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Mededelingen van het bestuur
Hier dan weer nieuwe DIG. En als het een papieren versie was geweest zou het een dikke zijn met
al die erg leuke ingezonden stukjes! Alle schrijvers bedankt.
Zo hadden we de workshop Bulgaars met Nico, een erg gezellige, maar ook intensieve avond.
Ondertussen heeft Judith ons daar drie dansen van aangeleerd. Dansen waar we onze energie in
kwijt kunnen.
Het optreden in Belvedère was ook een groot succes, waar ook onze kostuums weer heel veel
belangstelling hadden. Vooral door de interessante uitleg van Ada.
We kunnen nog heel veel meer dansplezier beleven buiten onze dansmorgen/avond om in de
komende tijd.
Zo heeft dansgroep "De Wielerdanser" een bal op 2 april ter gelegenheid van hun 70 jarig bestaan.
Vanaf deze plaats willen we hen ook van harte feliciteren en wensen hen nog heel veel dansplezier.
Ook de 50+groep gaat weer voor een jaarlijks schoolreisje (zo noemde iemand het pas geleden) op
8 april naar Gorssel.
En dan is er nog eind mei een dansweekend op Texel onder leiding van Wilma Fontein, onze
vorige dansleidster. Een groep van 13 personen is al van plan om te gaan! En er kunnen er nog
meer mensen bij volgens Wilma.
Schrijf ook 11 juni vast in de agenda, want dan is het jaarlijkse schaapscheerders feest op de Edese
hei. Ook daar hopen we, al is het dan niet dansend, weer met een groep aanwezig te zijn voor de
bediening van de maaltijd.
Zo te zien jullie we hoeven niet stil te zitten de komende tijd!
Voor wat de DIG betreft veel leesplezier en verder heel veel dansplezier.
Namens het bestuur, Francien Huttinga

Het bestuur wenst jullie allen goede Paasdagen

Verslag van een dansweekend op Texel
In december komt er een mail van Wilma, waarin zij vertelt dat ze nu danst bij de Texelse dansgroep. Zij
organiseren in januari een leuk dansweekend, van oorsprong een Waddenuitwisseling. Als we zin en tijd
hebben om naar het mooie eiland te komen, kunnen we ons opgeven.
In januari gaan we weer dansen en vraagt Ada mij of ik er over nagedacht heb om te gaan, zij zoekt een
mede-danser. Ik twijfel heel erg maar door Ada’s vraag begint het toch te kriebelen. Dan hoort Simone ook
de vraag en zij is meteen dol enthousiast. Zij wil graag, maar wist ook niet wie er nog meer gingen.
1

