NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
juni 2016
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
In de Nieuwsbrief van maart stond een kruiswoordpuzzel die Hanneke Meij gemaakt heeft. De oplossing, die
jullie beloofd is, vinden jullie bij deze Nieuwsbrief.
Zaterdag 18 juni a.s. is ons Zomerbal in wijkcentrum Titus Brandsma. We hopen jullie dan te zien op deze
nieuwe locatie. Je kunt er ook gemakkelijk met de bus komen. Die stopt er vlak voor.
Buslijn 6 Neerbosch-Oost.
We zijn ook weer druk bezig het nieuwe seizoen vorm te geven.
Zo staat er ook weer een korte cursus Internationaal gepland voor beginners en herintredende leden.
Als jullie iemand weten die dat zou willen gaan volgen geef dat dan door aan diegene.
Tevens een korte cursus square. Daarvoor geldt hetzelfde natuurlijk.
De data van deze cursussen vinden jullie in de nieuwe Informatiebrochure.
Het nieuwe seizoen beginnen we met 1 dans-in in augustus: woensdag 31 augustus a.s.
De lessen beginnen dan op maandag 5 september a.s.
Voor de donderdagavondgroepen (squaregroep en de groep van Anke) op donderdag 1 september i.v.m.
de sluiting van de wijkcentra op donderdag 8 september.
Het Openingsbal staat gepland voor zaterdag 17 september. Noteer dat ook maar vast in je agenda.
De locatie maken we nog bekend. Waarschijnlijk wijkcentrum Titus Brandsma. Als het daar goed bevalt dan
kunnen we er alle bals organiseren.
Helène heeft aangegeven dat zij m.i.v. het nieuwe seizoen les wil geven van oktober t/m mei.
Het bestuur heeft dit geaccepteerd en naar een oplossing gezocht.
Er zijn vervangers gevonden.
Hanneke Meij vervangt haar op de maandagmiddaggroep.
Emmy Wijers op de dinsdagmorgengroep.
En Loes Corbey en Hanneke Meij op de woensdagmorgengroepen.
En de NSVG organiseert de laatste instuif van dit seizoen op vrijdag 1 juli a.s. van 20.30 -23.00 u. in
wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2. Toegang gratis.

We wensen jullie een fijne zomervakantie. Geniet ervan!
De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Zomerbal

Datum
Zaterdag
18 juni

Locatie
Wijkcentrum Titus
Brandsma
2e Oude Heselaan 386

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
31 augustus

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

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.
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