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Mededelingen van het bestuur december 2014 

We zitten in deze maand alweer in de donkere dagen van het jaar, met veel drukte rond Sint en Kerst. En af 

en toe ter afwisseling natuurlijk gezellig dansen. Als jullie deze brief ontvangen is het al bijna kerstvakantie. 

En dan dansen we twee weken niet. Tijd voor andere activiteiten. 

 

Als eerste even een terugblik. In de vorige krant werd het feest van Irene aangekondigd. Irene werd 70 jaar 

en dat heeft ze wel op een heel bijzondere wijze gevierd. Op woensdagmiddag 22 oktober in De Kei, met 

rond de 130 dansers op het gebied van volks- en/of Linedans. Heel gezellig en afwisselend. En als speciale 

gasten waren er Nel en Henk van de Vegte, die een demonstratie rolstoeldansen gaven. Nel heeft vroeger, 

toen ze nog goed kon lopen, een aantal jaren bij Garoon gedanst. Tot het niet meer ging. Het was geweldig 

om te zien, hoe ze samen dansten. 

 

Op 6 november was de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Omdat velen er niet waren, wil ik toch even een 

paar punten vermelden. Als eerste, dat Irene per 1 februari gaat stoppen als dansleidster bij de 50+groep. 

Gelukkig hebben we voor haar een opvolgster kunnen vinden in de persoon van Judith Boogaard. 

In diezelfde week meldde Wilma ons, dat ze aan het eind van het dansseizoen Garoon gaat verlaten, omdat 

ze naar Texel gaat verhuizen. Voor ons was dat een zeer onverwachte mededeling. Als bestuur vinden we het 

heel jammer, dat ze vertrekt, maar het is natuurlijk wel begrijpelijk. Texel is niet naast de deur. We zijn snel 

gaan nadenken over de te volgen procedure om nieuwe dansleiding te vinden en hebben een aantal mensen 

aangeschreven. Via een netwerk zijn er tot onze verrassing drie sollicitaties binnengekomen. Daar gaan we 

zeker iets mee doen. Het vervolg krijgen jullie zeker te horen. 

 

De kleine Clubactie heeft dit jaar een bedrag van € 131,00 opgeleverd. Allen hartelijk dank voor jullie 

bijdrage. Drie leden hebben we weer blij kunnen maken met een (bescheiden) bon. 

Ook heeft de Sint/Kerstmarkt tijdens het Najaarsbal weer een bedrag van € 85,00 opgeleverd voor de 

clubkas. 

 

Het Najaarsbal op 21 november was weer een gezellige dansavond. De organisatie was als vanouds in 

handen van Stien en Riet M. en Irene en Wilma hadden een leuk programma samengesteld, waarop velen 

goed mee konden dansen. Uit Barneveld waren er weer de vertrouwde gezichten die avond. En een paar 

oud-leden, die nu donateur zijn. Al met al was het weer een hele groep. 

 

In januari bestaat de 50+groep 25 jaar. Een bescheiden feestje is dan wel op z'n plaats. Irene is niet vanaf 

het begin de dansleidster geweest. Yvonne Coenen is in januari 1990 met 8 personen de groep gestart!  

Volgens onze gegevens nam Irene in september 1992 de groep van Yvonne over. In de loop der jaren zijn er 

heel wat leden bijgekomen en wordt er gezellig in De Velder gedanst. 

En nu gaat Irene afscheid nemen en wel op 27 januari. Dan vieren we het feit, dat de groep 25 jaar bestaat 

en schenken we aandacht aan het afscheid van Irene. 

Als bestuur hebben we grote waardering voor alles wat Irene voor en met “haar” groep gedaan heeft. 

 

Op 16 en 18 december is het de laatste keer voor de kerstvakantie, dat we dansen. Op 6 en 8 januari gaan 

we weer vrolijk verder. 

Namens het bestuur, Ada Feenstra 

 

Het bestuur wenst jullie gezellige en goede feestdagen 

http://www.garoon.nl/
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Beste Garooners, 
Op deze plek wil ik graag weer reclame maken voor het Nieuwjaarsbal op 10 januari 2015 in de Kei.  

Vorig jaar was er gelukkig weer een bal op de 2
e
 zaterdag van januari en dat was een groot succes. Ook dit 

jaar is er weer een volledig programma samengesteld met plusbal onder leiding van Judith Boogaard en Ria 

Burgwal, een workshop onder leiding van Elske Hoen, Leo van der Heijden, Wilma Fontein en Jacqueline 

van Steenbrugge , een maaltijd en vervolgens een avondbal met orkest Ajdè o.l.v. Hanke Bloksma. Het 

programma van het avondbal is doorgesproken met Wilma, zodat er zeker ook bekende dansen gedaan 

worden. 

