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Van het bestuur en de groepen
En dan is het weer juni en tijd voor de zomervakantie. Het was een leuk seizoen met verschillende,
geslaagde activiteiten. Zoals onze 3e Marikendag met de workshop Internationaal door Radboud Koop
en de dansmiddag Grieks door Karine Kint uit België. Van beide dansleiders hebben we leuke dansen
geleerd en het waren gezellige dagen.
Voordat de vakantie begint houden we nog ons Zomerbal op zaterdag 18 juni a.s. in wijkcentrum
Hatert. Op deze avond zal Holland Express optreden en hun nieuwe choreografie “Multiculti” laten
zien. Het is een try-out, wij hebben daarmee de primeur! Hun orkest zal ook een deel van het bal
begeleiden. Deze jongerengroep kan blijven bestaan dankzij giften en sponsors. Daarom vragen we
jullie om op die avond een kleine bijdrage te geven ter ondersteuning, zodat zij door kunnen gaan met
hun passie. Denk er a.u.b. aan om wat geld mee te nemen. Er zal een doosje staan vooraan in de
zaal bij de dansleiding om het in te doen. Namens Holland Express alvast hartelijk bedankt.
Verder is het prettig wanneer enkele leden om 19.30 u. aanwezig kunnen zijn om tafels en stoelen
aan de kant te schuiven in de zaal. Geef even aan Thea van Hest door of je hierbij wilt helpen.
Onze Algemene LedenVergadering van 19 april jl. werd door 17 leden bezocht. Besloten is om de
contributie in het nieuwe seizoen met 10% te verhogen.
Op die avond had niemand zich aangeboden voor de kascommissie voor volgend jaar. Ondertussen
heeft Carina Lukoschus zich aangemeld.
In de vorige Nieuwsbrieven hebben we om nieuwe leden voor de Balcommissie gevraagd. We zijn
erg blij met de drie kandidaten, die de nieuwe commissie gaan vormen: Esther Berendsen, Rita
Lemson en Maria Nooijens. We wensen hen veel succes toe en we bedanken Mieke Kipping en
Myrthe Teunissen voor hun grote en creatieve inzet van de afgelopen jaren!
Over de Balcommissie hoeven we ons voorlopig dus geen zorgen te maken. Dat doen we
daarentegen wel over het voortbestaan van het bestuur. Tot onze grote spijt heeft Carina Lukoschus
haar bestuurstaken onlangs beëindigd, wat maakt dat op dit moment beide functies van algemeen
bestuurslid vacant zijn. We zijn heel dringend op zoek naar invulling hiervan. Meld je aan bij Thea van
Hest als je ons bestuur wilt versterken of als je hierover informatie wilt hebben.
En uiteraard bedanken we Carina voor al haar inspanningen!
Vanaf donderdag 15 september organiseren we weer een korte cursus square van 6 lessen.
Kosten € 35.
Belangstelling? Neem dan contact op met Thea van Hest (024-3778003 of info@vgn-nijmegen.nl)
Daarnaast start op donderdagavond 1 september een korte beginnerscursus internationaal van
5 weken in wijkcentrum De Schakel o.l.v. Judith Mens.
Lestijden zijn van 20.30 tot 22.00 u. Kosten € 25. Wanneer je iemand kent die graag zou gaan
volksdansen attendeer hem of haar dan op deze cursus. Het is een leuke en voordelige kennismaking
met volksdansen en/of een prima kans om een herstart te maken.
De wekelijkse lessen beginnen weer vanaf maandag 29 augustus.
Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!
En dan nog een verslagje van Jitske Kipping van het tienerweekend in Drenthe.
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Tieners op kamp met Mariska.
We gingen op vrijdag 15 april om 4 uur weg van af het wijkcentrum de Schakel.
We gingen met 3 auto’s: een van Mariska, een van Tom en een van Femke.
We kwamen om 6 uur aan. We gingen friet eten. Daarna hadden we pyjama modeshow!
We gingen om 11 uur naar boven en toen mochten we tot 12 uur kletsen op een kamer. Het was heel
gezellig.
De volgende ochtend kwam er iemand die Mariska kende, ons zelfverdedigingles geven. Dat was
eigenlijk best wel moeilijk. Tom was proefkonijn. Hij kreeg een soort hemd aan van kussens en daar
moesten wij tegen aan schoppen en slaan!
Na de lunch kregen we een workshop Tango! Van Tom en Femke, dat was best moeilijk!
In de vrije middag gingen we oefenen voor de bonte avond! Daarna gingen we koken. Tortilla’s: heel
lekker! Daarna was de bonte avond! Er waren 3 stukjes!
Voor het slapen keken we “Ik hou van Holland”!
De volgende dag gingen we inpakken en toen nog een workshop van Mariska! Stokkendans.
Toen gingen we naar huis. Het was een heel leuk kamp!
Jitske

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Zomerbal

Datum
Zaterdag
18 juni

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
24 augustus

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Zaterdag
18 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

ÖÖÖ Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 oktober 2011 ÕÕÕ
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!
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