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Van het bestuur en de groepen
Het nieuwe dansseizoen is weer van start gegaan en we hopen er weer een leuk seizoen van te
maken.
Zaterdag 13 september jl. hadden we ons Openingsbal. Van de dansleiding was alleen Anke
beschikbaar dus die moest er dubbelhard aan trekken. Maar iedereen die er was heeft gezien dat dat
bij haar in goede handen was! Het was erg gezellig en er is fijn gedanst.
Zaterdag 15 november a.s. is er weer een Goud van Oud-avond in wijkcentrum Hatert.
Anke, Helène en Loes zullen deze avond dansen doornemen die uit ons programma verdwenen zijn,
maar toch de moeite waard zijn om weer eens tevoorschijn gehaald te worden.
Daar hebben jullie allemaal de informatie over ontvangen en het aantal inschrijvingen begint de goede
kant op te gaan om het door te laten gaan. Het is leuk om samen herinneringen op te halen aan
dansen van vroeger en om die weer eens te dansen.
Dus: Schrijf je snel in.
Tijdens de ALV in april jl. is aangekondigd dat Liesbeth Peeters wel bestuurslid blijft, maar haar PRfunctie heeft neergelegd. Er is toen gevraagd wie haar plaats wil innemen. Tijdens de ALV heeft zich
niemand gemeld, maar na een oproep in de Nieuwsbrief van juni jl. heeft zich wel iemand gemeld:
Henriette van den Heuvel hebben we bereid gevonden om PR-bestuurslid te worden. Henriette
danst in de 1e groep bij Anke op donderdagavond.
We zijn begonnen om onze grenzen te verleggen en in Lent gestart met een kindergroep in
Voorzieningenhart De Ster.
We wensen Annelies veel succes aan de overkant van de Waal.
Het is nog wel vrij ver in de toekomst, maar de datum voor de ALV van 2015 is veranderd, omdat er
op de avond die we hadden uitgezocht geen zaal beschikbaar is. Daarom is er een nieuwe datum
geprikt en dat is dinsdag 21 april 2015. Zet het in je agenda en kom om mee te praten over onze
toekomst als vereniging!
Binnenkort komt de Balcommissie met een enquête om te horen hoe jullie op dit moment over de
activiteiten van de vereniging denken.
Vul deze a.u.b. in, zodat de Balcommissie ermee aan de slag kan.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
22 oktober

Locatie
Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 - 23.00 u.
Toegang gratis

Goud van Oud

Zaterdag 15
november

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 - 22.30 u. Liefst
van te voren aanmelden € 5

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

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag
10 oktober

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 december 2014 ïï

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

