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Beste Garooners, 
 
Nu  de winter op zijn retour gaat is hier de eerste DIG van 2017. 
We kijken terug op een zeer geslaagde dansavond met Tanja Jager. Veel dansen uit 
verschillende landen geleerd, waaronder een stokkendans en een dans waarin we de 
lakens moeten spreiden…….. 
Het was een gezellige avond. 
 
Verder heeft iedereen bericht gekregen over het promotiefilmpje dat Judith Kuijpers met 
een aantal medestudenten gaat maken over Garoon. Dit is in het kader van haar opleiding 
aan de Hogeschool Tilburg. Geplande filmdata zijn 6 en/of 13 april.  
 
Op 10 juni is weer de Kernhuisdag. Omdat we door feestdagen wat dansavonden 
missen is het wel goed als de mensen die mee-dansen op 10 juni op donderdagavond 
komen, omdat er dan geoefend kan worden. De optredens zijn rond 11.30  en 13.00 uur.  
Daarna zullen een aantal leden weer helpen bij het bedienen tijdens het schaapscheren 
op de hei. Dit is ook op 10 juni, 's middags. 
 
Het bestuur zou het fijn vinden dat, als je een langere periode niet komt dansen door 
vakantie, ziekte of andere omstandigheden, je dit doorgeeft. 
 
Volgend jaar  heeft Garoon zijn 40-jarig jubileum!!!! Het bestuur vraagt personen die plaats 
willen nemen in een commissie om er een leuk jubileumfeest van te maken. Aanmelden 
kan bij  de bestuursleden. 
 
Dan nu de data waarop er niet gedanst wordt. 
Dat is voor de donderdagavond: 
27 april  –  koningsdag,  4  mei  –  dodenherdenking,  25 mei  –  Hemelvaartsdag 
En voor de dinsdagmorgen: 
25 april en 2 mei 
 
Rest mij iedereen een mooi voorjaar toe te wensen met leuke dansochtenden/-avonden. 
Namens het bestuur, 
Thea Lammers 
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Soms zijn leden langdurig afwezig. Dat kan door verschillende oorzaken zijn, zoals ziekte, 
een gebroken been of een knie, die pijnlijk blijft. Of een langdurige vakantie. Zoals Thea al 
in haar stukje vermeldde, willen we als bestuur daarvan graag op de hoogte worden 
gesteld. In het Huishoudelijk Reglement staat daarover het volgende: 
 

7. Contributie 
 
7.1 De contributie van leden is bedoeld voor lesgelden en huur dansruimte. Ook is hierin 
begrepen  het collectieve lidmaatschap van de landelijke organisatie waarbij de 
vereniging is aangesloten. 
7.2 Leden, die gedurende vier weken in gebreke zijn gebleven aan hun financiële 
verplichtingen tegenover de vereniging, kunnen door de penningmeester, nadat zij 
schriftelijk tot betaling zijn aangemaand, twee weken na de datum van de schriftelijke 
aanmaning bij het bestuur voor ontzetting worden voorgedragen. Eventueel kan er een 
betalingsregeling worden getroffen met het bestuur. 
7.3  Ook tijdens ziekte is een lid contributie verschuldigd. Is de ziekte van langdurige 
aard, dan kan hij/zij een korting krijgen in overleg met het bestuur. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezien in een heel chique hotel op de Herengracht in Amsterdam (Marianne) 
 
 
Zin in een cultuuravondje uit in Ede? 
Bij SEC aan Parkweg 53 wordt elke eerste vrijdag van de maand een SEC kunstcafé 
gehouden. Er is ruimte voor ontmoeting (spontane) mini optredens en presentaties van 
mensen uit de kunst. Het gaat dan om alle takken van kunst: theater, muziek, digitale 
kunst, beeldende kunst etc. Wie heeft zin om een keer met mij er heen te gaan?  Ria 
Pasman 
TOEGANG is GRATIS 20.00 uur.  
www.sectheater.nl  

 
Danscafé’s 

http://www.sectheater.nl/


Een aantal (vrijdag-)avonden in het jaar organiseren De Wieledansers een danscafé. Ze 
worden gehouden in Wijkcentrum de Nude, Kortestraat 2, Wageningen, 20:30-23:00 uur.  
Een danscafé heeft een instuifachtig karakter, waarbij veel verzoekdansen worden 
gedaan. Ook andere belangstellenden, zoals oud-leden of dansers van andere 
verenigingen, zijn hier van harte welkom. Ook om alleen maar te kijken bent u welkom. 
Entrée: voor leden € 4,00, niet-leden € € 5,00. 
Data 2017:    vrijdag 7 april    vrijdag 9 juni vrijdag 25 augustus
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Een avondje zingen o.l.v. Rosalie Krijger   
 
Op dinsdag 3 januari  ging ik met Anneke naar Wageningen naar de 
workshop. Twee uurtjes lekker zingen o.l.v. Rosalie Krijger .  
Zij heeft veel ervaring als koordirigent en als zangeres bij 
Volksdansorkest Rominka. Ik kende haar niet maar de workshop was 
populair en drukbezocht. Ze had zelf haar keyboard meegenomen en 
zong en begeleide ons.  
 
