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Van het bestuur en de groepen
Dit seizoen loopt al weer op zijn einde. Er zijn wat veranderingen geweest, vooral wat betreft
dansleiding en dansavond, maar dit is allemaal goed verlopen.
De Marikendag was heel gezellig. De squaregroep heeft de hele middag gezellig gedanst en de
"gewone" volksdansers hebben leuke dansen geleerd van Esther en Hanke. In de groepen is een
aantal nieuwe dansen al aan bod gekomen. Het eten was heel lekker. Dus het was een geslaagde
Marikendag.
De Algemene Ledenvergadering van 15 april jl. was matig bezocht, wat altijd erg jammer is. Er werd
o.m. aangekondigd dat Liesbeth Peeters wel bestuurslid blijft, maar niet meer voor de PR. Daarom
zijn we (heel dringend) op zoek naar een nieuw PR-bestuurslid. Denk er eens over na of het iets voor
jou is. Je kunt contact opnemen met Thea van Hest. Als je wilt weten wat er verder besproken is dan
kun je de notulen aanvragen bij Thea.
We sluiten het seizoen af met het Zomerbal op zaterdag 21 juni a.s. samen met de NSVG.
Anke zal het bal leiden samen met Guus van Kan, de dansleider van de NSVG.
We zijn beide Nijmeegse groepen en het lijkt ons leuk om nu iets samen te organiseren.
We hopen dan ook dat jullie komen en ook de leden van de NSVG om er samen een leuke dansavond
van te maken.
Woensdag 27 augustus is er een dans-in en dan beginnen de wekelijkse lessen weer vanaf maandag
1 september.
Het Openingsbal is op zaterdag 13 september in Wijkcentrum Hatert.
En op zaterdag 15 november is er weer een Goud van Oud-avond. Daar komt nog een brief over na
de zomervakantie met een inschrijfformulier waarop je ook voorkeursdansen kunt aangeven.
Denk er maar vast over na welke dansen je weer eens zou willen doen.
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie. Geniet ervan en dan hopen we er vanaf
september weer een fijn dansseizoen van te maken.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Zomerbal

Datum
Zaterdag
21 juni

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
20.00 - 23.00 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
27 augustus

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

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