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Het laatste bestuursstukje van het seizoen met een terugblik en overzicht van de komende activiteiten.
Allereerst was er weer een reuze gezellige square-avond op 10 april, geleid door een super enthousiaste
Luuk van der Woude. Een vrolijke avond waar hard werd gewerkt en ook veel gelachen.
Een andere gezellige dag was het jaarlijkse uitje op 11 april van de 50+groep naar een dansdag in Gorssel.
Op 14 mei ging een groep dansers voor een optreden naar De Honskamp in Lunteren.
De kostuums konden weer even van zolder gehaald worden. Veel werk om alles bij elkaar te zoeken maar
ook het aankleden kost veel tijd met al die laagjes over elkaar. Wij hebben het tegenwoordig met aankleden
een stuk makkelijker!
Het optreden onder leiding van Wilma en een uitleg over de kostuums van Ada was een groot succes. De
bewoners zaten zichtbaar te genieten.
De donderdagavond-groep kreeg na overleg met Wilma bezoek van een aantal Marokkaanse dames die de
groep lieten kennismaken met dansen en bewegingen uit Marokko. Het was een vrolijk half uurtje.
Inmiddels is er ook naar een idee van Anneke een boekenmarkt geweest met een leuke opbrengst (zie verslag
Anneke).
Op 14 juni is Garoon weer aanwezig bij het jaarlijkse schaapscheren op de hei. Het is altijd hard werken
maar leuk om te doen, soms wel erg warm in de Veluwse kostuums.
Nog een activiteit in juni: De Kernhemdag, op de langste dag van het jaar, 21 juni.
Een verslagje hiervan komt wel in de volgende nieuwsbrief.
De laatste dansles van Irene is op 3 juni, zij gaat daarna van een heerlijke vakantie genieten.
Judith Boogaard neemt op 10 en 17 juni haar lessen over.
Ons dansseizoen begint weer op 2 september voor de 50+groep, op 4 sept. voor de avondgroep.
Een open dansmorgen en -avond is gepland op 9 en 11 september. Kijk eens om je heen misschien is er wel
iemand die heel graag wil komen dansen.
Maaike Kapoen komt op 9 oktober een avond Internationale dansen geven.
Helaas moesten er ook dit jaar een aantal mensen door ziekte tijdelijk of helemaal met dansen stoppen. Wij
wensen hen allen veel beterschap en sterkte.
En dan nu tijd voor een zonnige en warme zomervakantie .
Geniet er goed van en in september zien we elkaar weer graag terug. Fijne vakantie.
Namens het bestuur Rineke Diemel.
Hieronder volgt een voorlopig deel van de jaarplanning. Het is nog een concept. Maar veel zal er niet
veranderen.
Planning seizoen 2014-2015:
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

2 september
4 september
9 september
9 september
11 september

Week 43

: start 50+ groep
: start avondgroep
: Open dansmorgen in De Velder
: bestuursvergadering
bij Simone
: Open dansavond in Buurtcentrum Veldhuizen
: herfstvakantie (20 t/m 24 /10, midden en zuid)
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Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

7 oktober
9 oktober
6 november
4 november
21 november
9 december

Week 52 en 1

: bestuursvergadering: jaarstukken
: Maaike Kapoen, gastdocent Internationaal
: ledenvergadering (ALV)
: bestuursvergadering + PR
: Najaarsbal
: bestuursvergadering

bij Francien
bij Ada
in de Kei
bij Rineke

: kerstvakantie (22/12 t/m 2/1, alle regio's)

