي
 .(البالغین واألطفال)، حیث یتم عرض طریقة لطیفة للغة والثقافة الھولندیة

 :برنامج
 ساعة: المشي في 14.30 •
 "بدء "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر :15.00 •
 مساء: إمكانیة الحصول على دردشة 4 •
 .ساعة: نھایة 16.30 •

 یقدم الكافتیریا فقط القھوة / الشاي (مجانا) والمشروبات الغازیة (للحساب الخاص) بین الساعة
 .2.30 و 4.30 مساء
 .ابحث عن األغاني على الموقع

 زنید ھو وسیلة عتبة منخفضة لتعلم اللغة والثقافة الھولندیة لالجئین والمقیمین والشعب الھولندي
 .(البالغین واألطفال)، حیث یتم عرض طریقة لطیفة للغة والثقافة الھولندیة

 :برنامج
 ساعة: المشي في 14.30 •
 "بدء "الغناء الھولندیة معي في دیفینتر :15.00 •
 مساء: إمكانیة الحصول على دردشة 4 •
 .ساعة: نھایة 16.30 •

 یقدم الكافتیریا فقط القھوة / الشاي (مجانا) والمشروبات الغازیة (للحساب الخاص) بین الساعة
 .2.30 و 4.30 مساء

 .ابحث عن األغاني على الموقع
rakla "alighuna' alhulandiat maei fi difintr" 28-01-2018 
almuqae: burjrkaf fi burjirwishways, biajijnnistir. 9, 7411 bat fi difiintir. 
bad': 15.00 nahayt: 16.00 saeat almashi fi: 14.30 mae alqahwat / 
alshshay hataa 16.30 
yrja mulahazt: alhajz eabr almawqie daruriin / 'iila' alahtmam: alhajz 
ealaa almawqie daruriin. 
ahjaz alan / min fidlika, ahjaza alan 



almusharakat mjany! almusharakat majaniatan 'aw tahama! 
hal targhab fi tahsin alhulandiat bitariqat mmte? yurafiquh eazif 
albayanu / eazif aljitar walkantur, wasatadeaa khms 'ughniat min 
alfannanin alhulandiayn almaerufin limudat saeat wahidat khilal 
"alghana' alhulandiat maey". 'ay shakhs yurid 'an yataealam 
alkalasikiat alhulandiat min bayni nayman 'iilaa kyny B hu mawdie 
tarhib. yuafir sada eazif albianu / eazif aljaytar, kantur wakulamat 
al'aghniati, walati ytmu earduha ealaa jihaz eurdin. wasayandim 
almusharikun min qibal alfannanin mithl rami murashidin, martin 
fa'iina fyn watarafulimat wakharuna. 
zanid hu wasilat eatabat munkhafidat lataelam allughat walthaqafat 
alhulandiat lilajiiyn walmuqimin walshaeb alhulandii (albalghayn 
wal'atfala), hayth ytm earad tariqat latifat lilughat walthaqafat 
alhulindiat. 

barnamj: 
• 14.30 saet: almushy fi 
• 15.00: bad' "alghina' alhulandiat maei fi difintr" 
• 4 msa': 'iimkaniat alhusul ealaa drdsha 
• 16.30 saet: nahayat. 
yuqadim alkaftiria faqat alquhwat / alshshay (mjana) walmashrubat 
alghazia (llahisab alkhasa) bayn alssaeat 2.30 w 4.30 masa'. 
'abhath ean al'aghani ealaa almuqae. 
zanid hu wasilat eatabat munkhafidat lataelam allughat walthaqafat 
alhulandiat lilajiiyn walmuqimin walshaeb alhulandii (albalghayn 
wal'atfala), hayth ytm earad tariqat latifat lilughat walthaqafat 
alhulindiat. 
barnamj: 
• 14.30 saet: almushy fi 
• 15.00: bad' "alghina' alhulandiat maei fi difintr" 
• 4 msa': 'iimkaniat alhusul ealaa drdsha 
• 16.30 saet: nahayat. 
yuqadim alkaftiria faqat alquhwat / alshshay (mjana) walmashrubat 
alghazia (llahisab alkhasa) bayn alssaeat 2.30 w 4.30 masa'. 
'abhath ean al'aghani ealaa almuqae.