Ada vraagt na of er nog plek voor ons is, zoekt uit hoe we zo comfortabel mogelijk kunnen reizen, zij wil
ook wel rijden. Dit alles haalt mij over om mee te gaan en daar heb ik geen moment spijt van gehad.
Zaterdagochtend staat Ada om half negen voor de deur en na Simone opgehaald te hebben vertrekken we
richting Den Helder. Het is mooi weer, de zon schijnt en de reis gaat zo voorspoedig dat we een boot eerder
hebben dan gepland. We komen bij de boot, rijden erop, de deuren sluiten achter ons en de overtocht naar
Texel vangt aan. Onder het genot van een bak koffie staan we buiten te kijken naar de meeuwen, genieten
van het zonnetje en naderen we Texel.
Inchecken bij Stayokay en dan is er nog tijd om even Den Burg te verkennen.
Op tijd terug om onze kamer te zoeken, ons bed op te maken, om te kleden en eens te kijken waar we dansen.
Dan zien we ook Wilma en volgt een hartelijke begroeting. Ook worden we hartelijk ontvangen door leden
van de Texelse dansgroep, met een praatje en heerlijke Texelse koek.
Om 13.00 uur tot 17.00 uur is er een workshop internationaal verzorgd door Tanja Jager. De workshop is
leuk, we beginnen met een parendans waarbij iedereen door elkaar moet gaan lopen. Dat breekt mooi het ijs
en is iedereen vrolijk aan het dansen. Dan een rustige, een wat snellere en een nog snellere. Goed uitgelegd,
dus voor ieder wat wils.
In de pauze is er weer van alles te snoepen, meegebracht door de Texelse groep. Na de pauze worden de
aangeleerde dansen herhaald en nog weer andere aangeleerd. Zo maken we de middag vol. Dan is er tijd om
met Wilma bij te praten, die haar aandacht moet verdelen tussen ons en leden van de dansgroepen uit
Zevenaar en Didam.
’s Avonds is er bal met orkest Ferdivedûnsje. Er zijn een paar dansen die we niet kennen en ook niet zo
mee kunnen dansen, maar over het algemeen kennen we de meeste dansen, al moeten er wel enkele van heel
ver weg worden opgehaald. Nee, niet even een keer doorlopen maar gelijk dansen. In de pauzes van het
orkest werden de nieuwe dansen weer gedaan. Ook stonden er weer allerlei hapjes op een tafel om de
inwendige mens te versterken. Het is allemaal prima verzorgd.
Na het bal vertrekken we naar onze kamer om te douchen en nog wat na te kletsen. We beginnen met kletsen,
een afzakkertje en vergeten het douchen maar. We kruipen direct onder de wol om de volgende morgen
redelijk uitgerust te ontwaken door de wekker. Het weer is omgeslagen, het is grauw buiten en het regent. Er
staat voor na het ontbijt een wandeling op het programma maar of deze doorgaat? Ik had ze gisteren immers
horen praten over natte paden etc. etc.
Eerst douchen, ontbijten en dan zien we wel. Gelukkig, de wandeling gaat door en worden we door een
aantal enthousiaste eilandbewoner op sleeptouw genomen om iets van hun eiland te laten zien en er over te
vertellen. Ondanks regen en wind werd het een mooie ervaring.
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Terug in de Stayokay wachten we op het koffieconcert van Ferdivedûnsje. Ook hier weer in de pauze taart
bij de koffie. We hebben ons verbaasd over de goede verzorging door de Texelse dansers.
Dan komt er een einde aan het programma. Voor Ada, Simone en mij gaat het nog even verder. Je bent niet
voor niets op een Waddeneiland, dus moeten we toch even naar de drooggevallen Waddenzee kijken. Dit
kan mooi op onze weg richting Oosterend, waar Wilma woont. Het waait verschrikkelijk, het is wel droog
maar heel mistig. Veel hebben we dus niet kunnen zien, maar wel mooie lege oesterschelpen gezien en
meegenomen. Dan naar Wilma die voor de inwendige mens zorgt en ons trots haar huis showt.
De boot van 16.00 uur terug en dan zijn we om half zeven weer in Ede. Het was een erg gezellig weekend en
ik ben ontzettend blij dat ik de knoop heb doorgehakt om mee te gaan. Ada en Simone zijn gezellige
partners om een weekend mee door te brengen.
Marianne Huikeshoven

Mexicaanse dansavond bij de Wieledansers
-Bert Fledderus is 2 x naar Mexico geweest om daar de dansen en de cultuur te leren kennen. Hij danst hier
in Nederland al jaren in een optreedgroep die Mexicaanse dansen laten zien. Hij had veel mooie kostuums
meegenomen en was zelf gekleed met een prachtige broek, met bloes, vest en sjaaltje.

-Deze avond heeft hij vooral parendansen aangeleerd met het accent op gezelligheid en niet te veel aandacht
voor de precieze pasjes. Hij opende met de Atotonilco uit Norteno, een niet typische Mexicaanse dans , maar
wel met echte Mexicaanse muziek (jaren geleden hebben de 50+ers deze gedanst!).
-Uit het zuiden een parendans, las Chiapanescas uit Chiapas, waarbij de mannen een sombrero kregen en de
dames een sjaal ( de Spaanse naam ben ik alweer vergeten). Het leuke bij deze dans was, dat de mannen een
(echte) roos kregen, die ze in hun mond moesten vasthouden en dan tijdens de dans deze roos overgeven aan
de dames ( natuurlijk ook in de mond) en weer omgekeerd. Aan het eind van de avond was menige roos
geknakt. De sombrero doet in Mexico goede dienst, want daar is het zomers erg heet!
-Uit het noorden de Santa Rita, een dans met veel polka. De muziek heeft Oostenrijkse invloeden, omdat
vroeger mannen uit Duitsland en Oostenrijk kwamen om te werken in de zilvermijnen.
-El Gavilon uit Jalisco is een adelaarsdans – met poncho’s voor de mannen en sjaals voor de vrouwen, eerst
dansen de dames tegenover de heren, dan jagen de heren de vrouwen op tot ze in een kluitje omsingeld zijn
en tot slot ‘vangen’ de mannen ieder een dame, liefst onder de poncho.
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-En tot slot la Bamba uit Veracruz. Het is gebruikelijk dat een bruidspaar la Bamba danst. De bruidegom
heeft een lange sjerp om zijn taille gerold met een uitstekend puntje (la punta). Op een moment pakt de bruid
het puntje en rolt de sjerp af, deze wordt op de grond gelegd en nu moet het bruidspaar al dansend de sjerp
veranderen in een strik, maar ze mogen de sjerp niet aanraken met de handen. Als het lukt is dat een goed
teken voor het huwelijk! Zo niet : pech gehad.
We hebben wel geoefend om de strik te maken, maar gelukkig hoefden we niet ook nog erbij te dansen. Zie
het you tube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=iIo2hVUjafI
Judith en ik waren de enigen van Garoon. De afwezigen hebben een heel gezellige avond gemist.
Irene Scholten

