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Mededelingen van het bestuur
Inmiddels zijn we alweer enkele weken aan het dansen. Een tijd waarin van alles is gebeurd. Natuurlijk het
plotselinge overlijden van Hanke. Veel leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de
drukbezochte uitvaartbijeenkomst op gepaste wijze afscheid te nemen.
Opstapcursus
Gelukkig is er ook goed nieuws. Al dan niet naar aanleiding van de AH actie hebben zich al een aantal
aspirant-leden gemeld, waaronder enkele ervaren dansers en bekende gezichten. Het zou leuk zijn als we de
komende weken nog meer nieuwe dansers op de introductiecursus zouden kunnen begroeten.
Optredens
Zowel tijdens de heropening van het Proosdijpark als de Kernhem/Burendag is Garoon tweemaal
opgetreden. Zie verderop een verslag daarover in deze krant.
Tenslotte een aantal verzoeken c.q. huishoudelijke mededelingen:
Jubileumdag
We hopen dat we op 17 november veel leden mogen verwelkomen. Aan een ieder die zich nog niet heeft
opgegeven maar wel van de partij wil zijn het verzoek om de intekenlijst die op de dansdagen klaarligt in te
vullen (velen hebben dit al gedaan).
ALV
Een andere datum om te noteren is de algemene ledenvergadering op 22 november. Omdat er belangrijke
besluiten genomen moeten worden hopen we op een grote opkomst. Ten eerste zijn Ada en Rineke aftredend
en niet herkiesbaar. Wij zoeken dus twee nieuwe bestuursleden. Ten tweede moeten er belangrijke besluiten
genomen worden over het privacy beleid i.v.m. de nieuwe AVG regels.
Contributie
Namens de penningmeester nog even een herinnering betreffende het overmaken van de contributie voor het
dansseizoen 2018/2019. De contributie kan op twee maken betaald worden:
Het hele bedrag in keer of in twee termijnen, te weten
1e termijn voor 1 oktober, 2e termijn voor 1 februari. De bedragen zijn als volgt:
50+ groep € 84,00
donderdagavondgroep € 130,00
Het rekeningnummer van Garoon is: NL13INGB0004151677
Inmiddels staat de herfstvakantie al weer voor de deur. Dit betekent dat er in de week van
22 oktober geen dansles is.
Namens het bestuur,
Marjan Faassen
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In memoriam Hanke Bloksma
Op dinsdag11 september is Hanke onverwacht overleden,
op 60 jarige leeftijd. Haar grote hobby was volksdansen en
tijdens die hobby is haar hart stil blijven staan.
Onvoorstelbaar, dat ze er niet meer is.
Bij Garoon was Hanke een bekende. Tijdens de periode,
dat Wilma dansleidster was, viel ze wel eens in als Wilma
op een vrij laat moment af moest zeggen. Hanke was steeds bereid om te
komen.
Ook Judith deed niet tevergeefs een beroep op haar, toen ze haar Verre Oosten
reis wilde maken. Hanke nam een paar lessen van haar over. Wat wij heel erg
gewaardeerd hebben. En op onze thema-avonden was Hanke meestal ook
aanwezig. Wat zullen haar familie en de Wieledansers haar missen.

HEROPENING PROOSDIJPARK

Op zaterdag 23 juni jl. werd het totaal heringerichte Proosdijpark door wethouder Lex Hoefsloot heropend.
Na de speech van Milka Sytsma waarin zij vertelde over de totstandkoming van het heringerichte park en
tevens de vele mensen die zich hadden ingespannen om tot het eindresultaat te komen bedankte, nodigde zij
de wethouder uit om de openingshandeling te verrichten. De wethouder moest met behulp van twee jeugdige
bezoekers een puzzel leggen die een plattegrond van het park weergaf.
Daarna was het aan Garoon om voor het podium een demonstratie te geven van een aantal dansen. Na enige
problemen met de techniek werd een goed ogende voorstelling gegeven.
Gekozen werd onder andere voor een dans uit Polen, 2 Israëlische dansen, een Engelse dans en een dans uit
Turkije.
Ook werd door Judith een van de dansen gebruikt om met het aanwezige publiek te dansen. Dit werd zeer
gewaardeerd door het aanwezige publiek.
Het optreden werd afgesloten met een dans uit Roemenië
Ondanks de kilte van deze morgen waren er veel bezoekers die oog hadden voor het volksdansoptreden.
Onder hen mochten wij ook enige zeer bekenden zien.
Ben Franke