Een bijdrage van Marianne Huikeshoven
Een avondje squaren met Luuk was weer een gezellig avondje dansen. Het is een leuke terugkerende
lesavond. Om te squares heb je een veelvoud van 8 mensen nodig en hoe meer mensen, des te meer squares,
des te meer vreugd. Ook al zijn de squares niet helemaal vol en moet je even op de bank, neem van mij aan,
toekijken is ook heel leuk al dans ik zelf wel liever mee, eerlijk is eerlijk.
Voor de pauze waren er 2 personen te weinig om 3 squares te maken. Luuk danste wel mee maar in die
square was het extra moeilijk, er was altijd een fictief persoon!
Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Als opwarmer begint Luuk altijd in een grote kring en laat ons
als zingend wennen aan de commando's. Meestal begint hij met 'een turn to the left' en beginnen we allemaal
in de kring naar links te lopen. Om te checken of iedereen alert is gooit hij er een keer een rechtse versie
tussendoor en de eerste hilariteit is daar!
Zodra we zijn commando's een beetje door hebben worden de squares gevormd. Je moet dan goed luisteren
naar de commando's en als we ze allemaal goed opvolgen zijn we aan het eind van de plaat weer 'thuis' zoals
dat heet in square-termen. Soms lukt dit en is iedereen trots dat we het goed hebben gedaan en ja....... Soms
sta je ook heel ergens anders en waar zijn we dan de mist ingegaan. ``

Maar ook halverwege kan het soms goed mis gaan en loopt de boel helemaal in het honderd, dan is er veel
gestuntel en gelach en kijkt Luuk ons quasi verbaasd aan.
Zo ook deze avond, er zijn veel rondjes gelopen en er is nog meer gelachen en kom ik van een avond squares
moe maar voldaan thuis.

Een verslagje van Ada Feenstra
In april gaan mijn man en ik al jaren naar onze vrienden in Roemenië (Targu Neamţ in Roemeens Moldavië).
Wij logeren daar bij onze peetdochter en vaak maken wij het orthodox Pasen mee. Zo ook dit keer. Pasen is
in die streken een heel belangrijk feest. Zowel kerkelijk als sociaal. Vrije dagen betekent ook bij vrienden of
familie op bezoek gaan of zelf bezoek ontvangen, de tijd voor elkaar nemen en veel speciaal bereid voedsel
eten. Dat voedsel wordt in de dagen voor Pasen klaargemaakt en vanaf 1 e paasdag staat het elke keer weer op
tafel, totdat het op is. Pas daarna komt
er weer variatie in de maaltijden. Maar lekker is het wel.
In Targu Neamţ is dit jaar een nieuwe directrice van het Cultureel Huis gekomen. Jarenlang was het gebouw
in slechte conditie en werden er geen voorstellingen meer gegeven. Maar deze vrouw pakt de boel
voortvarend aan. Zolang het gebouw nog niet geheel gerenoveerd is, organiseert ze culturele activiteiten in
een restaurant of in de open lucht. Tot mijn verrassing waren er op 2 e Paasdag allerlei activiteiten in het park
voor kinderen en volwassenen. En er traden ook twee dansgroepen op. Ik heb daar een hele tijd naar staan
kijken en heb ervan genoten. Vooral de kindergroep was leuk om te zien. Soms heel aandoenlijk om te zien,
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hoe goed ze hun best deden. Bij deze groep waren ook een drietal zangeresjes, die om beurten het lied bij de
muziek zongen. Meisjes van een jaar of 10 met prachtige (bijna volwassen) stemmen. En de dansers in de
traditionele Moldavische kostuums. Het was geweldig leuk en inspirerend. En volgend jaar, als de renovatie
van het gebouw klaar is, dan is er vast wel een optreden in het gebouw.

