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Mededelingen van het bestuur
Beste dansers,
Het is weer zover: een nieuwe GID. De eerste na de zomervakantie. De lessen zijn weer begonnen met een
nieuwe indeling. Voor iedereen best even wennen. Het eerste halfuur hadden we gepland voor de
nieuwelingen. Maar helaas, die zijn niet op komen dagen. Wel is Gerdien van Stralen weer terug van
weggeweest. Welkom Gerdien! Fijn dat je er weer bij bent. Toch zijn er al aardig wat dansers om half acht.
Fijn. Van acht tot kwart voor negen is het dan echt volle bak. En na negen uur is het tijd voor de
gevorderden. Tegenwoordig ook een mooie groep. We moeten nog wel evalueren of we zo door blijven gaan
of weer terugkeren naar het oude.
Inmiddels hebben we al weer veel nieuwe dansen geleerd en oude herhaald.
Even een vooruitblik voor de komende tijd:
Op 13 oktober is er weer de jaarlijkse square-avond. Of deze is al geweest als de GID uitkomt. Maar het is
altijd een leuke, gezellige avond.
De week na de herfstvakantie zal er weer een kleine clubactie gehouden worden. Er worden dan weer
lootjes verkocht. Een lot kost € 3,- en twee loten € 5,-.
Op 10 november, tijdens de ALV, zullen we de winnaars bekend maken.
Zoals jullie al gelezen hebben is er op 10 november weer de jaarlijkse ALV. Op de ALV moet er ook een
nieuw bestuurslid gekozen worden. Francien Huttinga is aftredend en zij stelt zich niet weer herkiesbaar. De
reden is dat zij door fysieke problemen voorlopig niet kan komen dansen. Erg vervelend vooral voor
haarzelf. Het bestuur is nu op zoek naar een vervanger/ster. Wie stelt zich beschikbaar……
Na de kerstvakantie, de eerste twee weken van januari, krijgen we les van Hanke Bloksma. Judith gaat dan
namelijk een paar weken naar Taiwan en Bali, om haar zonen te bezoeken.
Eind januari 2017 hebben we een workshop van Tanja Jager. Dat wordt vast ook erg leuk.
Maar daarvoor hebben we natuurlijk nog het Najaarsbal op 25 november. Iedereen is daar van harte welkom
en kan ook lekker meedansen. Altijd een gezellige avond waar dinsdagmorgen en donderdagavond elkaar
ontmoeten.
Zoals iedereen al wel weet is Kernhuisdag niet doorgegaan. Waarschijnlijk vindt dit nu de tweede zaterdag
van juni 2017 plaats. Reserveer maar vast in de agenda.
En dan noemen we ze niet bij naam, maar er zijn een paar langdurig afwezigen. We wensen hen beterschap!
Namens het bestuur
Marjo
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een stukje over Texel, dat niet meer op tijd klaar was voor de DIG van juni
Het laatste weekend van mei was, wat mij betreft, een bijzonder leuk weekend. Wilma,
onze vorige dansleidster had een weekend op Texel georganiseerd voor haar “oude”
dansverenigingen: Zevenaar, Didam, Westervoort en Ede. Haar man Henry zorgde voor
de catering en de locatie was De Zilvermeeuw in de buurt van Ecomare en De Koog.
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Op vrijdag 27 mei waren we welkom in De Zilvermeeuw. In de loop van de middag kwamen de meeste
deelnemers aan, was het weerzien met Wilma geweldig en begon het kennismaken met de anderen. En lekker
even dansen. Voor de vrijdagavond konden we kiezen uit dansen of naar het strand gaan om de zon in de zee
te zien zakken. Volgens mij hebben we beiden gedaan.
Zaterdagmorgen was om zelf in te vullen (bijvoorbeeld bezoek aan Ecomare, rondje fietsen, bezoek aan Den
Burg). 's Middags was er een Workshop Internationaal, geleid door Wilma. En na een voortreffelijk diner,
ons voorgeschoteld door kok Henry, was er 's avonds Bal. We konden heel wat dansen meedoen, omdat
Wilma wist, wat de meesten van ons (nog) kenden.
Zondagmorgen moesten we alweer inpakken, kamers schoon achterlaten en nog even wat dansen herhalen.
We mochten in het gebouw nog wel een keer genieten van de lunch, maar moesten daarna vertrekken.
Het was een heel gezellig weekend. Eerst zaten de diverse groepen vertrouwd bij elkaar, maar gedurende het
weekend begon spontaan het mixen van de groepen. Prima.
Wilma en Henry hadden het weekend samen georganiseerd, zelf de inkopen gedaan voor al het eten en
drinken en Henry was een geweldige kok. Hij heeft heel wat uren in de keuken gestaan! Petje af voor dit
koppel. Van Garoon waren we met 13 personen (Leonne, Ria, Simone, Marjan, Paul, Hanneke, Anneke,
Hilko, Floor, Marjo, Nelie, Marianne, Ada) en we hebben genoten van dit gezellige weekend. Als Wilma hier
een traditie van maakt, dan is het zeer de moeite waard, om een volgende keer ook naar Texel te gaan.