Nog een stukje van Marianne:
Workshop Bulgaars onder leiding van Nico van der Spuij op 28 januari.
Ik had nog niet eerder met hem gedanst, de proefles van Nico heb ik vorig jaar gemist. Dus wist ik
niet wat ik kon verwachten.
Nico is een prettige dansleider die de dansen op een leuke manier opbouwt. Bulgaars is geen
gemakkelijke dansvorm, maar zoals hij het uitlegt, kon iedereen het volgen. Daarom was het
jammer, dat ik wat Garooners gemist heb! Toch was de vloer goed gevuld omdat we een aantal
gastdansers mochten verwelkomen.
Onder leiding van Nico hebben we een vijftal (?) dansen aangeleerd, die hij steeds weer herhaalde,
zodat ze er goed in kwamen te zitten.
Waar ik wel moeite mee had was het shopska-pasje, maar ik heb al van Judith begrepen, dat zij hier
extra aandacht aan gaat besteden. Het was een avond hard werken en zweten, want het tempo ligt
hoog, dus dat was ook weer een goede meter voor mijn conditie. Ik moet wel eerlijk bekennen, dat
hoe verder de avond vorderde, ik in een “bejaarde” versie verviel. Ik noem dat voor mezelf zo. Ik
weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen, ik hop en spring niet meer zo hoog, dans passiever........?
Na de pauze was de groep aardig uitgedund, maar niet getreurd, we zijn met de overgebleven
dansers stug doorgegaan met als gevolg, dat iedereen aan het eind van de avond wel tevreden naar
huis is gegaan.
Nico wordt door Ada hartelijk bedankt en wie weet...... komt hij nog eens!
Marianne Huikeshoven
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In de vorige DIG hebben we het overlijden van Bob van Rheenen vermeld. Irene had voor de
afscheidsdienst een In Memoriam geschreven en voorgelezen. En dat hebben we ook in onze
digitale krant geplaatst. De familie heeft haar daar naderhand nog voor bedankt. Zie hieronder.

Irene heeft van de familie van Bob een aantal spullen gekregen, die met het dansen van Bob te
maken hadden. Waaronder 10 cd's (van de dinsdagavond o.a. bij Nicole en Anne).
→ Mocht iemand belangstelling voor die cd's hebben, neem dan even contact op met Irene.

OPTREDEN VAN GAROON IN DE SERVICEFLAT BELVEDERE
Op 17 februari 2016 verzorgde onze vereniging een optreden in de serviceflat “Belvedère” in Ede.
De culturele commissie van bewonersvereniging nodigde ons uit op voorspraak van de schoonvader
van Simone.
Omdat er voldoende deelnemers zich hadden gemeld voor dit optreden
kon het bestuur toezeggen dat wij graag de uitnodiging aannamen. De
consequentie van de toezegging hield in dat er ook geoefend moest
worden. Dit was niet gemakkelijk want in de resterende tijd – eind januari/
half februari - moest ook nog een avond vrij gehouden worden voor een
dansavond “Bulgaars” die al eerder gepland stond. Daar komt nog bij dat
de repetitietijd tijdens de lessen op donderdag moest worden gevonden op
een zodanige manier dat de leden die niet mee deden aan het optreden,
niet ondersneeuwden tijdens die repetities. Geen gemakkelijke opgave
voor Judith. Maar daar heeft zij op een goede manier vorm aan gegeven en
het resultaat mocht er wezen, ondanks de korte tijd van voorbereiding.
Het programma voor de pauze was een leuke mix van Nederlandse,
Russische, Israëlische, Amerikaanse, Roemeense en Turkse dansen. Dit gedeelte werd verzorgd
door leden van de dinsdag- en de donderdaggroepen. Met 8 paren op de vloer in verschillende
kostuums, was dit een mooi schouwspel. De dansen werden kort aangekondigd door Judith en Ada
zorgde voor toelichting bij de kostuums. Het was een tamelijk vol programma. Voor de pauze werd
inclusief een dans met het publiek – Oy tsvetyot Kalina ,de dans met de “poortjes” – 5 kwartier
gevuld.