2

Burendag Kernhuis
Op zaterdag 8 september mocht Garoon weer optreden bij Het Kernhuis,
i.v.m. de jaarlijkse Burendag.
Het weer was goed, de zon scheen lekker. Dus we konden fijn buiten
dansen, zodat we meer mensen konden bereiken. De vrolijke
volksdansmuziek trekt natuurlijk wel de aandacht!
We dansten op de parkeerplaats, net voor de ingang van Het Kernhuis.
Omdat we met een klein gezelschap waren, paste dit precies.
Judith kondigde elke dans even aan en vertelde kort waar de dans over
ging.

Veel mensen bleven even staan kijken naar ons. Een Turkse dame werd zo
enthousiast, dat ze spontaan tussen ons in kwam staan (al filmend op haar
Smartphone) en gezellig mee ging swingen op de muziek van een Turkse
dans.
De Circassion Circle hebben we met mensen uit het publiek gedanst. Vooral
veel kinderen wilden meedoen. Leuk om te zien!

We dansten in 2 blokjes van een half uur. Tussendoor konden we nog
fijn even zitten kletsen of kraampjes bekijken.
Op deze dag hebben we ons weer mooi op de kaart kunnen zetten.
Hopend dat we binnenkort weer wat nieuwe leden mogen begroeten.
Ik heb ervan genoten!
Anja H.

Instuif bij Siru
Op zaterdagavond 15 september leidde Judith de instuif bij Siru in Utrecht. Damayanti, Marjo, Simone en ik
zijn hier naartoe geweest. Toen we binnen kwamen, waren er nog niet zoveel mensen aanwezig. Later op de
avond hadden we 1 grote kring.
We begonnen met een aantal dansen, die wij ook kennen. Hierna kreeg iemand van de organisatie het woord.
We stonden samen een moment stil bij het overlijden van Hanke Bloksma. Ze was vaak aanwezig bij Siru.
De laatste zomerinstuif in augustus, waar wij ook bij aanwezig waren, heeft ze nog geleid. Doordat we
allemaal geschokt en onder de indruk waren van het plotselinge overlijden van Hanke, konden we troost
zoeken bij elkaar. Het was goed om met elkaar hier te zijn. Ik denk dat Hanke ook gewild zou hebben dat het
dansen gewoon doorging... Als herinnering aan haar dansten we Ako Umram. In plaats van dat iedereen het
refrein meezong, heerste er gepaste stilte. Indrukwekkend.
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In de naastgelegen zaal was een hoekje ingericht met een foto van Hanke. Je kon hier persoonlijk "afscheid
nemen" van haar. Er lagen ook kaarten waar je iets op kon schrijven voor de familie. Het was een goede en
mooie avond!
Onze terugweg verliep echter iets minder goed. Op de snelweg kregen we een lekke band. Het rammelde al
een poosje links achter en opeens hoorden we een geluid en voelden we dat we op de velg reden. Marjo heeft
de auto keurig naar de vluchtstrook gereden en daar tot stilstand gebracht.
Daar stonden we dan; midden in de nacht... We zijn uitgestapt en over de vangrail geklommen, zodat we
veilig stonden. Dat klimmen is nog een hele toer, kan ik je vertellen! Ondertussen belde Marjo de ANWB.
We zagen opeens dat alle auto's een baan opschoven en hun snelheid aanpasten. We maakten grapjes dat het
speciaal voor ons was... We zagen dat de rechterrijstrook inderdaad was afgesloten d.m.v. een rood kruis.
Niet lang daarna kwam er een grote wagen aan, die bij ons stopte. Er stapte een man uit die zich voorstelde
als Arend (van Rijkswaterstaat). Hij vroeg wat er aan de hand was en daarna reed hij de auto van Marjo op
zijn wagen. Wij moesten zo snel mogelijk in de cabine
stappen. Het ging net, met z'n vijven in zo'n kleine ruimte...
Arend vertelde dat wij waren gesignaleerd op de camera's die
langs de snelweg staan. Het was zijn taak om ons zo snel
mogelijk van de snelweg af te halen i.v.m. de veiligheid. De
rijstrook was inderdaad afgesloten; voor hem en voor ons!
Ook was er verlichting op de snelweg aangegaan. Hierdoor
ontstond er bijna een file; zo druk was het nog op de weg!
Arend belde iemand dat de rijstrook weer open mocht en ook
de verlichting ging weer uit. Marjo moest de ANWB weer
afbellen, want Arend wilde de band wel verwisselen. Dat
kunnen wij vrouwen natuurlijk niet.... (inderdaad!)
Hij bracht ons naar een parkeerplaats in Maarsbergen en met
een kwartiertje had hij de band verwisseld. We reden daarna weer huiswaarts, waar we rond 1.15 uur
aankwamen. Al met al nog redelijk snel. Dat was me het avontuurtje wel zeg! Tevens zijn we weer wat
wijzer geworden door wat Arend allemaal verteld heeft ...
Anja H

