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Van het bestuur 
 
Dit is het allereerste stukje van het bestuur in deze geheel nieuwe vorm.  Na jarenlang verwend te 
zijn met de Garoon in Druk gaan we nu verder in een afgeslankte digitale vorm. Gelukkig maar, op 
deze manier lezen we toch nog de belevenissen van verschillende leden bij de diverse 
dansgelegenheden. Zo is er een stukje over het Plusbal en over de reis naar Spanje van een paar 
Garoon-leden en over het Regio-nieuwjaarsbal.  
 
Allereerst maar even een terugblik op de afgelopen periode:  
Het Nieuwjaarsbal was dit jaar een groot succes mede doordat we weer terug zijn gegaan naar de 
oorspronkelijke tijd van het jaar en doordat er niet alleen twee bals waren maar ook een workshop 
en een maaltijd. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief.  
Judith Boogaard heeft een keer ingevallen op de dinsdagochtend en Hanke Bloksma op de 
donderdagavond. Beide lessen zijn heel gezellig geweest zoals ik heb gehoord en zelf heb gemerkt. 
Hartelijk dank aan beiden dat zij dat hebben willen doen! 
Ook staan er binnenkort weer een aantal dingen op stapel die zeker het melden waard zijn. Zo 
kunnen we weer squaren onder leiding van Luuk op 10 april a.s. Het is een goede traditie dat Luuk 
eenmaal per jaar een les komt geven en wij zijn dan ook blij dat hij weer bereid is te komen. De 
dag erna, op 11 april gaan een groot aantal leden van de Plusgroep naar een dansdag in Gorssel. 
Op 14 mei gaat een aantal van ons optreden in De Honskamp in Lunteren, de meesten zullen dan 
weer in kostuum gehesen worden; weer een klus voor de kostuumcommissie.  Wilma neemt al 
regelmatig de dansen door die we daar gaan laten zien.  
Op 14 juni is weer het bedienen na het schaapscheren. 
Dan staat er ook nog iets heel nieuws op de planning: de boekenmarkt. Dit is een van de ideeën 
van Anneke Kromhout als alternatief voor de inkomsten van de Grote Clubactie. Op 20 mei 
(plusgroep) en 22 mei (avondgroep) mag iedereen maximaal 10 boeken voor de verkoop 
aanbieden. Er zullen tafels komen voor 1, 2 (en 3) euro. Iedereen kan zelf de boeken op de tafel 
leggen met een prijs die passend is. Het is wel de bedoeling dat men de boeken die niet verkocht 
zijn, weer zelf mee naar huis neemt. Hopelijk wordt deze boekenmarkt een succes! 
Dan nog even dit: in eerste instantie zou Nelleke de digitale nieuwsbrief gaan verzorgen, maar door 
ziekte kan zij dat helaas niet op zich nemen. Zij is ook gestopt met dansen. Is er iemand die deze 
taak op zich wel nemen? Het gaat met name om het verzamelen van de stukjes, tot een geheel 
maken en e-mailen naar de leden, donateurs en adverteerders. Het bestuur heeft nu deze taak op 
zich genomen maar het zou leuk zijn als er iemand is die het over wil nemen. En dan nog iets wat 
mij nu te binnen schiet: weet iemand een leuke naam voor deze digitale versie? We noemen het 
steeds een nieuwsbrief, maar eigenlijk dekt dat de lading niet helemaal. Heeft iemand suggesties? 
 
Rest mij alleen nog iedereen fijne dansochtenden/-avonden toe te wensen.  
 
Groetjes, 
Namens het bestuur 
Simone Kuijper 
 
 

 Squaren olv Luuk van der Woude op donderdagavond 10 april in Buurtcentrum Veldhuizen 
 

 Boekenmarkt: verzamel vast wat boeken, die de moeite waard zijn om in de 
vakantie te lezen 
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Nieuwjaarsbal 
 
Het Nieuwjaarbal op 11-01 was een groot succes. Op wat kleine minpuntjes na was de commissie 
heel tevreden over het verloop van de dag en de opkomst was natuurlijk fantastisch. Het aantal 
deelnemers aan het Plusbal en de workshop overtrof al onze verwachtingen. Ten opzichte van het 
bal van vorig jaar waren er mede op aanraden van Irene en anderen wat verbeteringen 
aangebracht. Tijdens het Plusbal zijn tafels en stoelen geplaatst en is het luik geopend naar de 
keuken toe, wat meteen een heel gezellige sfeer gaf. Stien kent de Kei natuurlijk goed, wat heel 
goed van pas kwam bij het versieren van de zaal en andere handige tips. 
Het idee om de workshop door de verschillende dansleiders uit de regio te laten doen is een hele 
goede zet geweest. De dansen waren goed op elkaar afgestemd; rustig, snel; uit zeer verschillende 
gebieden. Dat maakte een heel gevarieerde workshop. 
We waren heel blij met allen die mee geholpen hebben de maaltijd voor te bereiden. Er waren 
fantastische hartige taarten en salades gemaakt. De hoeveelheid bleek achteraf iets aan de krappe 
kant, mede door het grote aantal deelnemers;  dat is een kleine inschattingsfout van de commissie 
geweest.  
Ook het avondbal is goed ontvangen. Het orkest was erg enthousiast, wat soms resulteerde in 
dansen die op het juiste tempo begonnen, maar gaandeweg steeds in een sneller tempo gespeeld 
werden; vermoeiend maar wel heel leuk.  
Hierbij wil ik iedereen die geholpen heeft bedanken voor hun inzet! 
 
