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Van het bestuur en de groepen
Zo en dan is het seizoen al weer bijna om en staat de zomervakantie voor de deur.te trappelen. En nu
maar hopen op stralend en zonnig weer!
De Marikendag is goed verlopen met leuke workshops, lekker eten, een mooie voorstelling van de
Pierewaaiers en een gezellig bal.
“Let’s dance around the world”, dat 4 mei jl. voor het eerst was georganiseerd o.l.v. Judith Mens is
goed geslaagd en bezocht door 70 mensen. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer de volgende
is wordt nog bekend gemaakt.
BELANGRIJK: Het Zomerbal is op zaterdag 23 juni in wijkcentrum Dukenburg, waar we dit seizoen
gaan afsluiten.
Voor het nieuwe dansjaar hebben we flink wat aantrekkelijke activiteiten in spé. We beginnen al vroeg,
met op zaterdag 8 september een dansdag Roemeens door het echtpaar Cristian Florescu en
Sonia Dion. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat dit heel bijzonder gaat worden.
Geef je a.u.b. snel op, met het inschrijfformulier dat kortgeleden is verspreid, zodat we voor de
zomervakantie al enig zicht hebben op het aantal deelnemers.
Het openingsbal volgt een week later op zaterdag 15 september.
En je kunt nu al beginnen met uitkijken naar de vertrouwde Goud van Oud dansavond die eenmaal
per twee jaren op ons programma staat. Pak je agenda en hou hiervoor zaterdag 10 november vrij.
Meer informatie volgt in de loop van de komende maanden.
Massa’s leuke plannen dus en dat nog wel voordat ons lustrumjaar van start is gegaan. Voor
iedereen die het nieuwtje niet heeft opgevangen in de wandel- of beter gezegd dansgangen:
Volgend jaar bestaan we een heuse halve eeuw!
Waar blijft de tijd?
De Lustrumcommissie is volop bezig met allerlei initiatieven voor de invulling van dit feest, dat we op
zaterdag 16 maart 2013 zullen vieren. Weer iets om in je agenda te noteren.
Voor we vanaf maandag 3 september met het nieuwe seizoen beginnen is er gelegenheid voor een
opwarmertje: op woensdagavond 22 en 29 augustus organiseren we twee dans-ins internationaal in
wijkcentrum De Schakel, die gratis toegankelijk zijn.
We wensen iedereen een hele fijne zomer!

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Zomerbal

Datum
Zaterdag
23 juni

Locatie
Wijkcentrum Dukenburg
Meijhorst 70-39

Tijdstip en kosten
20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
22 en 29
augustus
Zaterdag
8 september

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Zie website
www.vgn-nijmegen.nl

Dansdag Roemeens

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Instuif NSVG

Vrijdag
8 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

Op onze website vind je de Danskalender met activiteiten onder “danssites” bij Mie Katoen.
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