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

Van het bestuur en de groepen
Na de kou van afgelopen maand wordt het zo langzamerhand dan toch lente en dat betekent dat onze
Marikendag er weer aan komt. Het was even spannend of deze feestelijke dag wel door kon gaan
met twee verschillende workshops omdat er niet veel vooraanmeldingen waren. Vorige week konden
we de knoop doorhakken: we zijn er erg blij mee dat allebei de workshops op het programma kunnen
blijven staan!
Als je je nog niet hebt opgegeven en van de partij wilt zijn: het is nog mogelijk om je in te schrijven.
Dat is nu bovendien voordeliger dan wanneer je aan de kassa betaalt, dus grijp je kans. We gaan er
weer een leuke dag van maken en wensen alle deelnemers alvast veel plezier toe!
Verder is er een kleine verandering in ons jaarprogramma. Vanwege de viering van 50-jarig bestaan
van Volksdansgroep Iduna in Heijen op zaterdag 16 juni a.s. is het Zomerbal dat op die datum stond
gepland verplaatst naar zaterdag 23 juni a.s. Een aantal van onze leden wil dit jubileum graag
bijwonen, wat voor het bestuur een reden was om het bal een weekje op te schuiven.
Iduna heeft een gevarieerd programma in petto: ’s middags zijn er workshops Roemeens, Servisch,
Israëlisch en muziek maken. ’s Avonds wordt een voorstelling opgevoerd waarna het feest eindigt met
een bal. Dus op naar Heijen!
Op onze website en de leestafels bij enkele groepen zal t.z.t. meer informatie in te zien zijn over het
jubileum van Iduna.
Onze docente Judith Mens heeft intussen ook niet stilgezeten. Zij heeft samen met een lid van haar
groep, t.w. Elfi Mollen, een initiatief uitgebroed voor iets heel nieuws en speciaals. Op 4 mei a.s.
organiseren zij samen een werelddanshappening die, als het plan aanslaat, een paar keer per jaar zal
terugkeren. Het feest wordt gelanceerd onder de naam Let’s dance around the world, een titel die
binnen onze vereniging geen uitleg nodig heeft en voor zich spreekt. De hele avond zal bol staan van
wereldmuziek waarop kan worden ge(volks)danst, geswingd, met of zonder vrije expressie, en altijd
onder het motto: doe lekker wat je hart en lijf je ingeeft en laat je energie bruisen en spetteren! Ook zal
Judith muziek- en dansfilmpjes vertonen die zij eigenhandig op kunstige wijze heeft gemixed tot
bijzondere en vernieuwende combinaties.
Direct deze datum in je agenda reserveren! Hieronder een afdruk in drievoud van hun fraaie poster:
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De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Marikendag

Datum
Zaterdag
24 maart

Tijdstip en kosten
Aanvang 13.00 u.

Woensdag
2 mei

Locatie
Wijkcentrum
De Ark van Oost
Cipresstraat 154
Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

Dans-in

Let’s dance around the
world

Vrijdag
4 mei

Cafe Trianon
Berg en Dalseweg 33

21.30 – 02.00 u.
Toegang € 4,-

Zomerbal

Zaterdag
23 juni

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif NSVG

Vrijdag
8 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis
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