In de pauze werd snel omgekleed. Het tweede deel van het programma zou gedanst worden in
zwarte broek/rok en rood T-shirt. Aan dit deel werd niet meegewerkt door leden van de
dinsdaggroep.
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Ook enkele leden van de donderdag bekeken dit deel van het optreden graag vanaf de zijkant. Toch
mocht het getoonde gezien worden. Voor mij was de dans op muziek uit de musical “Oliver” met
twee drietallen een verrassend onderdeel van het programma.
Garoon kan met dit optreden terugzien op een geslaagd optreden.

Ben Franke

Ook Marianne heeft een verslag gemaakt over ons optreden in Belvedère.
Op woensdag 17 februari heeft Garoon een optreden verzorgd in Belvedère. Simones schoonvader
woont daar en via hem is er een balletje opgegooid om daar te komen dansen. Voor onze subsidie is
een optreden per jaar wenselijk, dus ….. als het even kan ….. graag.
We waren met 16 dansers, inclusief een man, onze Ben van de 50+groep. Rineke was ook mee om
te helpen met de kostuums. Ja, want die hebben we weer uit de kast gehaald: Grieks, Balkan,
Veluws, Twents, Terschellings, Spakenburgs en Volendams. Het was een kleurig geheel. Het
Spakenburgse kostuum zorgde altijd voor wat hoofdbrekens omdat we niet meer precies weten hoe
de kraplappen bevestigd moeten worden. Via Google vindt Ada een beschrijving en dit jaar zitten ze
perfect.
Voor de pauze dansen we in onze mooie kostuums. Vertelt Judith wat over de dansen en Ada over
de kostuums. Milka heeft een eigen kostuum, origineel Veluws, evenals Ben, die trots zijn horloge
en centenzakje showt aan het publiek. Dit hebben we niet bij Garoon, onze kostuums zijn veel
dagelijkser. Er was een mooie plek om te dansen, groot genoeg om goed uit de voeten te kunnen.
Judith heeft mooie dansen uitgekozen uit Rusland, Israël, Engeland, Roemenië en Nederland.
Misschien ben ik nog wat vergeten maar hoe het zij, het was gevarieerd.
Er zijn behoorlijk wat mensen gekomen om ons zien dansen en zij vonden het allemaal mooi wat
we lieten zien. In de pauze is het gauw omkleden naar zwarte broek en Garoon T-shirt, wat te
drinken en het tweede blok te dansen. Hier lieten we wat snellere dansen zien. Dit kon ook
gemakkelijk omdat we geen last meer hadden van lange rokken, kappen of mutsen. Rineke heeft
niet alleen geholpen met de kostuums, maar tijdens het optreden ook mooie foto's gemaakt.
Reinout was gekomen om voor de muziek te zorgen zodat Judith hier geen omkijken naar had. Zo
konden we met z'n allen klaarstaan, in een kring of in paren. Judith geeft Reinout dan een seintje en
dansen maar.

Het is een zeer geslaagde avond geworden, voor zowel de bewoners als dansers want iedereen heeft
plezier gehad.
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Dan moet er nog wel opgeruimd worden. De omkleed-zaal is niet zo erg groot, de tafels liggen
overvol, dus Marjan en ik besluiten de Volendamse rokken in de zaal op te rollen. We kregen veel
bekijks, men wist niet dat dit zoveel werk is want het moet zorgvuldig gebeuren. De plooien moeten
goed op zijn plaats gelegd worden voordat er gerold kan worden. Doen we dit niet, dan ziet de rok
er niet meer uit. Opnieuw rijgen, stijven en strijken is nog meer werk. Maar uiteindelijk zit alles
weer in de koffers en ligt er voor Stien de volgende ochtend een taak om alles uit te hangen. Alle
kostuums zijn naar Stien gegaan omdat zij binnenkort nog een kostuumshow wil geven, samen met
Margreet. Daarna komen alle kostuums weer waar ze horen te zijn.
Marianne Huikeshoven

