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

Van het bestuur en de groepen
Het is weer tijd voor de eerste Nieuwsbrief van dit nieuwe seizoen.
We starten dit seizoen met een groep minder, omdat er is besloten te stoppen met de Squaregroep door het
teruglopen van het ledenaantal. Deze groep heeft 20 jaar bestaan, waaronder de laatste 18 jaar onder de bevlogen
leiding van Erik Pluylaar. Het is natuurlijk erg jammer. We bedanken Erik voor zijn inzet al die jaren en wensen
hem veel succes met zijn andere activiteiten op dit gebied.
11 september jl. is dansleidster Hanke Bloksma onverwacht overleden op 60-jarige leeftijd. Zij is meerdere keren bij
ons geweest om een workshop te geven o.a. tijdens een Marikendag. Namens de hele vereniging is er een
condoleancekaart gestuurd naar haar man en kinderen.
Volgende week, week 42, is het herfstvakantie.
Dan is er op woensdag 17 oktober een Dans-in in wijkcentrum de Schakel van 20.00 - 22.30 u.
o.l.v. Annelies Friebel.
En ook op Woensdag 17 oktober a.s. houden we 's middags weer een Oma/kleinkindmiddag in wijkcentrum
de Schakel van 15.00 - 16.00 u. en ook dit is o.l.v. Annelies Friebel.
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.
Deze keer willen we graag weten hoeveel belangstelling er voor is, dus laat even aan Thea weten of je komt en met
hoeveel kinderen.
Kom op vrijdag 7 december a.s. lekker dansen op de Thé Dansant samen met Helène in wijkcentrum de Schakel
van 14.00 - 16.00 u.
Later dit seizoen op donderdagavond 28 maart 2019 komen Sonia Dion en Cristian Florescu een Roemeense
workshop geven. De details volgen later nog.
Helène Broekhuizen gaat in november en december een korte cursus geven op 3 woensdagavonden.
Daarover volgen de details ook nog.
Hou je e-mail in de gaten!
We wensen jullie een fijn dansseizoen.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Oma/kleinkindmiddag

Woensdag
17 oktober

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

15.00 - 16.00 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
17 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
Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

