NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
oktober 2017
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
En nu is het alweer oktober en zijn we weer aan een nieuw dansseizoen begonnen.
De herfst begint, de blaadjes vallen en het is weer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief met informatie over onze
komende activiteiten.
Woensdag 18 oktober a.s. houden we 's middags weer een Oma/kleinkindmiddag in wijkcentrum De
Schakel van 15.00 - 16.00 u. o.l.v. Annelies Friebel en 's avonds een Dans-in van 20.00 - 22.30 u. ook
o.l.v. Annelies in 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.
Dit seizoen is er ook weer een Goud van Oud-avond op zaterdag 18 november a.s. Dit keer in
Voorzieningenhart De Ster in Lent en gratis. Zie de informatie hierover, die je al per mail of op papier hebt
ontvangen en geef je snel op !!!
We hebben ook weer een Thé Dansant gepland op vrijdag 8 december a.s. Dan kunnen we gezellig een
middag dansen in wijkcentrum De Schakel van 14.00 - 16.00 u. samen met Helène.
Dus er is weer genoeg te doen de komende tijd. En dan hebben we ook gewoon onze wekelijkse lessen.
En vrijdag 6 oktober a.s. is er instuif bij de NSVG in wijkcentrum De Daalsehof van 20.30 - 23.00 u.
Het bestuur is weer uitgebreid met Elles van den Hoven. Daar zijn we heel blij mee.
Tijdens de afwezigheid van Helène in september heeft Emmy Wijers haar vervangen op de
dinsdagmorgengroep en Loes Corbey en Hanneke Meij op de woensdagmorgengroep. Hiervoor willen we
hen heel hartelijk bedanken.
En dan nog een nieuwtje: Volgend jaar vieren we weer een lustrum: 55 jaar ! De Balcommissie is al bezig
om daar iets leuks voor te verzinnen.
Dat is het weer voor deze keer: veel dansplezier allemaal.

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Instuif
NSVG

Vrijdag
6 oktober

Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

20.30 - 23.00 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 december 2017 ïï
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