Maandag 24-03 is de commissie alweer bij elkaar gekomen om de mogelijkheden te bespreken 
voor 2015. Mondial heeft inmiddels aangegeven niet mee te doen omdat zij zich meer wil richten 
op Utrecht/Amersfoort. Dat betekent dat er drie verenigingen over zijn: De Wieledansers, Nirkoda 
en Garoon. Van de Wieledansers zitten Hanke Bloksma en Jaap Wattel in de commissie. Rudolf 
Reckewel wilde uit de commissie stappen omdat hij een bestuursfunctie krijgt bij Nirkoda. Hij is 
aan het werven voor zijn vervanging. Ik zelf blijf nog een jaartje in de commissie. Gezien het feit 
dat ik ook in het bestuur van Garoon zit, is dat waarschijnlijk ook meteen het laatste jaar dat ik dat 
doe. Daarom mijn vraag: is er iemand binnen Garoon die mede zitting wil nemen in de 
commissie? Daarmee zou de continuïteit van de commissie gewaarborgd kunnen zijn mocht de 
commissie na 2015 doorgaan. Tevens zou het fijn zijn als de taken wat over wat meer mensen 
verdeeld zouden kunnen worden. Wie zou dat op zich willen nemen?? 
 
Groetjes, 
Simone  
 
 

Nieuwjaarsbal in De Kei op 11 januari 2014 
 
Omdat het altijd zo’n buitengewoon gezellig evenement was - zo aan het begin van het nieuwe jaar – is het 
enthousiaste vrijwilligers van verschillende dansgroepen gelukt om ook dit jaar weer een Nieuwjaarsbal te 
organiseren. Mèt workshop internationaal, mèt maaltijd èn avondbal. 
 
Het Plusbal startte om 13.30 uur. In de zaal was een lange rij stoelen klaargezet en rond verschillende 
tafeltjes nog wat stoelen. Al snel bleek dat er nog heel veel stoelen tekort waren. Ik weet niet op hoeveel 
mensen er gerekend was voor het Plusbal, maar vast niet op bijna100. Muziek was niet live, maar zoals 
gewend tijdens de lessen, te horen van C.D.`s. die vanaf een “hoogzit” werd verzorgd. Ook was er weer een 
kraam met koopjes: allerlei snuisterijen, vooral heel veel folkloristische figuurtjes, wat boekjes, kettinkjes, 
Bulgaarse bekers en nog veel meer. 
 
Onder leiding van Irene, gekleed in een heel mooie zwarte klederdracht met witte geborduurde blouse, was 
het al snel heel druk op de dansvloer. Met twee kringen hadden we voldoende ruimte. Natuurlijk hadden 
we de meeste dansen in de voorafgaande lessen doorgenomen en kon dus iedereen veel meedoen. 
Onopgemerkte ondersteuning gaven ook de dansleidsters uit de regio, die met dansers van hun groepen 
aanwezig waren. Als ik het goed gehoord heb was zelfs Texel vertegenwoordigd. 
Voor in de pauze had Irene ons gevraagd om bij koffie of thee een plakje cake te trakteren. 
Daar was goed gehoor aan gegeven en dat is best in de smaak gevallen.  
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Na 2 uur kwam er ook aan dit Plusbal weer een eind.  
Er waren  veel bekende gezichten, goede wensen werden uitgewisseld tijdens korte of iets langere 
begroetingen.   
Het was heel fijn om met zovelen bij dit gezellige bal te kunnen zijn.  
Dank aan allen die dit ook dit jaar weer mogelijk maakten. 
 
Groetjes Margreet. 

  
 

Dansvakantie Calpe  
 
In de week van 13 t/m 20 maart zijn vijf leden van Garoon 
op dansvakantie geweest in Calpe, Spanje. Wij:  
Irene, Ada, Nelie, Stien en ondergetekende hebben een 
leuke en gezellige week gehad. En we waren blij, dat we 
met een groepje van Garoon waren. 
De heenreis verliep vlotjes. Waren, dankzij de auto van 
Stien haar zoon, op tijd in Rotterdam en hadden alle tijd 
om in te checken. Ook de vlucht verliep voorspoedig. 
In Allicante gingen we verder met de bus. Eerst naar Benidorm. 
Daar moest een “ouder” stel uitstappen. Wij waren blij dat we 
daar niet heen hoefden. Wat een flats. Het leek wel Hong Kong.  
Wij gauw door naar Calpe. Calpe is herkenbaar aan de rots “Penon de Ifach”. Deze zijn we ook nog 
een keer een stuk opgeklommen. 
 