40 40 40 40 40 40 40
Toen Garoon 25 jaar bestond, had een (nu oud-) lid een uitgebreid overzicht gemaakt van 25 jaar Garoon.
Het stuk begon zo:
Zonder Joop geen Garoon. Misschien is dat wat te sterk uitgedrukt en was het er toch wel van gekomen,
maar toch. Hij was het die op 5 oktober 1978 het initiatief nam om met een groep te gaan volksdansen in
Bennekom. Joop was tevens de eerste dansleider van Garoon.

Hieronder volgen een stuk van Joop Denekamp, Ria Pasman en Irene Scholten over hoe het allemaal begon
bij Garoon, wat voor activiteiten er allemaal waren en hoe inspirerend dansen nog steeds voor velen van ons
is.

Garoon bestaat 40 jaar
Hoe is het allemaal begonnen? Ik kan er wel een boek over schrijven, maar daarvoor ontbreekt me de tijd.
Daarom beperk ik me tot de eerste paar jaar. Het prille begin.
In 1976 kreeg ik een baan aangeboden bij de Gemeente Ede. Ik woonde nog in Stroe en het volksdansen was
mijn grote hobby. Ik danste op dat moment zelf bij groepen in Arnhem en Apeldoorn. Ook gaf ik les aan
diverse groepen onder andere in het Julianaziekenhuis en in de Ederhorst aan de Horalaan .
Op enig moment werd ik gebeld door Debbie Dijkstra uit Bennekom. Zij vroeg of ik zin had om in
Bennekom te proberen een groep te starten. Op 5 oktober 1980 was de eerste lesavond in De Brink in
Bennekom. Er waren voldoende (21 mensen) deelnemers om door te gaan. Na de tweede avond bleek de
ruimte te klein en na wat zoeken konden we terecht in de Breukelderhof in Bennekom. Debbie deed de kas
en ik zorgde voor de koffie en gaf les.
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Al vrij snel kwam het idee op tafel om optredens te gaan verzorgen. Omdat er alleen dames in de groep zaten
werd afgesproken dat er een aantal als man zouden dansen. Er werd hard gewerkt om een neutraal kostuum
voor elkaar te krijgen. Het werd een witte blouse met rode rok of zwarte broek. De eerste optredens van
Volksdansgroep Bennekom waren in 1979 op Camping De Dikkenberg en in tehuis De Meent in Veenendaal.
In september 1979 werd een huishoudelijk reglement opgesteld. Oefenavonden waren toen inmiddels
verhuisd naar De Rank aan de Heelsumseweg in Bennekom. In December 1979 werd op een
sinterklaasavond een Israëlische dansfilm vertoond en werd de naam van de groep gekozen. Iedereen kon op
die avond een briefje inleveren met een naam. Uiteindelijk werd het Garoon, wat lente betekend.
Op 19 januari 1980 had Garoon haar eerste volksdansbal in Ons Huis aan de Hovystraat in Ede. Dit bal was
een samenwerking tussen Garoon, de dansgroep van het CJV Ede en de volksdansgroep Barneveld. Een
gelegenheidsorkestje verzorgde de muziek. Later, in mei 1980, werd de eerste dansdag georganiseerd ook in
Ons Huis, met Marius Korpel.
Daarna werd er hard geoefend door de demonstratiegroep. Zelfs in het weekend op het erf bij mij thuis. Er
kwamen die zomer behoorlijk wat optredens aan en gezamenlijk is keihard gewerkt om het internationaal
kostuum af te krijgen en een Veluws kostuum te maken. Dat jaar trad Garoon voor het eerst op in Veluws
kostuum op het schaapscheerdersfeest op de Ginkel. In het Centrum van Ede werden optredens verzorgd op
de folkloristische markten en in De Heideweek onder andere op de Lunterse Dag, Totaal in 1980 zijn er 15
optredens verzorgd. Ook is er hard gewerkt om de statuten rond te krijgen. Garoon kon zich nu officieel
Vereniging met statuten noemen.
Garoon was booming. In 1981 kwamen er weer heel wat leden bij en werd gestart met een kindergroep.
Regelmatig werden dansdagen en Volksdansbals georganiseerd. De vereniging telde nu ca. 50 leden. Ook
werd gewerkt aan een Israëlisch kostuum voor de Demonstratiegroep. In dat jaar werden maar liefst 30
optredens verzorgd. In de jaren daarna groeide de vereniging uit naar ca. 125 leden. Er was een
beginnersgroep, gevorderden, demonstratiegroep, 35+-groep en een kindergroep. Garoon werd een begrip in
de wijde omgeving en heeft nog vele jaren vele optredens bij diverse evenementen verzorgd
en veel mensen met het volksdansvirus besmet. Garoon heeft mij vele jaren een kick
gegeven om er voor te gaan. Het was hard werken de eerste jaren maar ik kreeg er veel
voldoening voor terug.
Gefeliciteerd met het 40 jarig jubileum, en ga nog jaren door met deze mooie hobby !!
Joop Denekamp