Het hele programma van de dag  kun je vinden op www.garoon.nl. Er staat een link naar de website om je op 

te geven. Het wijst zich vanzelf! 
 

Verder zou het heel fijn zijn als een aantal mensen 

zich als vrijwilliger willen inzetten op 10-01-2015. 

Een aantal mensen heeft  zich hiervoor al opgegeven, 

maar wij kunnen er meer gebruiken, ook voor het 

thuis maken van  salades, al dan niet vegetarisch,  

hartige taarten en ander lekkers dat bij een koud 

buffet neergezet kan worden. De kosten worden 

uiteraard vergoed. 

 

Er komt ook weer  een snuisterijenmarkt. 

Ik heb al wat leuke spullen meegenomen van 

het herfstbal, wat daar kan komen te staan.  

 

Namens 

Nirkoda Veenendaal, Wieledansers Wageningen 

en natuurlijk Garoon Ede 

 

Simone Kuijpers 

 

******************************************************************************** 

Kijk eens wat vaker op de website en Facebook pagina van Garoon-Wieledansers-Nikoda voor leuke 

activiteiten 
******************************************************************************  
 

Een klein stukje jaarplanning van Garoon:                                                                                                           

Zaterdag 10 januari  : Regiobal           De Kei 

Donderdag 15 januari  : Open dansavond in Buurtcentrum Veldhuizen 

Dinsdag   20 januari  : bestuursvergadering           bij Rineke 

Dinsdag 27 januari  : jubileum Plusgroep + afscheid Irene 

Dinsdag 03 februari  : eerste les van Judith Boogaard bij 50+ groep 

Dinsdag 10 februari  : bestuursvergadering          bij Marjo 

Donderdag 19 februari  : Wilma afwezig, voor vervanging wordt gezorgd 

Week 9    : voorjaarsvakantie (21/2 t/m 27/2 ) (zuid week 8) 

Dinsdag   10 maart  : bestuursvergadering         bij Simone  

Woensdag 01 april (of 8 april) : dansleidersoverleg         bij Francien 
 

 

Dansleidster Irene 70 jaar jong ! 

 
Al heel snel nadat het nieuwe dansseizoen in september gestart was, vroeg Irene ons 22 oktober op de 

kalender te zetten. Zij wilde in de herfstvakantie met al haar dansgroepen en bekende dansleidsters haar 70
e
 

verjaardag vieren.   

Als zo’n kroonjaar gevierd gaat worden, willen we als groep zeker mee feesten en onze waardering laten 
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blijken voor al die jaren - met zoveel inzet - voor ons dansplezier. Dus werd er achter de schermen naarstig 

over nagedacht. 

En dan is het 22 oktober 2014. Van 14.00 tot 17.00 uur is het feest. De zaal stroomt vol, er moesten  nog 

meer stoelen bij. Het is een feest met zoveel bekende gezichten. Waar ze allemaal vandaan kwamen? Ik 

begin maar niet met opnoemen, daar ik er zeker zal vergeten. Er waren er gewoon te veel om ze allemaal op 

te noemen. 123 gasten hielpen  mee er voor Irene  een niet te vergeten feest van te maken. 

Muziek was van Cd's maar deed niets af aan de sfeer. Er werd volop gedanst, internationaal en  country-line. 

Er waren een paar rustpauzes o.a. om Irene even in ’t zonnetje te zetten en haar iets aan te  bieden. Bij de 

thee of  koffie was er ruim voldoende cake (gebakken door dames van de groepen).   

En dan was er nog een grote verrassingsdemo. Kampioen rolstoeldansers lieten ons enige dansen uit hun 

repertoire zien. Geweldig, het was om stil van te worden. 

Besloten werd met nog enige bekende dansen en line-dances. Het was maar goed dat Irene de grote zaal van 

de Kei had afgehuurd. Dat was echt wel nodig.  

We hebben genoten van deze middag , dank je wel Irene! En natuurlijk ook Sjerp danken we. 

Wat blijft: een fijne herinnering! 

 

Margreet Segaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstbal in de Kei op 21 november 2014. 
 
Wie komen er naar het herfstbal? Een paar weken werd de intekenlijst door Stien steeds onder ieders 

aandacht gebracht. Er staan er nog maar weinig op. 

Van de donderdagse dansers nog bijna niemand. Na persoonlijke benadering door Stien wilden er gelukkig 

wel veel komen. Waarom nog niet aangemeld? 

 Maar het is wel nodig te weten op hoeveel mensen je moet rekenen…..  

Uiteindelijk kwam er ook nog een groep uit Barneveld en waren we met  ongeveer 50 danslustigen op deze 

avond.  

Stien en Riet, de feestcommissie, hebben weer heel wat werk gehad om deze avond goed te verzorgen. De 

zaal versieren, iets bij de koffie en lekkere hapjes. Het was weer heel goed verzorgd. Irene en Wilma hadden 

de leiding van deze avond en zoals we gewend waren, werd het weer heel gezellig.  

