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Van het bestuur en de groepen
Het nieuwe seizoen is al weer een maand oud. De herfst heeft met mooi weer zijn intrede gedaan.
De donderdagavondgroep heeft Dilyana Kurdova op bezoek gehad. Een enthousiaste Bulgaarse
dansdocente, die 6 nieuwe dansen heeft aangeleerd, 3 aan groep 1 en 3 aan groep 2. Dat was een
geslaagde avond.
Woensdag 28 oktober a.s. is er een dans-in in wijkcentrum De Schakel o.l.v. Annelies Friebel.
Tijdens de herfstvakantie.
Zaterdag 28 november a.s. organiseren we weer een Goud van Oud-avond. Vorig jaar is die niet
doorgegaan i.v.m. het overlijden van Ida Scholten.De informatie hierover hebben jullie al ontvangen.
Geef je snel op! De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Blijf niet achter!
Er is nog steeds geen nieuw bestuurslid bijgekomen. Volgens de statuten moeten er vijf
bestuursleden zijn. En nu zijn het er vier. Dus denk er nog eens over na of je niet toch in het bestuur
zou willen komen. Als je er meer over wilt weten neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Wist je dat er in ieder wijkcentrum een lijst ligt met de dansen die per groep vorig seizoen zijn
aangeleerd? Die lijst kan gebruikt worden tijdens de bals en de dans-ins om dansen aan te vragen.
We wensen jullie veel dansplezier!

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag
11 december

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 - 23.00 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
28 oktober

Locatie
Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Goud van Oud

Zaterdag 28
november

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 - 22.30 u.
€ 5 van te voren overmaken
Zie website

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