Belvedère heeft een eigen krantje: De Koerier. Daarin stond onderstaand verslag.
Verslag culturele avond op 17 febr. j.l. verzorgd door volksdansgroep Garoon uit Ede.
Deze groep is in 1978 opgericht en bestaat uit een aantal enthousiaste damesleden en een heer.
Vooral de prachtige kostuums vielen op.
Indien nodig borduren de dames zelf en gebruiken de naaimachine om een zo mooi mogelijk
resultaat te krijgen. Ook maakt de groep reizen naar het buitenland.
Het begon met het sobere kostuum van de Veluwe, het moest wel opgevrolijkt worden met een
kleurig schort! Hierbij hoorde een mooie troelamuts, bij de dames kunstig geplooid. De heer droeg
een pet die zowel hoog als laag werd gebruikt.
Zij dansten de dans “Hakken en tenen”, hierna volgde een Israëlische dans, een moderne
Amerikaanse en een Roemeense dans en niet te vergeten een vrolijke dans uit Moldavië. Hierna
volgde uitleg over de kostuums uit Joegoslavië en Terschelling incl. de muts met tandjes.
Het Twentse kostuum en het Volendamse waarbij de drie dubbele dasjes omgedraaid konden
worden zodat zij minder snel gewassen hoefden te worden.
Het Spakenburgs kostuum had een schouderstuk dat prachtig beschilderd was en flink gesteven
zodat het mooi recht boven de schouders hing. Hierna volgde een Noord Amerikaanse en een
reidans uit Rusland genaamd “Sneeuwbalbloemdans”.
Vóór de pauze werd het publiek uitgenodigd om een rustig dansje mee te dansen en daar werd goed
gevolg aangegeven. Dit leverde veel plezier op.
Na de pauze hadden de dansers zich verkleed in wat luchtiger kleding en nu kon er wat wilder
gedanst worden.
Er volgde een Israëlische dans “Hop Gazak” genaamd, een Engelse dans “Oliviers ballet” en een
statige Albanese gevolgd door een Israëlische parendans.
Tot slot Russische dansen en Balkanbeat.
Het was behalve een leerzame avond, ook door de vrolijke muziek met het enthousiasme van de
groep, een zeer gezellige avond!

Met dank aan de culturele commissie,
Riny Fijten en Riet Verhoeven
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Agenda voor de komende periode:
Woensdag 13 april
Week 18
Dinsdag
10 mei
Dinsdag
07 juni
Zaterdag
11 juni
Dinsdag
21 juni
Donderdag 23 juni
Week 28 t/m 33
Dinsdag
06 september
Donderdag 08 september

: dansleidersoverleg
: meivakantie (30/4 t/m 8/5)
: bestuursvergadering
: (eventueel) bestuursvergadering
: bediening bij schaapscheren
: laatste les 50+ groep
: laatste lessen avondgroep
: zomervakantie (9/7 t/m 21/8)
: start nieuwe seizoen 50+groep
: start nieuwe seizoen avondgroep

bij Marjo
bij Simone
bij Francien

NB. Alle data zijn onder voorbehoud

Een leuke dans om te doen, maar ook om mee te zingen: Walzing Matilda
( matilda = een plunjezak, swagman = een zwerver, jumbuck = een schaap, billabong = kreek)
Once a jolly swagman camped by a billabong
under the shade of a coolibah tree
and he sang as he watched and waited till his billy boiled
you'll come a waltzing matilda with me
Refrein: waltzing matilda, walzing matilda
you'll come a walzing Matilda with me
and he sang as he watched and waited till his billy boiled
you'll come a walzing matilda with me
Down came a jumbuck to drink at the billabong
up jumped the swagman and grabbed him with glee
and he sang as he shoved that jumbuck in his tuckerbag

you'll come a walzing matilda with me
Refrein
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Up rode the squatter mounted on his thorough-bred
down came the troopers, one, two, three
where's that jolly jumbuck you've got in your tuckerbag
you'll come a walzing matilda with me
Refrein
Up jumped the swagman sprang into the billabong
you'll never catch me alive, said he
and his ghost may be heard as you pass by the billabong
you'll come a walzing matilda with me

Kijk op onze website:

www.garoon.nl

e-mailadres bestuur:
e-mailadres ledenadministratie:

secretariaat@garoon.nl
leden@garoon.nl

Dansleiding:

Judith Boogaard

0318 543 990

Nog een keer dansen bij Nico van der
Spuij?
Vrijdag 8 april
instuif Terpsichoré
20.00 – 23.00 uur
gymzaal het Middelpunt
Spinetpad 2
Amersfoort
€6,00
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