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Van het bestuur en de groepen
En dan is het weer december en staat de winter voor de deur! Maar wat hebben we een mooie herfst
gehad. Dat hadden we wel verdiend na die slechte zomer.
En nu maar afwachten wat de winter ons brengt.
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de kerstdagen staan voor de deur. Weer gezellige, laatste
lessen voor de Kerst met lekkere hapjes. En op de woensdagmorgengroep een speciale
Australië/Nieuw-Zeeland les o.l.v. Hanneke en Yolanda samen met Helène. De leden zijn benieuwd.
Veel plezier allemaal!
9 Januari beginnen de lessen weer in het nieuwe jaar. En zaterdag 14 januari is er dan ons
Nieuwjaarsbal in wijkcentrum Hatert, waar we veel leden hopen te begroeten om te proosten op het
nieuwe jaar.
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 met uiteraard veel
dansplezier!
Van de balcommissie:
Hierbij wil de nieuwe balcommissie zich graag in deze Nieuwsbrief voorstellen. De balcommissie
bestaat uit: Esther Berendsen, Rita Lemson en Maria Nooyens. We dansen alle drie op de
woensdagmorgen, wat wel zo handig is als je wilt vergaderen!
De voorbereidingen voor de Marikendag op 24 maart 2012 zijn al in volle gang. Die datum lijkt
weliswaar ver weg , maar hij komt met rasse schreden dichterbij. Gelukkig zijn de zalen en de 2
dansdocenten al geregeld. De opzet is ongeveer hetzelfde als de vorige Marikendagen, d.w.z.
danslessen, buffet en bal. Maar deze keer hebben we ook iets extra’s in petto, waarbij de naam
Marikendag eer wordt aangedaan. Een aantal jaren geleden is de naam Marikendag door het
bestuur in het leven geroepen om het Nijmeegse karakter te benadrukken. Dit zal op 24 maart
helemaal tot leven komen! Al met al belooft het een heel leuk programma te worden. We hopen
natuurlijk op een grote opkomst.
Als balcommissie leek het ons leuk om volgend jaar weer een dansdag te organiseren. Nu blijkt dat
het Roemeense echtpaar Cristian Florescu & Sonia Dion volgend jaar een tour door Nederland zal
houden. Dit hebben ze al twee keer eerder gedaan met groot succes. De reacties op hun workshops
Roemeense volksdans waren zo positief dat wij ze ook wel in Nijmegen wilden hebben. Dat is gelukt,
op zaterdag 8 september 2012 komen ze naar ons toe!
Jullie zullen volgend jaar nog wel meer van ons horen. We wensen jullie alvast fijne feestdagen en
een gelukkig ( en hopelijk actief) 2012.
De balcommissie.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Nieuwjaarsbal

Dans-in

Marikendag

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Datum
zaterdag
14 januari
2012
woensdag
22 februari
2012
Zaterdag
24 maart
2012

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Wijkcentrum
De Ark van Oost
Cipresstraat 154

Informatie volgt t.z.t.

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif NSVG

Vrijdag
2 maart 2012

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

 Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2011 
Voor iedereen die iets kwijt wil over volksdans of een daarmee verbonden thema:
onze website heeft een prikbord voor korte “briefjes”.
Maak er gebruik van en vul het online formulier in als je informatie wilt plaatsen.
Het bestuur zorgt er voor dat je “briefje” wordt gepubliceerd!

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