Een bijdrage van Simone Kuypers

Marokkaanse dansen

Op donderdagavond dansen wij in een buurtcentrum waar ook andere groepen bijeenkomsten hebben. Zo
ook een aantal Marokkaanse meisjes. Als de deur open was, kwamen zij nog wel eens kijken wat we aan het
doen waren. Ik weet het precieze verhaal niet, maar wat ik begreep hadden ze een keer commentaar geleverd,
waarop Leny Oosterbaan aangaf dat zij dan maar moesten laten zien hoe zij een en ander deden. Dat heeft
geresulteerd in een lesblok van een half uur op een van de dansavonden. Twee Marokkaanse meisjes (van 17
en 22 jaar) kwamen ons wat dansen laten zien. Zij hadden zich goed voorbereid. De eerste dans was een
heupdans, die ze eerst voordeden en vervolgens door ons werd gedanst. Helaas zijn de Hollandse heupen wat
minder soepel.
De tweede dans was een schouderdans. Het was een oude dans over strijders in een ver verleden, die nog
altijd gedanst wordt. De paren staan tegenover elkaar en de paren aan kop komen er steeds tussendoor, zoals
in Nederlandse dansen met poortjes maar dan zonder de poortjes (hoop dat het nog duidelijk is). Daarbij
wordt er behoorlijk met de schouders geschud (nou ja, die Hollandse schouders verschillen niet veel van de
heupen zal ik maar zeggen).
Daarna werd er in een kring gedanst waarbij steeds een of twee mensen de kring instapten om wat extra’s te
laten zien. Daarbij waren er een aantal verrassingen. De meisjes complimenteerden sommige dansers,
waaronder Ben en volgens mij ook Diny en Anneke.
De meisjes hadden een aantal supporters meegenomen, die echter niet meedansten. Zij konden niet zo goed
dansen, gaven ze aan. Het meisje dat het meeste vertelde, haar naam klonk als Merjan, gaf aan dat zij de
dansen leerden op feestjes. Sommige dansen worden in heel Marokko gedanst, andere dansen zijn meer
streekgebonden.
Als afsluiting hebben zij nog een dans meegedanst met ons; Wilma deed een Turkse dans omdat dat qua stijl
de meeste overeenkomsten heeft met het Marokkaans.
Al met al een hele leuke en leerzame ervaring!!

Nog een bijdrage van Simone

Optreden in de Honskamp

Op 14-05 heeft een aantal dansers een optreden verzorgd bij de Honskamp. Er was een ruimte beschikbaar
waar wij ons konden verkleden en er stond al koffie/thee en koekjes klaar. Prima ontvangst dus. Het was
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zoals altijd een heel gedoe om alle laagjes van de kostuums over elkaar aan te trekken en ook de volgorde
was weer een heel gepuzzel; welke van de tig onderrokken moest ook al weer eerst? Gelukkig zijn er altijd
een paar experts bij die precies weten hoe het allemaal in elkaar steekt, want lastig blijft het. Rineke was er
bij om hier en daar bij te springen en zij heeft later ook prima de muziek verzorgd. Verder was het fijn dat
Floor erbij was, die echt hele leuke foto’s heeft gemaakt.
Toen we allemaal omgekleed waren, konden we gaan dansen. Al walsend kwamen we in paren de zaal in. De
paren en de kleding waren op elkaar afgestemd, zo hadden Marjo en ik Balkan kleding aan en Leonne en Ria
Grieks. Verder waren er diverse Nederlandse kostuums (o.a. Terschellings, Volendams en Veluws). We
hadden stevig geoefend om een mooie ronde kring te maken; helaas was de zaal langwerpig, dus het werd
een hele mooie ovaal.
Tussen het dansen door vertelde Wilma wat over de dansen en Ada over de kostuums. Het publiek was erg
gecharmeerd van de kostuums, vooral het Volendams en het werd een heuse modeshow. Heel veel kostuums
moesten van heel dichtbij bewonderd worden. In het blokje Nederlandse dansen vertelde Ada wat over de
Nederlandse kostuums; Balkan en Grieks kwamen bij de volgende blokjes aan de beurt. Er werd duidelijk
goed opgelet want een van de dames uit het publiek meldde verontwaardigd dat een aantal kostuums
vergeten werd.

Het viel mij op dat er harder en meer geklapt werd, naarmate het programma vorderde. Natuurlijk ging het
hier en daar wat mis. Zo was ik tijdens de Vleuter ineens getransformeerd van man naar vrouw. Ergens is in
de opstelling iets misgegaan, maar volgens mij heeft het publiek daar weinig van gemerkt. Ook het elastiek
in de panty van een de dansers bleek “gaar” te zijn, met als gevolg een afzakkende panty. Ook daar heeft het
publiek weinig van gemerkt. Wat ze volgens mij wel gemerkt hebben is het duidelijke plezier dat wij hebben
gehad tijdens het dansen. Ook al ging er iets mis en vergaten we hier en daar wat, een van de dingen waar
Wilma op hamerde zijn we niet vergeten: blijf lachen!!
Dansend zijn we de zaal weer uitgegaan. Het was behoorlijk zweten in de kostuums en we waren blij dat er
een aantal kannen met sap klaar stonden voor ons; maar zelfs dat was niet genoeg. Er moest nog kraanwater
aan te pas komen om de boel af te koelen.
Echter toen het programma ten einde was zei een van de dames uit het publiek heel spontaan (weet niet
helemaal precies de woorden meer; maar dit is de strekking) “wat vond ik dít leuk!”
En daar doen we het toch allemaal voor!

