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NIVON-JONGEReN-W01VEGA-NIVON-JONGEREN

Bestuur:
:
VoorzittGr Reinder Re�t�ema
Dahliastr.
30 tel. 2689
penningm.
Rarm de Boer
3 tel. 3156
Haulerweg
secr. int. Jan Vleddef
"
2fl
Irenestr.
secr. ext. Suze Leerling
26
Eikenlaan
notuliste Rettie Helfrich
Ir. Lelylaan 267
tel. ,3228
jan Breukelaar
lid
Bernhardlaan 12 tel. 2481
'

ResruurmededelingGn:
Hierbij doen wij onze felicitaties
toekomen aan het redAKTIE bestuur en
aan Rans Dijkstra . De eets'ten omdat
zij het Nivonblaadje, waar jullie nu
in lezen voor elkaar gemaakt hebben
en Hans Dijkstra omdat hij op het
landelijke congres, 9 en 10 maart te
Hengelo(o) in he't 'landelijke bestuur
is gekozen.
Er zijn op het ogenblik affisches van
het Pinksterkamp NU ' 68 in omloop,
die de Nivon-Ie,den a f1 ;50 kunnen
bestellen bij'het bestuur. Er hangt
een bij Geertsma.
De jeugdkern is bezig met het vormen
van eem jeugdgemeenteraad. Iedereen
die belangstelling" hèeft om in ue,
jeugdgemeenteraad zitting te nemen,
kan inlichtingen krijgen bij de voor
zitter en de penningmeester.
De NIET-LEDEN, die dit blad lezen en
eeïntereseerd zijn in het NIVON kun
nen ill de,leeszaal allerlei dokumen
tatiemateriaal van het Nivon vinden
en natuurlijk kunnen 'ze lnlichtingen
vragen bij de seer. intern.
-
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PROGRAj\lllA OVERZICHT;
Volksdansen' O,p 15 maart - dit keer
om 7 uur- kleuterschool de Krekel van Nijmegen Schonegevelstraat nieuwe volksdansers zijn van harte
welkom'. '
zaterdag 3q maart is er een grandi
ose R & B en Beat-show in de IJShal
te Heerenveen. Optreden van:

ART 461, Af ter Tea, Dauwtrappers,
Golden Earrings, en de pure Bluesma
kers ui tAmerika: Geno Ylashington
and his band.

12, 13, 14 en 15 april

Paasweekend te Appelscha
vier dagen lang - kosten ongeveer
10 ballen, met inbegrip van koffie thee - koeken - tweG verzorgde middag
maaltijden - overnachtingen - 8n hêt
programma met Q;'a. een film - drop'"
ping - nachtwande'ling, - sport en spel
- e.d.
Dit weekend wordt georg�niseerd door
afdeling Leeuwarden. Vleekendgangers
kunnen zich opgeven bij het bestuur.
In het aprilnurnmer van "AKTIE" meer
over, dit weekend.
Op 18 april hebben wij een excursie
naar Boll en Scharp. Vertrek s'mid
dags om '.;1,. 3.
Op 27 april wordt in het N.V!V.-ge
bouw de dia-serie van het Pinkster
kamp "CONTRAST" vertoond.
aanvang: t 8.
Dansen na.

VAKANT�EREIS van de NIVON-JONGEREN
afdelir:g-WOLVEGA.
\"lij denken eind juli-begin augustus
ee
, n vakantiereis te organiseren en
wel met
HUIFKAR EN PAARD ....
door Noord-Nederland
twee weken
lang
Belangstelleuden kunnen kontakt op
nemen met het bestuur, liefst zo gauw
mogelijk, opdat het bestuur besluiten
kan, of deze tocht door kan gaan
.
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Op 4 en 5 mei een Fadloop-wee
' kend
georganiseerd door afdeling Groningen
De kosten voor dit weekend zijn
f8,50, met inbegrip van o.a. een
boottocht.
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