NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
maart 2011
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen

En dan is het weer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief. Er ligt het een en ander in het verschiet en we
komen terug op een activiteit die vorig jaar op 30 oktober plaatsvond: de dansmiddag voor de tieners.
Carola van Hal en Iris Lukoschus hebben een verslagje geschreven. Bedankt meisjes!
Verslagje van de dansmiddag voor de tieners op 30 oktober 2010.
Het was in de Ark van Oost en het begon om 13.30. Met 10 personen hadden we een klein groepje.
We begonnen het dansblok met een warming-up dansje. We moesten op een bepaald geluid een
beweging doen. Degene met het sjaaltje deed iets voor en dat moesten we nadoen.
We gingen daarna door met een street/volksdans, in 2 rijen passen doen, wisselen van rij en naar
elkaar toe dansen.
We kregen ook een stokkendans uit Nieuw-Zeeland. Hierbij moesten we de stokken overgooien en
ook nog vangen, dit ging wel eens mis. Wel erg leuk!!!
Dit was het dansblok en nu het speelblok. Weerwolvenspel ( 5x) en iets met de bal.
Na de friet en kroket of frikadel was het afgelopen.
Groetjes Iris en Carola.
De organisatie van deze middag was in handen van onze Balcommissie.
Zo ook de organisatie van onze komende Marikendag van 19 maart a.s. in wijkcentrum De Ark van
Oost. De inschrijving is al begonnen en we hopen er een heerlijke dag van te maken.
Verder is er op zaterdag 16 april a.s. een Griekse dansdag, georganiseerd door Helène Broekhuizen,
Annemie Heijsen en Maria Nooijens i.s.m. de Balcommissie.
We hebben Karine Kint uit Oostende (B) hiervoor gevraagd te komen: zij geeft les aan een groep, die
uitsluitend Griekse dansen op het repertoire heeft. Die dansen leert zij zelf door overal in Europa les te
nemen bij Griekse dansdocenten. Op deze manier weet zij veel over diverse stijlen van heel
Griekenland en brengt deze met veel enthousisme op de dansers over. De middag is geschikt voor
alle niveaus. Makkelijk en moeilijk wisselen elkaar af. Het belooft een bijzondere middag te worden en
we hopen op een flinke opkomst!
Heb je na deze info zin gekregen om mee te doen, geef je dan vóór 2 april a.s. op:
a. via de mail: info@vgn-nijmegen.nl
b. of telefonisch bij Thea van Hest, tel.: 024-3778003.
En maak tijdig, d.w.z. vóór 2 april, € 15 over op rekeningno. 4174923 t.n.v. Volksdansgroep
Nijmegen (voluit schrijven a.u.b.) Pas dan is de opgave definitief.
Het vindt plaats in wijkcentrum De Ark van Oost van 13.30 – 16.30 u. De zaal is een half uur van te
voren open. En we dansen in een gymzaal: er mogen dus geen schoenen die buiten gedragen zijn
gebruikt worden!
Vast veel dansplezier gewenst op beide dagen!
En in het weekend van 15 t/m 17 april gaan de tieners met elkaar een weekend weg.
De informatie hierover volgt nog. Wij wensen hen heel veel plezier!

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

Balcommissie.
Zoals jullie merken is de Balcommissie druk bezig geweest om voor dit seizoen weer leuke activiteiten
te bedenken. Maar in de vorige Nieuwsbrief is al aangekondigd dat Mieke Kipping gaat stoppen met
de Balcommissie. En ook Myrthe denkt er zo over. Eerder hebben we al gevraagd wie hun plaats wil
innemen, maar helaas is hier nog niet op gereageerd. Het bestuur neemt aan dat jullie volgend
seizoen opnieuw aantrekkelijke activiteiten op de agenda willen zien. Vandaar dat we onze oproep
herhalen, want er zijn echt nieuwe kandidaten voor de Balcommissie nodig. Dus denk er a.u.b. nog
eens goed over na! Mieke en Myrthe zijn natuurlijk bereid om te vertellen wat het werk van de
Balcommissie inhoudt en hoeveel tijd je er aan kwijt bent.

Op dinsdag 19 april a.s. houden we onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering in wijkcentrum
Hatert. Aanvang 20.00 u. Aan de orde komt o.a. de bestuurssamenstelling. René van Hal, Ida
Scholten en Thea van Hest zijn dit seizoen aftredend, maar stellen zich nog een keer herkiesbaar.
Omdat we geen voltallig bestuur meer hebben zoeken we nog steeds naar aanvulling door de leden!
Neem contact op met Thea van Hest, ook wanneer je wilt weten wat de bestuurstaken inhouden.
Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen ALV 2010
Jaarverslag 2009-2010
Financiëel jaarverslag 2009-2010
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bestuurssamenstelling
Mededelingen van het bestuur
Jaarprogramma 2011-2012
Begroting 2011-2012
Rondvraag
Sluiting

We willen onze leden weer aansporen om aanwezig te zijn op de ALV. Het bestuur hecht hier veel
waarde aan, want daarmee laten jullie je belangstelling blijken voor het reilen en zeilen binnen onze
vereniging. En op deze manier kunnen jullie ook meedenken.
Veel dansplezier de komende tijd tijdens de gewone lessen, op de Marikendag en de Griekse
dansdag. Als je je nog niet hebt opgegeven, doe dat dan snel.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag 9
maart 2011

Locatie
Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Marikendag

Zaterdag
19 maart
2011

Wijkcentrum De Ark van
Oost Cipresstraat 154

Griekse dansdag

Zaterdag 16
april 2011

Wijkcentrum De Ark van
Oost Cipresstraat 154

13.00 – 17.15 u. middagprogr.
volwassenen € 20
17.30 – 18.30 u. buffet € 10
19.00 – 22.30 u. bal gratis
13.30 – 16.30 u.
€ 15

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag 18
maart 2011

Locatie
Wijkcentrum De
Daalsehof Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

ÖÖÖ Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 juni 2011 ÕÕÕ
Voor iedereen die iets kwijt wil over volksdans of een daarmee verbonden thema:
onze website heeft een prikbord voor korte “briefjes”.
Maak er gebruik van en vul het online formulier in als je informatie wilt plaatsen.
Het bestuur zorgt er voor dat je “briefje” wordt gepubliceerd!
Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