Na het afscheid nemen, zijn we met
z'n vieren (Marianne,
Anneke, Simone, Ada) nog over een
zeer mistig eiland
(zicht +/- 50 meter?) naar Oosterend
gereden, naar Wilma
en Henry. Daar hebben we nog een
gezellige nazit gehouden en Wilma heeft ons haar huis laten zien.
Toen werd het echt tijd om afscheid te nemen, naar de boot te gaan en richting Ede te rijden.
Ik heb genoten van het weekend.
Ada

Schaapscheerdersmaaltijd
Dit jaar hebben we weer met 8 Garooners bediend tijdens de traditionele schaapscheerdersmaaltijd in de
schaapskooi. Judith was erbij als nieuweling, de andere 7 leden zijn al oudgedienden!
Er is afgesproken om om 4 uur bij de kooi van Aart te zijn, dit is de grote nieuwe kooi. De auto of fiets
parkeren bij het Natuurcentrum en lopen. Stien heeft ontheffing, zij mag met de kostuums tot bij de kooi
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rijden.
De tafels en stoelen staan al klaar en er kunnen 180 mensen eten, als ze allemaal komen.
Voor ons blijft nog over het dekken van de tafels, d.w.z. de tafels van een ‘tafelkleed’ voorzien, placemats en
bestek neer leggen, mosterd - boter en bruine suiker neerzetten. Maar dan moet het er wel zijn, juffrouw Tok
komt pas om half zes.
De tijd hebben gedood met lekker buiten zitten en kijken hoe de zwaluw af en aan vliegt om zijn jongen te
voeren. Inmiddels hebben we toch maar vast het kostuum aangetrokken want we konden wel op onze
klompen aanvoelen dat de tijd begon te dringen. Immers…..om zes uur komen reeds de eerste gasten en die
willen graag een drankje.
Het is flink aanpoten om iedereen van een hap en drank te voorzien, afhankelijk als we zijn van de
opscheppers. Zo kan het gebeuren dat de eerste mensen hun bordje leeg hebben en voor een tweede keer
komen terwijl wij nog niet met de eerste ronde uitgeserveerd zijn. Maar…… alles op zijn tijd en dan komt
het weer goed. Dit jaar geen adempauze tussen de vis en de rijstebrij. Wel tijdens de vele speeches maar toen
was de vis al opgeruimd, jammer!
Na afloop van de maaltijd en het traditionele lied over ons mooie Ede wordt de kooi met man en macht
geruimd zodat deze er weer piekfijn uit ziet om de schapen te verwelkomen. Deze staan inmiddels al in de
wei achter de kooi waar we nog even met ze op de foto willen.
Dan omkleden en wacht ons nog een gezellig etentje in het restaurant van juffrouw Tok. Iedereen tevreden!
Het is laat geworden, en voor Stien en Margreet wordt het nog later…….
Stien heeft per ongeluk de deur van de auto dicht laten vallen met de autosleutels en de tas IN de auto. Na
eerst de wegenwacht gebeld te hebben, hebben we de man van Margreet gebeld die de dames heeft
opgehaald waarna Stien met haar zoon, gewapend met reservesleutels haar auto kon ophalen.
TOF is het dat de laatste mensen van juffrouw Tok zijn blijven wachten tot meneer Segaar er is.
Wachten duurt altijd lang maar met zijn allen is het toch gezellig!
Marianne