Er was ook weer een verkoopkraam met oude platen, CD’s, wat boeken, tassen, sloffen en kerstspulletjes en 

nog heel veel snuisterijtjes.  
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Deze avond was weer mogelijk door alle leiding, vrijwilligers, achter de bar, de “kraamdames”, 

geluidverzorger, Rineke bij de entree.  Hartelijk dank. 

Graag wens ik allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015! 

Groetjes van Margreet Segaar  

 

Nog een stukje over het Najaarsbal van Marianne Huikeshoven  

 

Najaarsbal  
Afgelopen vrijdag was ons jaarlijks Najaarsbal georganiseerd door Stien en Riet. De zaal bij de Kei was leuk 

aangekleed, gezellig met lichtjes. En de kraam was verzorgd door Francien en Ria. Er is iets lekkers voor bij 

de thee of koffie, later komen de nootjes, een schaaltje met kaas, tomaatjes en reepjes komkommer. Stien en 

Riet zijn ook nog aan het bakken geweest en worden er heerlijke warme kaas en worst hapjes gepresenteerd. 

De muziek werd verzorgd door Ben, de dansavond door Irene en Wilma.  

Er zijn toch zo’n 50 mensen afgekomen op de uitnodiging voor ons Najaarsbal. Op de lijst van de 

dinsdagavond stonden niet zoveel namen, maar alles komt goed zo blijkt maar weer. Er waren niet alleen 

Garooners, maar ook oud-Garooners en een grote groep uit Barneveld aanwezig. Dit maakte dat er een 

gezellige club mensen was die enthousiast hebben gedanst, de hele avond door. Het programma was simpel, 

voornamelijk dansen uit het 50+ programma. Dit maakte het wel mogelijk dat ook iedereen mee kon doen. 

Ook omdat er veel nieuwe dansen voor de donderdagavond groep waren en misschien ook voor de 

Barnevelders bleef het dansen steeds uitdagen. Er zaten een aantal heel leuke dansen tussen. Meestal dunt 

het in de pauze uit maar dit keer viel het op dat een grote groep bleef dansen tot het slot om 23.00 uur. Als er 

dan met z’n allen nog wordt opgeruimd kunnen we met een voldaan gevoel naar huis. 

Iedereen bedankt voor een gezellige dansavond. 
 
Marianne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPEN LESSEN BIJ GAROON 
 
Op donderdagavond 15 januari is iedereen welkom bij de open lesavond van Garoon. 
Neem gerust een vriend(in) of collega mee om zo het werelddansen te promoten. 
Dansen bij Garoon is samen dansen en aan je conditie werken in een gezellige groep! 
 
DANSCAFE bij de Wieledansers 
 
Een extra avondje dansen bij onze regiovereniging in Wageningen is leuk en leerzaam 
Het is geen les maar toch leer je vaak een dans door mee te doen en soms is het ook lekker ontspannend om 
te kijken onder het genot van een drankje aan de bar. 
Van harte welkom! 
Vrijdag 6 februari en vrijdag 6 maart – www.wieledansers.nl 
 
 
Zarjanka 
 
Op zondag 19 oktober ben ik samen met Ria Franken naar Huis Kernhem in Ede geweest voor een 
koffieconcert van het Russisch folklore-gezelschap Zarjanka (Russisch voor roodborstje). 
Het koor is opgericht in 1994 en staat onder leiding van Irina Raspópova. De artistiekleider, dirigente en 
zangpedagoge is specialiste in regionale stijlen van Russische folklore. 
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Het was een afwisselend en boeiend programma dat bestond uit traditionele Russische religieuze en 
folkloreliederen, Kozakken- en zigeunerliederen. De groep droeg authentieke klederdrachten  uit 
verschillende streken in Rusland en er werd bij sommige liedjes ook gedanst voor zover dat mogelijk was 
qua ruimte, want de voorstelling trok bijzonder veel publiek 
We hebben genoten van de zang en muziek en de persoonlijke uitvoering. 
 
Irina geeft ook zanglessen en stemcoaching, 
wekelijks in Wageningen en Utrecht. 
Ook zijn er 2 x per jaar weekendcursussen. 
Na een dergelijk concert heb je er zo 
zin aan om dit te gaan doen …... 
Enthousiast geworden door dit stukje? 
Kijk op www.zarjanka.com 
 
 
Ria Pasman 
 
 
 
 
NB. 1 
De notulen van de ALV zijn gemaakt. Ze worden volgend jaar voor de volgende ALV uitgedraaid. Mocht je 
ze nu al willen lezen, dan kun je ze bij het bestuur opvragen. 
 
NB.2 
Denken jullie aan nieuwe kopij voor de volgende DIG? 

http://www.zarjanka.com/

