NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
december 2010
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
En dan zijn we al weer aan het eind van 2010.
e
Aan het eind van het eerste decennium van de 21 eeuw.
Dat klinkt! Dus op naar 2011!
Een paar weken geleden hadden we een zeer geslaagde Goud van Oud-avond met 42 deelnemers.
En met heerlijke oude, een beetje vergeten dansen, die we na een korte uitleg weer konden dansen.
Dat viel niet mee voor de leden die nog niet zo lang dansen, maar de dansleiding had de dansen
verdeeld in 3 categorieën in moeilijkheidsgraad en dus kon iedereen toch in ieder geval een deel
meedoen. En daar moeten we nu weer 2 jaar op wachten. Maar dan blijft het speciaal.
En het volgende grote evenement zal de Marikendag zijn op zaterdag 19 maart 2011.
Daar volgt uiteraard de nodige informatie nog over. Het zal in ieder geval weer plaatsvinden in
wijkcentrum De Ark van Oost. Maar zet het vast op de kalender en in je agenda!
Tienerworkshop. Zaterdag 30 oktober jl. hadden de tieners o.l.v. Evelien Hendriks een gezellige,
leerzame middag. Het accent lag op streetdance. In de volgende Nieuwsbrief zullen de kinderen zelf
verslag doen. Mieke en Myrthe.
In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep van de Balcommissie voor vervanging van Mieke Kipping,
maar daar is nog niet op gereageerd. Denk er nog eens over na en laat het ons weten!
Zaterdag 15 januari a.s. is ons Nieuwjaarsbal in wijkcentrum Hatert. Kom gezellig met collega-leden
het nieuwe jaar inluiden.
En op donderdag 20 januari 2011 treedt het Internationaal Danstheater op in de schouwburg met
hun voorstelling ‘Oorsprong”. Zoals jullie al weten krijg je korting als je vermeldt dat je lid bent van
Volksdansgroep Nijmegen.
En voor iedereen: Hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2011 met veel dansplezier!

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Nieuwjaarsbal

Datum
Zaterdag 15
januari 2011

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
19.00 – 20.00 u. kinderen
20.00 – 22.30 u. volwassenen
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
9 maart
2011

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Marikendag

Zaterdag 19
maart 2011

Wijkcentrum De Ark van
Oost Cipresstraat 154

Informatie volgt t.z.t.

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif NSVG
I

Vrijdag 12
februari 2011

Locatie
Wijkcentrum De
Daalsehof Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30- 23.00 u.
Toegang gratis

 Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2011 
Voor iedereen die iets kwijt wil over volksdans of een daarmee verbonden thema:
onze website heeft een prikbord voor korte “briefjes”.
Maak er gebruik van en vul het online formulier in als je informatie wilt plaatsen.
Het bestuur zorgt er voor dat je “briefje” wordt gepubliceerd!

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

