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

Van het bestuur en de groepen
Nog ongeveer een maand en dan vieren we ons Lustrum. Daarover worden jullie d.m.v. de
LustrumNieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
En dan maar hopen dat we tegen die tijd dan eindelijk de lente hebben kunnen begroeten.
Dus we kijken vol verwachting uit naar de lente en naar ons Lustrum.
En vlak na de Lustrumviering op dinsdag 16 april a.s. houden we onze Algemene Ledenvergadering.
Om 20.00 u. in wijkcentrum Hatert.

Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen ALV 2012
Jaarverslag 2011-2012
Financieel jaarverslag 2011-2012
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

7.
8.
9.
10.
11.

Mededelingen van het bestuur
Jaarprogramma 2013-2014
Begroting 2013-2014
Rondvraag
Sluiting

We hopen natuurlijk dat er velen van jullie aanwezig zullen zijn. We zullen jullie in ieder geval
verwelkomen met een lekker kopje koffie of thee.
Als je van te voren de vergaderstukken wilt ontvangen kun je contact opnemen met Thea van Hest.
Tel. 3778003 en e-mail thea@leonis.info

Feestelijke opening wijkcentrum Hatert
Zaterdag 16 maart jl. is het wijkcentrum Hatert feestelijk geopend na een grondige verbouwing.
Wij maken als volksdansgroep al jaren gebruik van ruimtes in dit wijkcentrum en vonden het dan ook
erg leuk om mee te doen met de opening.
Van de verbouwing zelf hebben wij niet veel hinder ondervonden. Wat erg prettig was. Wel hebben we
moeten wennen aan de nieuwe vloer. Door de waslaag was deze heel erg stroef en ging het dansen
niet zo goed. Op een gegeven moment hebben we meel gebruikt om de vloer wat gladder te maken.
Dit werkte goed maar leverde nogal wat schoonmaakproblemen op. Gelukkig hebben de beheerders
een manier gevonden om de vloer weer glad te maken, zodat we weer voluit kunnen dansen.
Zaterdag hebben we samen met de line dance groep Dusty Boots aan wijkbewoners kunnen laten
zien wat we zoal doen. Er was veel belangstelling en als volksdansgroep staan we in Hatert weer op
de kaart. Dank aan Helène en alle dansers die mee hebben gedaan.
Annemie Knibbeler
.

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Lustrum 50 jaar

Datum
Zaterdag
13 april

Locatie
Wijkcentrum Klokketoren
Sl. De Bruïneweg 272

Tijdstip en kosten
10.00 – 23.00 u.

Dans-in

Woensdag
1 mei

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Zomerbal

Zaterdag
22 juni

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif

Vrijdag
29 maart

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.

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

Hallo allemaal.
Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen van ons 50-jarig lustrum. Jullie hebben veelvuldig
gereageerd op de inschrijvingen, wat ons verheugt. Er is een grote opkomst te verwachten op
13 april a.s. We gaan er een mooie dag van maken waarin dansen en ontmoeten centraal staan.
Om alvast in de stemming te komen, een speelse rebus.
Rita Lemson.
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 Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 juni 2013 
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