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Van het bestuur en de groepen
Het Lustrum van 13 april jl. was een groot succes. We hebben een heerlijke dag gehad met ons
allen.
De tekst van het lied dat Ruud Harmsen ’s avonds ten gehore bracht vinden jullie op de plaats van de
Pen.
Die dag is er een bruinkleurige das blijven hangen. Wie mist deze das? Tot nog toe heeft niemand
zich hiervoor gemeld.
We sluiten dit Lustrumjaar af met het Zomerbal op zaterdag 22 juni a.s. Met een optreden van het
project-ensemble Mladost o.l.v. Esther Willems. Deze groep brengt Bulgaarse dans, zang en muziek.
Hun begeleidingsorkest speelt ook een deel van het bal. Dus komt allen!
Met de zomervakantie in zicht willen we jullie op de hoogte brengen van de veranderingen die gaan
plaatsvinden in het volgende seizoen. Een en ander is al bekendgemaakt op de Algemene
Ledenvergadering van 16 april jl. Maar daar waren jammer genoeg maar 18 leden aanwezig.
Dus niet iedereen is op de hoogte.
René van Hal, die 15 jaar bestuurslid was, waarvan 14 jaar penningmeester, is afgetreden.
Hanneke Meij heeft zijn functie als penningmeester overgenomen. Daar zijn we heel blij mee.
René heeft tijdens de ALV al als afscheidscadeau 2 boeken gekregen van een serie die hij graag
leest.
René, op deze plaats willen we je nog eens hartelijk bedanken voor je inzet al die jaren.
Loes Corbey en Maaike Kapoen, 2 van onze dansleidsters, stoppen m.i.v. volgend seizoen.
Dat vindt iedereen natuurlijk erg jammer en ze zullen erg gemist worden.
Dus we moesten op zoek naar nieuwe dansleiding. Die hebben we gevonden in de persoon van
Anke Meijer. Anke heeft een volle lesagenda en is alleen op de donderdagavond beschikbaar. Dus
niet op de maandag- en woensdagavond, de avonden dat Maaike en Loes op dit moment lesgeven.
De huidige groepen van Maaike en Loes worden daarom samengevoegd tot twee
donderdagavondgroepen.
Deze groepen gaan dansen in wijkcentrum De Schakel. Dat is in ieder geval bekend terrein.
We willen proberen een korte beginnerscursus te starten. Deze groep zal o.l.v. Hanneke Meij
komen. En wel op de woensdagavond in wijkcentrum De Schakel.
De data komen in de Informatiebrochure, die jullie binnenkort krijgen.
En ook op de woensdagavond 1 x per 2 weken een soort dans-in-avonden, waar je je wel voor een
heel seizoen voor moet opgeven. Die staan o.l.v. Annelies Friebel. Er wordt geen les gegeven, maar
bekende dansen staan dan op het programma. Dit is ook in wijkcentrum De Schakel.
Verder starten we met een korte cursus Amerikaanse Contradans. Daar konden jullie al mee
kennismaken tijdens het Lustrum. Erik Pluylaar gaat dit doen op de donderdagen waarop geen square
gegeven wordt.
Je kunt je belangstelling voor deze korte cursussen op de aangeven via het interesseformulier op de
website of bij Thea van Hest. Graag vóór de zomervakantie, zodat we zicht hebben op het aantal
deelnemers, die we kunnen verwachten.
De data komen in de Informatiebrochure.
Je kunt ook al kennismaken met square op donderdag 13 juni a.s. Er is dan een open avond in
wijkcentrum Heseweide, waar iedereen naar toe kan.
Info: info@vgn-nijmegen.nl
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Tel: 024 - 3778003

Tijdens de ALV is aan de aanwezige leden gevraagd wie er volgend jaar in de kascommissie wil zitten
om de financiën te controleren. Daar heeft niemand gehoor aan gegeven. Dus nu is de vraag: Wie wil
de kascommissie compleet maken samen met Stefan v.d. Oetelaar, die het nog een keer zal doen.
Het neemt zo’n 1 à 2 uurtjes in beslag.
Voor de lessen beginnen in september zijn er 2 dans-ins aan het eind van de vakantie.
Data 21 en 28 augustus.
Op zaterdag 23 november a.s. is er een dansdag Israëlisch met Angela Reutlinger.
Daar volgt nog nadere informatie over.

We wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie met hopelijk eindelijk eens weer wat daar bijhoort.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Open avond square

Datum
Donderdag
13 juni

Locatie
Wijkcentrum Heseweide
Daniëlsplein 3

Tijdstip en kosten
19.30 – 22.00 u.
Toegang gratis

Zomerbal

Zaterdag
22 juni

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-ins

Woensdag
21 en 28
augustus

Wijcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif NSVG

Vrijdag
28 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

Op het tabblad “Danssites” van onze website is de Danskalender Midden- en Zuid-Nederland te zien.
Bij Mie Katoen.

− − − De Pen − − −
In deze rubriek schrijft een van de leden een verhaal over zichzelf. De Pen wordt daarna
doorgegeven aan een ander verenigingslid

Het lied dat Ruud Harmsen ten gehore bracht tijdens het Lustrumbal vinden jullie op een apart blad.
Ruud Harmsen is een oud-lid. Hij is ook een aantal jaren bestuurslid geweest.
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