Danscafés bij de Wieledansers

Zin in een extra avondje dansen? Het afgelopen seizoen zijn Simone, Lexien en Ria een aantal keren naar het
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danscafé van de Wieledansers geweest. Het is een avond waar de dansers zelf het programma samenstellen
uit zowel nieuwe dansen als goud van oud en ook onder het genot van een drankje vanaf de bar kunnen
kijken hoe anderen zich uitleven.
Ken je de dans dan doe je lekker mee. Ken je de dans niet dan kun je kijken of proberen mee te dansen. Er
worden geen dansen aangeleerd maar je kunt wel extra oefenen als je een dans nog niet zo goed kent.
Het zou leuk zijn als er van Garoon wat vaker en meer mensen naar toe gaan. Ook voor de onderlinge band
tussen dansers van de verenigingen werkt het positief.
Entree: voor leden € 3,50, niet-leden€ € 4,50.
(na 1 september 2014: leden: € 4,00, niet-leden € 5,00)
Data seizoen 2014-2015:
vrijdag 29 augustus
vrijdag 3 oktober
vrijdag 7 november
ZATERDAG 13 december (Decemberbal)
vrijdag 6 februari
vrijdag 6 maart
vrijdag 3 april
vrijdag 5 juni
vrijdag 28 augustus
********************************************************************************
Kijk eens wat vaker op de website en Facebook pagina van Garoon-Wieledansers-Nikoda voor leuke
activiteiten
********************************************************************************
Wist je dat je dat je witte panty’s maar beter niet jaren in de kast kunt laten liggen en dan voor een optreden
snel even inpakken?
Anneke en Ria ondervonden dit tijdens het optreden bij De Honskamp in Lunteren.
De panty’s hadden geen rek meer in de taille en dat danst niet zo fijn als ze constant afzakken……………...
Je blijft ze maar ophijsen tussen de dansen door.
Gelukkig kon Rineke nog snel tijdens het praatje tussen de dansen door veiligheidsspelden halen uit de
kleedkamer zodat we de boel konden vastzetten.
Poe dat was even spannend hè Anneke?
Ria
OPEN LESSEN BIJ GAROON
Op dinsdagochtend 9 september (De Velder) en donderdagavond 11 september (BC Veldhuizen) is
iedereen welkom voor een gratis workshop Werelddans!
Zegt het voort, mail het door, deel flyers uit aan vrienden, collega’s en buren.
Er komen binnenkort speciale flyers voor de open lessen in september om mee te nemen en uit te delen.
Voor meer info www.garoon.nl

Een bijdrage van Anneke Kromhout
J.l. dinsdagmorgen 20 mei en donderdagavond 22 mei hebben we voor de eerste keer onze eigen
boekenmarkt georganiseerd, als nieuw idee om wat extra duitjes in de Garoon- kas te deponeren.
Ik was gaan kijken bij de ochtendgroep en daar waren de leden erg enthousiast en werden er veel boeken van
eigenaar gewisseld tegen een aantrekkelijk tarief. Ada had duidelijke prijskaartjes gemaakt en mede daardoor
liep alles gesmeerd. Op donderdagavond leek het aanvankelijk niet zo snel te gaan maar uiteindelijk bleken
beide groepen wat de opbrengst betreft niet voor elkaar onder te doen.
Samen heeft het €71,50 opgeleverd! Niet gek en daarom lijkt mij deze markt jaarlijks voor herhaling
vatbaar, zo tegen de vakantiestop.
Volgend jaar kun je de gelezen lectuur weer inbrengen maar om het aantrekkelijk te houden is nieuw
materiaal uiteraard zeer welkom.
Dank voor jullie bijdrage!
Tot slot zeg ik meteen maar dat in het nieuwe dansseizoen ook de “lootjes” er weer zijn en net zoals vorig
jaar MET prijswinnaars.
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Hieronder vinden jullie de advertenties van onze drie adverteerders. Ook staan ze op onze website
vermeld onder het kopje sponsoren. (www.garoon.nl)
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