We begonnen met het lied Zeven zwarte zwanen en het tempo zat er 
meteen in. Na een paar keer oefenen gingen we in canon zingen. Wat een plezier was 
dat.  
 
Daarna volgden nog een aantal liedjes uit Zweden, Griekenland , Israël en  Macedonië. 
Het lastigste is altijd om zowel de tekst als de noten goed te lezen. Soms struikel je over je 
eigen woorden…………..  Als laatste zongen we Vesjolaja Kadril. Het was een bekende 
melodie en een bekende dans. Het refrein was natuurlijk makkelijk: Taridaridara, 
taridaridara taridaridara taridarida! 
Het was een gezellige zangavond en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Ria Pasman 

 
 
December komt met Sinterklaas, vervolgens de Kerst. Judith leert 
een ‘nieuwe’ dans aan, de vroedvrouwendans, om met kaarsjes 
onze laatste dansavond van het jaar af te sluiten. Kerstmis valt dit 
jaar voor de werkende mensen ongunstig, gedeeltelijk in het 
weekend. Dit houdt ook in dat de vakanties pas vrijdags voor de 
Kerst beginnen. Dus dansen wij ook die donderdag ervoor nog.  
Judith heeft wel rekening gehouden met die avond, maar er is 
vergeten 
te vragen om iets lekkers mee te nemen voor deze avond, zoals in 
voorgaande jaren gebeurde. 
……..En dan zie je dat Garooners traditiegetrouw zijn en er op 
onze laatste dansavond van 2016 toch een heerlijke tafel komt 
waar we ons 
in de pauze te goed aan kunnen doen.  
Januari komt en Judith is lekker op vakantie naar haar zoons in Bali en Taiwan. Voor haar 
hoop ik dat zij daar mooi weer heeft, want wij spoeden ons door regen en kou naar de 
eerste dansavond van het nieuwe jaar. Hanke vervangt Judith en zij laat ons hard werken. 
Nieuwe dansen leren we, en van Judith’s lijst laat ze ons dansen. Hup de muziek aan en 
daar staan we dan. Gelukkig laat ze ons niet helemaal aanmodderen en legt ze toch even 
iets uit en dan komen de passen weer boven. Al met al 2 heel gezellige dansavonden, 
mede door Hanke. 
En dan de derde lesavond van 2017. Judith is weer terug van vakantie maar toch hebben 
we een gastdocent en wel Tanja Jager. Persoonlijk heb ik al vaker bij haar gedanst en 



weet ik dat het super gezellige avond gaat worden……en dat wordt het ook. We leren 
weer nieuwe dansen, we beginnen met een Russische, niet moeilijk maar wel heel mooie 
muziek. Tanja legt de dans op de voor specifieke manier uit, duidelijk, veel praten en met 
nog meer gebaren. Ook heeft ze de nodige attributen meegebracht en leren we een 
Engelse stokkendans, het heeft een specifieke naam maar die ben ik even vergeten. Ook 
moeten er lakens gewassen worden en dansen we met sjaaltjes een choreografie van 
Guus van Kan. Al met al weer een geslaagde dansavond. Een extra verrassing is er in de 
pauze. Louise is de week ervoor jarig geweest en samen met haar moeder komt ze cake 
trakteren in de pauze. 
Judith heeft de cd met muziek van Tanja gekregen. Nu is het aan Judith en ons om de 
dansen bij te houden, en ook niet te vergeten die van Hanke, zodat we ze niet vergeten 
want dat zou jammer zijn! 
 
Marianne H.
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Workshop Tanja Jager 
 
Op 26 januari heeft Tanja Jager een workshop gegeven op de donderdagavond bij 
Garoon.  
De zaal was goed gevuld en er waren ook wat dansers van de dinsdagochtendgroep en 
van buurgroepen gekomen, wat natuurlijk hartstikke gezellig was.  
Tanja staat erom bekend dat zij graag attributen gebruikt tijdens het dansen en dat was 
ook dit keer het geval. Zo had zij onder andere stokken en doekjes bij zich. Dat moet een 
heel gesjouw zijn geweest aangezien zij vanuit Amsterdam met de trein is gekomen! 
  
