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verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
Zaterdag 18 november jl. hadden we onze Goud van Oud-avond in Voorzieningenhart De Ster. Er waren
30 deelnemers. De dansen waar we die avond opnieuw mee hebben kennisgemaakt zijn:
Shir al etz
Azul cielo
Im anough Tavigh
Ahava psuta
Hajde vruta mea
Strigat

Joc di ausi din Cabadin
Vologodshiva Krusheva
Shav any elaych
Daronee del 1
Valse Zeeman

De oma/kleinkindmiddag van woensdag 18 oktober jl. was weer gezellig. Er waren jammer genoeg maar
4 kindjes. Hopelijk komen er de volgende keer weer een paar meer.
De Thé Dansant van 8 december jl. was ook weer erg gezellig. Er waren ondanks het slechte weer
24 mensen, die een leuke dansmiddag hebben gehad.
Voor de woensdagmorgengroep verandert er het een en ander.
Helène stopt met lesgeven aan deze groep. Haar laatste les is op woensdag 20 december a.s. We zullen
haar missen op deze groep. Ze blijft natuurlijk wel als dansleidster van de dinsdagmorgengroep.
Marieke Scheijgrond gaat het van haar overnemen vanaf woensdag 10 januari 2018.
Zij stelt zich zichzelf voor in de Pen.
De danstijd verandert ook: het wordt dan van 10.00 -12.30 u.
We wensen Marieke veel succes en dansplezier op haar nieuwe groep.
Zaterdag 13 januari 2018 houden we ons Nieuwjaarsbal in wijkcentrum Titus Brandsma.
Daar speelt Lautari Caroli een aantal dansnummers. Lautari Caroli bestaat uit leden van onze VGN. Ze zijn al
druk aan het oefenen.
Volgend jaar bestaan we 55 jaar en vieren we weer een Lustrum.
Deze keer hebben we er voor gekozen om het alleen met een Bal te vieren op zaterdag 10 maart 2018.
De nadere bijzonderheden volgen binnenkort.
Dans-in op woensdag 14 februari 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 9 januari 2018.
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

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Datum
Woensdag
14 februari

Locatie
Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Tel: 024 - 3778003

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