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

Van het bestuur en de groepen
Het is alweer oktober, dus weer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief.
Het wordt dit keer een korte Nieuwsbrief.
Volgende week, week 43, is het herfstvakantie van 24 t/m 28 oktober.
Met op woensdag 26 oktober 's middags de 2e Oma/kleinkindmiddag van 15.00 - 16.00 u. o.l.v. Annelies
Friebel en 's avonds Dans-in van 20.00 - 22.30 u. ook o.l.v. Annelies. Beide activiteiten in wijkcentrum
De Schakel.
De Oma/kleinkindmiddag mag ook bezocht worden door opa's met hun kleinkind.
Heb je geen kleinkind dan kun je ook samen met een nichtje of neefje komen of je buurkindje bijv.
We hadden een Thé Dansant gepland op donderdag 17 november a.s., maar deze gaat niet door, omdat
Helène geopereerd moet worden aan haar neus en dan nog niet volledig herstelt zal zijn om deze middag te
leiden. Wellicht gaan we het later in het seizoen organiseren, maar dat horen jullie dan nog wel.
Rita Lemson heeft aangegeven dat zij bestuurslid wil worden. Ze neemt al deel aan de vergaderingen.
We zijn daar heel blij mee. Rita was lid van de Balcommissie.
Het zou wel fijn zijn als er nog iemand bestuurslid zou willen worden. Denk er nog eens over na !
Er zijn plannen om een instuif / bal samen met de NSVG te gaan organiseren.
Dat zou zijn op vrijdag 9 december a.s. Daar horen jullie later meer over.
Ook nog belangrijk: De Marikendag hadden we gepland op zaterdag 25 maart 2017, maar dat is
veranderd.
De nieuwe datum is zaterdag 18 maart 2017.
Helaas geen Pen dit keer, misschien de volgende keer weer.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Oma/kleinkindmiddag

Datum
woensdag
26 oktober

Locatie
Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
15.00 - 16.00u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
26 oktober

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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