“Oudste” lid van Garoon??
Ada vroeg aan mij of ik een stukje wilde schrijven omdat ik al heel lang lid ben van Garoon maar of ik het
langst dansende lid van Garoon ben weet ik eigenlijk niet. Op mijn 18e begon ik in Borculo met volksdansen
dat in het buurthuis georganiseerd werd. Toen ik in maart 1979 naar Ede verhuisde had ik al een paar jaar
danservaring en wilde ik niet meteen bij Garoon gaan dansen omdat zij net waren gestart. Toch bleef het
kriebelen en na een paar jaar heb ik besloten om bij Garoon te gaan dansen en ik ben er nooit meer
weggegaan.
Irene Scholten en ik zijn samen tot de conclusie gekomen dat we ongeveer tegelijkertijd zijn begonnen met
dansen bij Garoon. Irene begon destijds bij de 35+ groep! en ik werd meteen in de demonstratiegroep
opgenomen. En daar danste Anita Vogelaar al. Zij danst nu ook nog bij Garoon. Maar het is ook niet zo
belangrijk hoelang je danst. Belangrijker is dat je blij wordt van dansen en de mensen waarmee je danst.
Ik zag op het overzicht dat ik van Ada kreeg dat ik inmiddels al 17 dansleiders/leidsters heb versleten in al
die jaren dat ik bij Garoon heb gedanst. Judith is nummer 18 en ik hoop dat je nog heel lang blijft want ik
ben heel erg blij met jou!
Door de fotoboeken van Gerda Kranenburg door te kijken besefte ik wel hoe Garoon als een rode draad door
mijn leven heeft gelopen en nog steeds loopt.
Het begon met de optredens die we deden onder bezielende leiding van Joop Denekamp. Het was niet alleen
een groep mensen die dansten maar het werd een vriendengroep waarmee je veel samen deed en deelde. We
hadden veel optredens in Ede o.a. elke zomer op alle heidemarkten, Koninginnedag, op de camping en De
(Blije) Werelt in Lunteren, in het Openluchttheater met de Heidekoningin, het Schaapscheerdersfeest op de
hei, de Huishoudbeurs in Amsterdam en zelfs in de Kerk in Rhenen. Het mandje met kunstbloemen dat we
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gebruikten bij het optreden in 1989 in Oud-Beijerland heb ik nog steeds in mijn bezit. Daar dansten we op
muziek van Tulpen uit Amsterdam.
Later gingen we ook optreden in het buitenland. Het begon in Antwerpen. Met Guus zijn we naar Litouwen,
Bulgarije, voormalig Joegoslavië, Tsjechië, Frankrijk en Polen geweest. Dansen en sjansen deden we daar
met veel plezier. Kortgeleden kwam er op Facebook een foto van Lexien voorbij die veel herinneringen
opriep namelijk “Het bushokje” waar Stock citron en de toastjes van Anneke een hoofdrol in speelden. Wat
een gezellige reizen hebben we samen gemaakt…. Nu treden we niet meer zo heel vaak op maar toch wel
een paar keer per jaar en ook dan heerst er een gezellige sfeer tijdens het optreden. En nog steeds help ik de
2e zaterdag van juni bij het bedienen van de schaapscheerdersmaaltijd bij de schaapskooi op de hei.
Met het uitbrengen van het allereerste exemplaar van GID in 1984 dat ik met Margriet Adamse, Rob van
Riet, Els van Loo en Annet Jellema maakte en waarin ik mijn belevenissen over mijn dansreis naar
Roemenië, ervaringen op Doe Dans en het recept van Servische bonensoep kwijt kon begon ik aan een
nieuwe activiteit bij Garoon. Er was een metalen kopijbus waar je je verhaal kwijt kon en volgens mij bestaat
die nog steeds??? Ook info over contributie (destijds fl. 55,- per half jaar) en geplande dansdagen en
belevenissen van leden werden geplaatst. In 2013 stond daarin de tekst Dance like nobody is watching en
nog steeds spreekt die tekst dansers aan en hebben sommige mensen deze tekst op een T-shirt staan. GID is
later door Lexien Olink en Gerda Zoet tot een professioneel clubblad geworden en bestaat nu nog steeds in
digitale vorm dankzij Ada Feenstra onder de nieuwe naam DIG. Nog steeds lees ik dit clubblad met veel
plezier! Ook naast de website en Facebook blijft het heerlijk om via dit blad dingen met elkaar te kunnen
delen.
Samen met de volksdansverenigingen van Wageningen en Veenendaal werd het Regiobal of Nieuwjaarsbal
geïntroduceerd. Ook hierin heb ik een tijdje meegedraaid in de organisatie. De dag bestond uit verschillende
workshops in de middag, een gezamenlijke maaltijd en in de avond een bal met orkest. In De Reehorst in
Ede, Lyceum in Veenendaal, daarna vele jaren in Het Streek in Ede en ook nog in De Kei in Ede zijn er
verschillende workshops gegeven door specialisten uit binnen- en buitenland. Een aantal van deze dansen
werden dan in het dansprogramma opgenomen. Er kwamen veel mensen op af uit heel Nederland. Het was
echt een hele mooie traditie. Je kon er je nieuwe dansschoenen en ook cd’s kopen bij Nevofoon die er met
een kraam stond. Met veel vrijwilligers werd veel werk verzet om deze dag tot een succes te maken.
Eigenlijk lijkt ons jubileumfeest een soort van nieuwjaarsbal maar dan in de herfst en alleen met eigen leden
met in de middag workshops en eten en een bal.
Nog een traditie was het Najaarsbal of Herfstbal dat door Stien en Riet vele malen georganiseerd werd. Een
instuif-achtige avond waar de ochtend en avondgroep samen met elkaar konden dansen. Gezellig om elkaar
zo te ontmoeten. Het Squaren met Luuk doen we ook al vele jaren. Daar word ik altijd heel erg vrolijk van.
Gezellig waren de Ladies Night avondjes bij de Cinemec waar we met een aantal dansers naar de film
gingen. Eerst een kopje koffie bij mij thuis en dan naar de film. Dikke pret met al die dames bij elkaar ……..
Gelukkig zijn er nog steeds gezellige activiteiten die we met elkaar doen. Samen naar een workshop of
instuif gaan gebeurt nog steeds en dat moeten we vooral blijven doen. Dus heb je een leuk idee? Gooi het in
de groep s.v.p.! Een gezamenlijk etentje zou ik ook wel weer eens leuk vinden. Wie wil dit organiseren?
Nu ben ik de laatste jaren vooral met PR bezig voor Garoon. Er is inmiddels een mooie flyer, soms komt er
een stukje in de krant en er is een hele leuke film gemaakt die op website en Facebook staat. Nieuwe leden
werven blijft lastig. De beste reclame ben je zelf als je enthousiast kunt vertellen over je hobby
werelddansen. Dat het goed voor je conditie is en ook gezellig in een leuke groep mensen. Er bestaan zelfs
mensen die al sinds hun 18e al aan werelddansen doen en dit nog steeds het leukste vinden dat er is!
Ria Pasman