Hallo Garooners,
Tijdens dweilorkestendag in Ede centrum gespot!
Heb van een afstand bekeken hoe zij het kostuum aan had
………. en dan is er niets mis mee hoe wij dit bij Garoon doen!
Altijd lastig om het Spakenburgse kostuum netjes aan te trekken.
Marianne

Dansweekend Amerongen
Vorig jaar zijn Marjan, Marianne en ik naar het dansweekend in Amerongen geweest. Judith was er ook met
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een aantal dansers van Nirkoda. Het was een supergezellig weekend met heel veel dwaze invallen van de
dansleidsters (Tanja en Loes) en de organisatoren.
Ook in 2017 wordt er weer een weekend georganiseerd en wel op 25 en 26 maart 2017. Daar hebben de
deelnemers van 2016 al een mailtje over gehad. In dit mailtje schreef de organisatie “Wij hebben onze eerste
voorbereidingsdag alweer achter de rug en de meest gekke ideeën zijn al weer geopperd maar of we die
allemaal tot uiting laten komen...........”.
Het belooft dus weer een hilarisch weekend te worden. Ik heb me alvast opgegeven samen met Marianne,
maar wellicht zijn er meer mensen die mee willen! Het is niet heel ver uit de buurt en buiten het dansen
worden er ook andere leuke dingen georganiseerd.
Groetjes,
Simone
Via Damayanti op Facebook ontvangen:
Ik kom net de 'Dagelijkse gedachte' tegen die luidt:
'Dans elke dag, al was het maar in gedachten' (Rabbi Nahman).
In de schijnwerper
Hallo allemaal,
Mijn naam is Thea Lammers. Geboren in Den Haag. Getrouwd met Wil. Woon
sinds 1972 in Veenendaal. Op mijn zesde kennis gemaakt met volksdansen in Het
Grote Bos in Driebergen. Later op de middelbare school was er ook een
volksdansgroep. Ben rond 1975 gaan dansen bij Garoon, toen onder leiding van
Joop en Ria Denekamp. Na een aantal jaren demonstratie-groep de overstap
gemaakt naar de Wieledansers. In deze periode ook de cursus kinderdans gevolgd
bij de NEVO.
Na de Wieledansers ben ik bij Nirkoda in Veenendaal gaan dansen.
Als vrijwilliger heb ik 8 jaar kinderen volksdansen gegeven op diverse
basisscholen. Dansen is één van mijn hobby's.
Samen met mijn man heb ik een duikopleiding gevolgd en hebben we al heel wat
mooie duikvakanties gehad, o.a. Egypte en Bonaire. Ook trekken we er samen op
uit met onze caravan.
Vorig jaar ben ik terugkomen bij Garoon. Ik dans nu bij de 50plus groep en dit
jaar dus ook weer op donderdagavond .
Ik hoop het nog lang te kunnen doen.
Hartelijke groet,
Thea Lammers

Planning seizoen 2016-2017:
Donderdag

13 oktober

: Squaren

Week 42
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

24 oktober
10 november
25 november
06 december

Week 52 en 1
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
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: herfstvakantie (17 t/m 23/10)
: bestuursvergadering: jaarstukken
: ledenvergadering (ALV)
: Najaarsbal
: bestuursvergadering

bij Ada
in de Kei
bij Rineke

: kerstvakantie (15/12 t/m 8/1)

