NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
december 2018
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
Het is weer tijd voor een Nieuwsbrief om jullie op de hoogte te brengen van activiteiten die al hebben
plaatsgevonden en die nog moeten komen.
Vorige maand hebben jullie nieuwe ledenlijsten gekregen. We willen jullie er op attent maken dat je oudere
ledenlijsten niet bij het oud papier moet gooien, maar verscheuren of door de papiervernietiger halen. Dit
i.v.m. de privacy.
De oma/kleinkindmiddag van woensdag 17 oktober jl. ging jammer genoeg niet door. Er was te weinig
belangstelling dit keer. We proberen het in maart weer op woensdag 6 maart 2019.
We hebben besloten om het voortaan "Familiedans" te noemen.
Het bestuur heeft voor deze naam gekozen omdat deze naam het beste aangeeft wat de activiteit inhoudt.
Verder blijft alles bij het oude.
Je mag komen met je kleinkind, maar ook met een neefje of nichtje, buurkindje enz.
Leeftijd 3½ tot 8 jaar.
En we hebben ondervonden dat het fijn is als we van te voren weten hoeveel kinderen er komen.
Woensdag 5 december jl. had de groep van Marieke een onverwachte verrassing met een bezoek van de
Sint met 3 Pieten, die het wijkcentrum bezochten en ook even bij hen langskwamen. Marieke had 2 foto's
gemaakt, die op de plaats van de Pen te vinden zijn.
De Thé Dansant van 7 december jl. was ook weer erg gezellig. Helène had weer leuke dansen uitgezocht en
ze legde er ook paar uit. Er waren 23 aanwezigen.
Vrijdag 14 december a.s. organiseert Guus van Kan in wijkcentrum de Daalsehof een Balkanparty met
dansoptredens van Kansemble (met Esther Berendsen) en Ralda en om 20.00 u. een kleine dansworkshop
Kroatisch o.l.v. Guus. Entree € 10 !
Zaterdag 12 januari 2019 houden we ons Nieuwjaarsbal in wijkcentrum Titus Brandsma. Zoals altijd van
20.00 - 22.30 u.
Dans-in op woensdag 6 maart a.s. in wijkcentrum De Schakel van 20.00 - 22.30 u. o.l.v. Annelies Friebel.
Na de kerstvakantie beginnen de lessen weer vanaf dinsdag 8 januari 2019.
We wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling. En dan gaan we weer een nieuw
jaar tegemoet met veel dansplezier voor iedereen.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
6 maart

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.
nleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2019 ïï
Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