Daar aangekomen bleek dat we in een ander hotel moesten. We konden niet in het hotel wat 
geboekt was. Na wat heen en weer gepraat, de zaal bekeken te hebben en een heerlijk drankje van 
het hotel werd er akkoord gegeven. En het was geen slechte keus. Een prima 4 sterren hotel met 
uitzicht op de zee (langs de andere hotelflats) en prima eten. Elke ochtend en avond een uitgebreid 
buffet en heerlijk klaargemaakt. We zijn dus wel wat kilootjes aangekomen. Wij hadden balkon 
met ochtendzon. Dat was heerlijk wakker worden. 
 
Elke morgen was het dansen, dan vrij, vervolgens van zes tot zeven weer dansen, eten en de avond 
besluiten met dansen. Veel nieuwe dansen geleerd en oude dansen herhaald. Af en toe wat 
chaotisch, maar dat mocht de pret niet drukken. Al met al hebben we die dansweek 15 dansen 
(internationaal) van Annie Kroon en Irene geleerd en 3 Spaanse dansen (via Paula en Aad). 
 
 
De maandag hebben we een uitstapje gemaakt naar Denia. Daar 
was het Fallasfeest. De bevolking, met name de jeugd, ging in 
klederdracht naar het dorpsplein. Dit onder begeleiding van een 
muziekkorps. Elke wijk had zijn eigen korps en optocht. Op 
verschillende hoeken stonden grote ornamenten. Zelf gebouwd. 
Prachtig. Het was erg gezellig. Onder het genot van een kop koffie 
met konden we de verschillende optochten gade slaan. ’s Avonds  
in Calpe waren er nog de bloemenoffers aan de patroonheilige. In 
optocht, en in klederdracht, ging de plaatselijke bevolking naar de 
kerk. Ze hadden bloemen bij zich. Deze werden in en bij een Mariabeeld gelegd. Hierna hebben wij 
nog heerlijk gegeten in een Spaans restaurant. Met de taxi werden we weer keurig bij het hotel 
afgezet.  
Zaterdagmorgen zijn Paula en Aad Versteeg geweest. Zij hebben ons een drietal echte Spaanse 
dansen aangeleerd. Ook deden zij een paar dansen voor in de Spaanse klederdracht.  
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We zijn ook 
naar de 
plaatselijke 
markt geweest. 
Zodra je maar 
iets bekeek 
kwamen ze op 
je afgestormd 
en werd je 
haast verplicht 
iets te komen. 

Alles stond leuk……..  en alles was naturel…... 
De middagen waren we vrij. Vaak gingen we dan de omgeving bekijken. Ook het dorpje Altea. Een 
mooi oud dorpje met een prachtige kerk, kleine straatjes en mooie bloemen. O ja, we hebben ook 
nog een echte Spaanse excursie gedaan Viva la Spania. Nou dat hebben we geweten. Eerst naar 
Benidorm. Daar ruim twintig minuten wachten op de bus. Instappen en gauw verder. Chris (voor 
sommige Christien) was onze reisleider. Eerst naar een sinaasappel boomgaard. Uitstappen, er 
heen lopen even kijken, gauw plukken en weer terug. Naar een restaurant voor een koffie en een 
slokje Moscatel. We kregen een kwartier. Wat bleek we moesten de trein halen…. In Altea in de 
trein, iets voorbij Calpe er weer uit en naar de vismarkt. Maar… het was feestdag. Geen 
visafslagbedrijvigheid. Gelukkig hadden we de visafslag al wel eerder in bedrijf gezien. Tot slot nog 
een Sangria en een visje. Van dit geweldig uitje kon je bij Chris een video bestellen. Omdat hij jarig 
was!! Nu, niemand trapte erin. Dat was wel even een flop. Maar goed met het weer boften we. Dat 
was op zich al een feestje. 
De terugreis verliep iets minder voorspoedig. Het vliegtuig had namelijk bijna drie uur vertraging. 
Om half elf 's avonds was ik weer thuis.  
 
Marjo 
 
 
 

     Doe Dans 2014 
             
     De 32e editie van Doe Dans, van 22 tot 24 augustus 2014 
             
     Deelnemers kunnen drie dagen lang op de Paasheuvel in  
     Vierhouten genieten van prachtige muziek en van een breed 
     aanbod internationale dans. 
Dans-, zang- en in muziekworkshops inspirerende voorstellingen, een speciaal kinderprogramma 
en een diversiteit aan concerten zullen er zijn  
 
Vertrouwd, verrassend en vernieuwend. 
 
Doe Dans is er voor iedereen: danser, muzikant en belangstellende. 
 
Informatie en inschrijven: www.doedans.nl 
 
 
 
Nadat de papieren versie van GID vorig jaar december gestopt is, zijn een aantal adverteerders ook 
gestopt. Een drietal adverteerders hebben aangegeven door te willen gaan. Hieronder vinden jullie 
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hun advertentie. Ook staan ze op onze website vermeld onder het kopje sponsoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 