10 januari
10 en 17 januari
12 en 19 januari
26 januari

: bestuursvergadering
: vervanging Judith door Irene
: vervanging Judith door Hanke
: gastdocent Tanja Jager

bij Marjo

Feest met folklore in Roemenië
Begin september waren mijn man en ik bij onze vrienden in Roemenië. Elk jaar gaan wij daar wel een keer
naar toe, maar dit keer was het vanwege een speciale reden. Onze vriendin werd gehuldigd als ere-burgeres
van de plaats Targu Neamţ. En ze wilde graag, dat wij daar bij waren.
Er waren 3 mensen, die gehuldigd werden. Maar voordat zij aan de beurt waren, werden eerst de aanwezige
bobo's (en dat waren er heel wat) uitgebreid genoemd en kregen zij ook de gelegenheid om iets belangrijks te
zeggen. Daar gaat tijd in zitten! Tenslotte kwamen de 3 mensen in beeld, die door de burgemeester in het
zonnetje werden gezet. Hij las voor, waarom ze gehuldigd werden, ze kregen een mooie oorkonde en onze
vriendin een plaquette. De gehuldigden mochten ook nog wat zeggen en dat was het. Daarna volgden
felicitaties door familie en vrienden.
Waarom ik dit vertel is vanwege de folklore eromheen. Bij het betreden van het stadhuis stond er een
erewacht. En bij het verlaten van het stadhuis stonden de erewacht er weer. En er stonden verschillende
groepen dansers opgesteld, die die dag elders in een park zouden optreden. Vanaf het stadhuis begon de
parade en ik heb weer mooie kostuums gezien!
Met onze vriendin hebben we na afloop champagne gedronken en een gezellige dag gehad.

Hieronder nog wat aankondigingen van dansactiviteiten in de regio

Workshop Ritme, o.l.v. Caspar Bik
Zonder ritme is er geen dans. En de verscheidenheid aan ritmes over de hele wereld, de communicatie tussen
dansers en muzikanten of het ritme zelf creëren door te dansen is de inspiratie voor deze workshop.
Denk aan lepeldansen, onverwacht onregelmatige ritmes, virtuoze klap- en stampfiguren.
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Caspar Bik (26 jr) is van kleins af aan met volksdansen bezig geweest. Van kleinschalige optredens in
kindergroepen groeide zijn hobby uit tot het rondreizen door binnen- en buitenland om op te treden in vele
samenstellingen. Naast zijn passie voor werelddans nam zijn interesse voor dans in het algemeen en lesgeven
steeds meer toe wat hem tot een opleiding Docent Dans bracht aan de dansacademie van Codarts, Rotterdam.
In 2013 is hij afgestudeerd aan deze opleiding.
 Datum: dinsdag 1 november 2016, 19:30-22:00
 Plaats: Gymzaal Schaepmanstraat
 Prijs: leden €3,50, niet-leden €6,00
 Doelgroep: alle nivo's behalve echte beginners
Het Najaarsbal van Garoon is op vrijdag 25 november in De Kei
Stien en Riet zijn weer verantwoordelijk voor de organisatie.
Danscafe bij Wieledansers in Wijkcentrum de Nude, Kortestraat 2, Wageningen
Vrijdag 4 november en zaterdag 17 december (Decemberbal)
Een danscafé heeft een instuif-achtig 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 ben je welkom.
Entree: voor leden € 4,00, niet-leden€ € 5,00

Dinsdag 25 oktober,
Specialisatie ROMA olv Maurits van Geel
Nirkoda Veenendaal, Gymzaal Binnenronde
van 20.00 tot 22.15 uur
Voor beginners en gevorderden.
Leden gratis/niet-leden € 8,Iedereen welkom!
Comment [1]: <!--StartFragment-->
Comment [2]: <!--EndFragment-->

en dan nog een mooie foto van Judith
….........................................................................................................................................................................
Op de boot door de Geirangerfjord zag ik deze kaart. Die moest
natuurlijk gefotografeerd voor de GID. In Noorwegen is het nog
heel gebruikelijk om bij plechtige gelegenheden te verschijnen
in de traditionele dracht. Wel zo gemakkelijk met het uitkiezen
van de kleding. Je hoeft ook nooit iets nieuws te kopen en geen
hoofdbrekens wat nu weer aan te trekken.
De kostuums blijven in de familie en zo kan het gebeuren dat een
vrouw een jurk aan heeft die meer dan 300 jaar oud is. Vol trots
wordt deze jurk dan ook gedragen.
Marianne
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