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Van het bestuur en de groepen
December is weer aangebroken, dus tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief.
De oma/kleinkindmiddag was een succes. Er waren 12 kinderen met hun opa en/of oma, ook wel een
moeder of een tante. Maar het was een gezellig uurtje met hele enthousiaste kindjes. Annelies had een leuk
programma samengesteld.
Vrijdag 9 december jl. was de kerstinstuif in de Daalsehof samen met de NSVG. We waren goed
vertegenwoordigd met 21 van onze leden. Het was heel gezellig met leuke optredens van Kansemble en
Ralda.
Als gevolg hiervan gaat het Nieuwjaarsbal dat gepland stond op zaterdag 14 januari a.s. niet door, zoals we
jullie al hebben laten weten.
De informatie over de Marikendag krijgen jullie tijdens of na de kerstvakantie.
De Thé Dansant ging niet door in november, dus we gaan het in januari inhalen en waarschijnlijk op
vrijdag 27 januari a.s. Daar horen jullie nog meer over. Noteer het maar vast onder voorbehoud in je
agenda.
De lessen beginnen na de kerstvakantie weer vanaf maandag 9 januari 2017, behalve voor de
maandagmiddaggroep. Die houdt jammer genoeg op te bestaan. Met nog 8 leden is deze groep te klein
geworden. Hun laatste les is op maandag 19 december a.s.
Op de tweede bladzijde van deze Nieuwsbrief een bijdrage van Anke Meijer over haar
Stichting Reinah Reizen.

We wensen jullie hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2017 met natuurlijk veel
dansplezier.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
1 maart
2017

Locatie
Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Op het tabblad “Danssites” van onze website is de Danskalender Midden- en Zuid-Nederland te zien.
Bij Mie Katoen.

ðð Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2017 ïï
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Stichting Reinah Reizen
Het zal je maar gebeuren: een klap op je hoofd, een ongeluk of een ziekte waardoor je een
hersenbeschadiging oploopt. Ineens lukt het je niet meer je eigen leven te organiseren, om de weg te kunnen
vinden naar huis, om te onthouden en in sommige gevallen om je te kunnen uiten. Je bent afhankelijk van
anderen om te kunnen functioneren. Het kan je zomaar overkomen.
Op vakantie gaan wordt een hele onderneming in plaats van een ontspannen moment. Voor de persoon zelf:
de planning van tevoren, een andere omgeving, uit je structuur gehaald worden. Maar ook voor eventuele
gezinsleden: zijn daar wel de juiste voorzieningen, hoe zorg je ervoor dat het voor de overige gezinsleden
een leuke vakantie wordt?
Reinah reizen biedt ondersteuning aan in de voorbereiding en tijdens de vakanties. Dat kan variëren van het
mee samenstellen van de reis en begeleiding op afstand tijdens de reis tot georganiseerde (groeps-)reizen
met begeleiding.
Afgelopen maandag is Stichting Reinah Reizen opgericht, een stichting die reizen organiseert voor mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel. Een idee waar ik al jaren mee rondliep. En nu is de tijd rijp om dit idee tot
uitvoering te brengen.
Wil je meer weten over de stichting? Lijkt het je leuk om een reis te begeleiden? Heb je specialistische kennis
waarmee je de stichting kan ondersteunen? Of ken je mensen met NAH en wil je reclame maken voor de
stichting? Mail of bel me dan: anximeijer@gmail.com of 06-52457554.
En vrees niet: ik blijf voorlopig zeker nog lesgeven op de donderdagavonden en bals leiden!
Lieve groetjes, Anke Meijer

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