Het was een hele leuke workshop vond ik zelf; ze had niet al te 
moeilijke dansen uitgezocht die heel divers waren. Zo was er een 
Morris dans met stokken, die in eerste instantie niet moeilijk leek, 
maar met stokken onder poortjes door, was toch nog wel een 
uitdaging. Zoals het ook een uitdaging was om elkaar niet op de 
vingers te slaan, maar het ging allemaal heel goed! 
Er was ook een dans met lakens. Die choreografie van de laatste 
dans 
had zij zelf gemaakt met in haar achterhoofd het vroegere wassen 
en bleken van lakens, wat indertijd natuurlijk een heel werk was. De lakens moesten 
strakgetrokken worden. Een klusje dat ik me van 



vroeger ook nog wel kan herinneren; samen met mijn moeder lakens rekken en 
opvouwen. Grappig! 
Zij had trouwens ook nog een verhaal over die lakens: ze heeft de dans gedaan bij een 
optreden. De lakens hadden toen twee kleuren, geel en oranje meen ik, om een leuk effect 
op het toneel te krijgen. Daar hadden zij heel veel tijd en energie in gestoken. Maar door 
het felle lamplicht op het toneel vielen die kleurverschillen weg. Heel frustrerend allemaal! 
Al met al een hele leuke workshop.  
 
Simone Kuijpers  
 
 
In Roemenië is 1 maart een belangrijke dag: Martie. Het is het begin van de lente. 
Vrouwen krijgen bloemen en er worden kaarten gegeven/gestuurd met hartjes, 
bloemetjes, mooie teksten erop en rood/witte koordjes eraan. Maar ook de folklore speelt 
die dag weer een belangrijke rol. Van onze vrienden in Targu Neamţ kreeg ik 
onderstaande foto van die dag. 
 
Ada Feenstra
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Dinsdag          04 april   : dansleidersoverleg bij Thea 
Week 17 en 18               : meivakantie (24/4 t/m 07/5) 
Dinsdag 06 juni   : bestuursvergadering bij Francien 
Zaterdag 10 juni   : optreden tijdens Kernhuisdag 
Zaterdag 10 juni   : bediening bij schaapscheren 
Dinsdag 20 juni   : laatste les 50+ groep 
Donderdag 22 juni   : laatste lessen avondgroep 
Week 28 t/m 33               : zomervakantie (8/7 t/m 20/8)  
Dinsdag 05 september   : start van de lessen 50+groep 
Donderdag 07 september   : start lessen avondgroep  

 
 
In de schijnwerper  
Dag, ik ben Henriëtte de Bruijn. 
Geboren in Breda en via Amsterdam - Almere en Arnhem uiteindelijk in Ede beland. 
Ik ben getrouwd en in het rijke bezit van twee dochters en één zoon en drie mooie 
kleinzoons. 
Sinds 11 november ben ik met pensioen en daar moet ik nog even aan wennen. 



Ik heb het druk genoeg maar nog niet echt mijn draai gevonden. 
Maar dat gaat zeker wel komen. 
 
Met volksdansen ben ik begonnen in 1983 in 
Arnhem en had daar les van Marjolein v. d. Beld. 
Dit heb ik jaren met veel plezier gedaan. 
 
In 1992 zijn we naar Ede verhuisd en heb ik jaren 
niet meer gedanst. Tot ik ongeveer 10 jaar 
geleden via een collega werd meegenomen naar 
het buurthuis waar Irene les gaf. En zo ben ik 
weer gaan dansen op de donderdagmorgen. 
Irene vroeg steeds of ik ook op de dinsdagochtend kwam dansen. En dit heb ik enkele 
jaren kunnen doen door het opmaken van mijn overuren. 
Helaas waren die twee jaar geleden op en moest ik wachten tot mijn pensioen. 
En dat is nu zover en kan ik weer fijn dansen op de dinsdagochtend. 
 
