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Van het bestuur en de groepen
Afscheid van Ida Scholten.
Op vrijdag 14 november hebben we afscheid moeten nemen van Ida Scholten, ons dansmaatje en
voorzitter. Haar overlijden heeft ons allemaal geschokt en is zo plotseling gebeurd dat het nog maar
moeilijk te bevatten is. Ze danste met ons op de woensdaggroepen bij Helène en op de
donderdaggroep bij Anke. Haar liefde voor de Engelse dans leidde tot het initiatief om na de lessen
op woensdag extra Engels te dansen.
Ze was ook voorzitter van onze Vereniging. Al bijna 9 jaar. Voor haar had het betrekken van de leden
bij de Vereniging steeds prioriteit. “Wat vinden de leden, wat willen de leden?” Dit kwam steeds terug
in onze bestuursvergaderingen. Haar grootste zorg was het teruglopen van het aantal leden. “Hoe
blijven we zo dynamisch mogelijk, zodat we ook voor aspirant leden en andere belangstellenden
interessant zijn”. Dit was voor Ida belangrijk.
Met de talrijke warme herinneringen aan Ida zullen wij proberen om haar gedachtegoed verder uit te
dragen. Zo gaan wij door met waar we goed in zijn en waaraan we zoveel plezier beleven: samen
dansen. Door samen te dansen delen we lief en leed en houden we elkaar vast in de kring. Ook al is
Ida er niet meer om ons vast te houden, ze zal ons blijven vergezellen bij alle mooie dansen die we
met haar gedeeld hebben.
Het bestuur dankt iedereen voor de steun naar elkaar en de kinderen van Ida.
Annemie Knibbeler
Interim voorzitter

In de bestuursvergadering had Ida al aangegeven te willen stoppen met het bestuur m.i.v. de
komende ALV. Annemie had al aangeboden om dan Interim voorzitter te worden tot er een nieuwe
voorzitter was gevonden. Maar niemand had kunnen bedenken dat zij deze taak al zo snel en onder
deze omstandigheden op zich moest nemen.
Het was erg fijn dat jullie met zovelen aanwezig waren tijdens haar afscheidsdienst.
Ons Nieuwjaarsbal zal plaatsvinden op zaterdag 10 januari a.s. in wijkcentrum Hatert. Helène en
Anke zullen het bal leiden. We hopen jullie dan te zien, zodat we elkaar het beste voor het nieuwe jaar
kunnen wensen.
En voor de liefhebbers: Zaterdag 17 januari a.s. is er nog een Nieuwjaarsbal in Huissen ook o.l.v. van
Anke samen met Maaike Kapoen. Als je daar naar toe wilt gaan stuur mij dan een mailtje en dan geef
ik je de gegevens.
Vrijdag 12 december a.s. is er een gratis Kerstinstuif bij de NSVG in wijkcentrum Daalsehof o.l.v.
Guus van Kan met een optreden van het KANsemble waar ook Esther Berendsen deel vanuit maakt.
Aanvang 20.30 u.
De voorbereidingen voor onze Marikendag zijn in volle gang. Binnenkort horen jullie hier meer over.
We wensen jullie allemaal een gezellige decembermaand.

Fijne Kerstdagen en een heel gelukkig 2015 met veel dansplezier!
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De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Nieuwjaarsbal

Datum
Zaterdag
10 januari

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
20.00 -22.30 u.
Toegang gratis

Marikendag

Zaterdag
28 maart

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Verdere informatie volgt nog

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

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Kerstinstuif
NSVG

Datum
Vrijdag
12 december

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

ðð Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2015 ïï

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

