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Van het bestuur en de groepen
.
Het is weer bijna zomervakantie. Dus de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen is weer aan de beurt.
Woensdag 3 mei jl. hebben een aantal oma's en opa's weer met hun kleinkind(eren) een heerlijk uurtje
gedanst o.l.v. Annelies Friebel. Er waren 12 kinderen met hun familieleden, want er waren ook papa's en
mama's bij.
En vrijdag 12 mei jl. werd er weer heerlijk gedanst tijdens de Thé Dansant o.l.v. Helène Broekhuizen. Er
waren 25 mensen aanwezig, die een fijne middag hebben gehad.
Dus in het komende seizoen hebben we deze activiteiten weer ingepland.
We hebben een nieuw bestuurslid: Rita Lemson en een aspirant-bestuurslid: Elles van den Hoven.
Dus we hebben weer 5 bestuursleden !
Het deelnemersaantal van bals en dans-ins loopt wat terug de laatste jaren. We vragen ons af waar het aan
ligt. Het valt ook op dat nieuwe leden (die de laatste jaren zijn ingestroomd) niet bij deze activiteiten
verschijnen. Misschien omdat het onbekend is hoe zo'n avond verloopt.
Bij de bals is er dansleiding aanwezig die het programma van de avond samenstelt en ook meedanst. Dus
als je de dans niet zo goed beheerst kun je toch volgen. Het is ook handig als je de namen van dansen die je
graag doet thuis noteert, zodat je die tijdens het bal op het bord met verzoekjes kunt schrijven.
De baldansleiding houdt sterk rekening met die verzoekjes. Het is ook fijn als er van jouw groep veel leden
aanwezig zijn want dan is de dansleiding eerder geneigd om dansen van jouw groep te draaien. Maar veel
dansen worden op alle groepen gedaan. Spreek af met anderen om samen te gaan.
De dansleiding legt ook weleens een nieuwe dans uit tijdens zo'n avond.
Het is in ieder geval de bedoeling dat de aanwezigen zoveel mogelijk mee kunnen doen.
Tijdens de dans-ins worden er alleen verzoekjes gedaan. Annelies Friebel leidt de dans-ins en danst soms
mee.
Het is ook dan de bedoeling dat iedereen dan zoveel mogelijk mee kan doen. Er zijn altijd wel mensen die de
dansen goed beheersen, zodat iedereen toch mee kan doen door naar hen te kijken.
Het is altijd heel gezellig om elkaar te ontmoeten en samen te dansen!
Dus aan iedereen: kom gezellig meedansen! En maak dan ook kennis met leden van andere groepen.
Het Zomerbal op zaterdag 17 juni a.s. is daarvoor een goed begin om eens te komen als je dat nog nooit
gedaan hebt. In wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 386 van 20.00 - 22.30 u. Toegang gratis.
Buslijn 6 Neerbosch-Oost.
De NSVG organiseert op vrijdag 30 juni a.s. een Balkan Instuif met slivovitsa (pruimenjenever) en
evapcici (kleine, pittige gehaktrolletjes) en een optreden van Kansemble.
Om 20.30 u. in wijkcentrum Daalsehof. Toegang gratis.
Het nieuwe seizoen beginnen we bij VGN met een korte beginnerscursus (als er voldoende belangstelling
voor is) op 4 vrijdagmiddagen in september: 15, 22 en 29 september en 6 oktober o.l.v. Hanneke Meij in
wijkcentrum De Schakel van 14.00 - 15.30 u. Dus als je familieleden of kennissen hebt die belangstelling
hebben wijs ze hier dan op.
Het nieuwe seizoen start op dinsdag 5 september a.s.
De week ervoor op woensdag 30 augustus is er een dans-in om er vast in te komen na de zomer.
FIJNE ZOMERVAKANTIE ALLEMAAL.

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Dans-in

Woensdag
30 augustus

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Balkan instuif
NSVG

Vrijdag
30 juni

Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

20.30 - 23.00 u.
Toegang gratis

Zomercursus
Internationaal (met
Accent op Balkan)

3, 10 en 24
Juli

Sportlounge Newage 22
Coehoornstraat 22

20.00 - 22.00 u. € 20
Info:
guus_van_kan@hotmail.com

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

zomerimpressie

bomen fluisteren hun bos
kevers knagen bladeren leeg
wat kale toppen krijgen
van de wind een warme veeg
de zomer vlijt zich neer op mos
de bosrand langs voorbij de wei
een bloeiende strook hei
akkers met hun diepe voren
balen hooi en resten koren
het geelstro van de boerderij
die zomer heb ik in mijn hand
de geur gegrift in mijn geheugen
genieten deden we met volle teugen
als kinderen van het platteland
de ruggen waren bruin gebrand
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