Garoon op reis
In 1989 en in 1991 is Garoon op reis geweest met de optreedgroep.
Naar Doboj in toenmalig Joegoslavië en naar Kaunas in Litouwen.
Eerst naar Doboj.
De reis met de bus verliep heel vlot. Al gauw stonden we aan de grens tussen
Oostenrijk en Slovenië, boven op een bergpas. Helaas: FILE, dus wachten!
Maar wat duurde dat lang en wat was het koud!! Om warm te blijven deden
we op straat de Paula-dans en oefenden we ook een stukje van onze
choreografie. 's Nachts om twaalf uur kwamen we, na een rit van 30 uur, aan in
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Doboj. Na het inchecken van onze paspoorten konden we door naar het kuurhotel KARDIAL, waar voor ons
alsnog een uitgebreid diner werd geserveerd, om 2 uur ’s nachts dus.
De volgende dag, op 1 mei, ‘dag van de arbeid’, zouden we met onze gastfamilies gaan barbecueën in de
bergen...… Met een plaatselijke bus de berg op. Ja, ja, in een haarspeldbocht begon de bus te slippen. We
moesten allemaal de bus uit, duwen en even later konden we toch weer instappen.
Boven op de berg lag een dik pak sneeuw, dus de barbecue ging niet door. Later op de dag aten we in onze
gastgezinnen. Anneke en ik kregen een gebraden lammetjeshoofd voorgeschoteld en we moesten proeven
hoe het oog smaakte!!!
Waar traden we zoal op?
-In de pauze van een voetbaltoernooi in een wel overdekte, maar verder open
sporthal, vol met mannen. Het regende vrij hard en wij maar dansen:
Onder moeders paraplu.
-In de sporthal van een lyceum: wat een vieze wc’s waren daar!
-Na een excursie door een schoenfabriek op het plein voor de ingang voor
het voltallige personeel: de dans Blauw garen en koperdraad.
In Sarajevo wilde de dansleider uit Doboj dat we de moskee/kerk zouden
bezoeken. Maar Wim Rooth, onze dansleider luisterde niet en bij het plein
in de oude stad hebben we onze dansen laten zien.