Groetjes Henriëtte 
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Workshop Mariëtte van Gelder 
 
Op dinsdag 21 februari was er een workshop Israëlisch in Wageningen, 
georganiseerd door de Wieledansers. Mariëtte van Gelder was de 
dansleidster. Zij heeft een ruime ervaring als danser en docent en geeft 
workshops. Zo kwam ik haar vorig jaar ook tegen in De Bosbeek in 
Bennekom, waar zij één van de twee dansdocenten was in die week. 
Vrolijk en gezellig zijn twee woorden die bij haar passen. Mariëtte heeft 
zich gespecialiseerd in Israëlisch.  
Met negen (!) mensen van Garoon waren we die avond in Wageningen en het werd een 
leuke en inspirerende avond, waarin we nieuwe dansen leerden. In de pauze waren er 
allerlei lekkere hapjes, meegenomen door Wieledansers. Lekker en gezellig. 
De laatste, afsluitende dans was Shalom en ik hoorde daarin ook het woord lehitraot, wat 
tot ziens betekent. Een mooie afsluiting 
 
Ada Feenstra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dansweekend in Meppel 
 
Vorig jaar kregen we via Wilma een uitnodiging voor een dansweekend op Texel, Het 
Waddenweekend. Oorspronkelijk een uitwisseling tussen dansgroepen van Terschelling, 
Texel en ik meen Leeuwarden. Terschelling is inmiddels afgehaakt, wat de organisatie 
betreft. Omdat een paar Garooners (Marianne, Simone, Ada) vorig jaar aan het weekend 
op Texel hebben deelgenomen (wat heel gezellig was), kregen we nu ook weer een 
uitnodiging. Dit keer was het weekend in Meppel. En de organisatie was in handen van het 
orkest Ferdivedû nsje, het huisorkest van de Wadden-weekenden. Marianne en ik 
besloten, om er weer aan deel te nemen. 
Op zaterdagmiddag was er een workshop Internationale dans o.l.v. Sibylle Helmer. We 
leerden van haar 6 nieuwe dansen. En de 7e was al bekend voor ons, dat was The cornish 
six hand reel. We hebben die middag dus hard gewerkt! Daarna volgde een welverdiend 
smakelijk diner en ‘s avonds was er bal, natuurlijk live begeleidt door Ferdivedû nsje. De 
sfeer was gezellig en we hebben heel wat dansen mee kunnen dansen.
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Ons verblijf was in een voormalige jeugdherberg, nu Meppel Inn geheten. We dansten in 
een school op loopafstand van de Inn. En als we het kleine straatje uitliepen om naar de 
danslocatie te gaan, konden we elke keer genieten van twee ooievaars, die bezig waren 
om te nestelen. Voorjaar! 
De volgende morgen was er geen dansen meer, maar wel een koffieconcert door het 
orkest in de Meppel Inn. Al met al was het weer een leuk weekend. Alleen…. waar was 
Wilma? 
Volgend jaar is het dansweekend weer op Texel. 
 
Ada Feenstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITNODIGING BOEKEN,CD EN  DVD MARKT 
Om de Garoon-kas een beetje te spekken, organiseren we dit jaar weer een boekenmarkt 
op donderdagavond 11 mei en voor de ochtendgroep op dinsdag 9 mei. 
Deze keer mogen er ook dvd’s en cd’s worden aangeboden. 
 
Hoe werkt het?  
– Inbreng 
Er zullen op deze ochtend/avond tafels klaar staan waarop papieren met €1,00, €2,00 of 
€3,00 klaar liggen. 



Je legt je eigen boeken/cd’s/dvd’s op de tafel met het papier waarvan jij vindt dat het dat 
moet kosten. 
Let op: zorg dat je je naam op je spullen hebt gezet of doe er een voor jou herkenbaar 
stickertje op, zodat je na afloop van de avond je niet verkochte spullen ZELF weer mee 
naar huis kunt nemen.  
(Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat Garoon met allemaal onverkochte zaken blijft 
zitten en die naar de Kringloop moet brengen). 
Maak eventueel een lijstje van de spullen die je inbrengt. 
 
– Kopen 
Zie je iets dat je leuk lijkt, dan kun je het kopen. 
Op tafel staat een kistje, waar je het verschuldigde geld in mag doen en eventueel geld 
kunt wisselen. (Het is wel handig als je deze dag zelf wat kleingeld meeneemt, zodat je 
niet op wisselgeld hoeft te wachten). Kopen kan ook in de pauze of op dinsdagmorgen na 
afloop. 
 
We hopen dat veel spulletjes van eigenaar wisselen en dat er weer wat extra geld in de 
Garoon-kas komt!  
 
NIET VERGETEN: Noteer de datum in je agenda en begin vast je boeken, cd’s en dvd’s 
uit te zoeken. Goed voor de lente-schoonmaak! 
 
Namens de organisatoren, 
Anneke en Damayanti 
 
 

E-mailadres bestuur: 
secretariaat@garoon.nl 
website Garoon: 
www.garoon.nl 
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