In het dorp dansten we in het cultuurhuis, Onder het
dansen schoot mijn rok los en moest ik met handen
aan de rok verder dansen. Lastig, hoor!
Twee jaar later ging de reis met de trein vanaf Amersfoort naar Litouwen.
Zo'n reis hebben niet veel mensen meegemaakt. In Berlijn hadden we overstaptijd. Snel even de stad in, om
de restanten van de muur te bekijken
Tot zover ging het wel, maar daarna...… Met 5 personen eten en slapen in een 4 persoons-coupé is niet al te
comfortabel. Wel gezellig. Om de tijd te doden speelden we in onze coupe veel yahtzee.
Een restauratie-wagon was niet aanwezig. Thee kon je kopen bij de conducteur die in het gangpad een reuze
grote ketel had om water te koken.
Bij de grens met WIT-RUSLAND eerst het wisselen van de onderstellen van
breedspoor naar smalspoor: een karwei dat ongeveer 3 uur duurde.
Daarna uitgebreid bezoek van de douane: alle deuren en wc’s eerst op slot,
dan kwam er een rij soldaten aanlopen, die buiten de wacht hielden bij de
uitgangen. In de coupe moesten we alles laten zien en er werd zelfs in het
luik in de vloer gekeken. In Grodno, Wit-Rusland, konden we eindelijk weer
naar de wc. Misschien een schone? Jawel, redelijk schoon, maar je zat er
letterlijk te kijk, geen gewone wc-deur, maar halfhoge louvredeurtjes.
In Kaunas werden we, Tineke en ik, heel
hartelijk ontvangen o.a. door Darius, onze gastheer.
Er was een dans- en ontspanningsprogramma voor ons gemaakt.
We zouden op verschillende plaatsen optreden. De mensen in Nida waren zeer
ontroerd: voor het eerst sinds ‘de bevrijding’ trad daar een Nederlandse groep
op. Indruk maakte ook het bezoek aan de televisietoren, waar kort daarvoor
mensen gesneuveld waren, omdat die tegen het regiem waren. De Russische
tanks stonden nog bij de toren.
Creativiteit in houtsnijwerk was er volop: een beeldenpark met de mooiste
kunstwerken, o.a. een dansgroep met muzikanten.

7

De hoofdstad Vilnius werd ook bezocht. De balalaika’s uit de muziekwinkel in Kaunas waren snel
uitverkocht, voor 5 gulden per stuk!
Heel veel ervaringen rijker keerden we terug naar Nederland.
Irene Scholten

Hieronder volgen nog wat foto’s van lang geleden. Misschien herken je nog wat mensen.

Stand van zaken jubileum op 17 november 2018
Inmiddels zitten we al weer in oktober en komt het 40-jarig jubileum heel snel dichterbij. Op de lessen liggen
de intekenlijsten voor deelname klaar en daar is al behoorlijk wat op ingevuld, super!!
Voor alle leden van Garoon geldt dat toegang en maaltijd gratis zijn. Tevens krijgt een ieder bij binnenkomst
2 consumptiebonnen om in de loop van de dag/avond te besteden. De overige consumpties zijn voor eigen
rekening.

8

Het jubileum vindt plaats in “Ons Huis” bij de Taborkerk, Hovystraat 2 in Ede en begint rond 14.00 uur.
Het leek ons handig het programma van de dag even op een rijtje te zetten, zodat iedereen weet wat de
planning voor de dag/avond is:
14.00 – 14.30 uur

ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

14.30 – 15.20 uur

workshop Wilma

15.20 – 15.40 uur

pauze

15.40 – 16.30 uur

workshop Irene

16.30 – 16.50 uur

pauze

16.50 – 17.40 uur

workshop Guus

18.15

broodmaaltijd met iets warms

20.00 – 23.00 uur

Bal o.l.v. Judith met aan het begin muziek van Abim.

Mochten er mensen zijn, die aan het eind van de avond even mee willen helpen om een en ander op te
ruimen, zouden wij dat heel fijn vinden.
Rest mij nog te zeggen, namens Marjo, Anja en Ria, dat wij er heel veel zin in hebben en wij hopen
natuurlijk op een grote opkomst!!!
Namens de jubileumcommissie,
Simone Kuijpers

HERHAALDE OPROEP
Rineke en Ada hebben besloten om in november, tijdens de bestuurswisseling op de ALV, te stoppen met
hun bestuurs-werkzaamheden. Dertien jaar lang hebben zij in het bestuur gezeten. En hebben vele jaren met
plezier in een goed team samengewerkt. Maar nu is voor beiden de tijd aangebroken om ermee te stoppen.
Daarom is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie is bereid om wat vrije tijd te
stoppen in een bestuursfunctie bij Garoon?
Voor meer informatie over het bestuurswerk en de tijd die dat werk van je vraagt, kun je natuurlijk altijd
terecht bij één van de bestuursleden.
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Planning seizoen 2018-2019 (eerste deel):
Zaterdag
8 september
Woensdag
19 sept.
Donderdag 20 sept.
27 sept., 4, 11, 18 okt.
Week 43
Dinsdag
30 oktober
Donderdag 15 november
Zaterdag
17 november
Donderdag 22 november
Dinsdag
11 december
Week 52 en 1

: Burendag – Het Kernhuis
: bestuursvergadering
: dansen in een bovenzaal (1)
: 4x opstapcursus
: herfstvakantie (20 t/m 28/10)
: bestuursvergadering: jaarstukken
: dansen in een bovenzaal (2)
: Jubileumdag
: ledenvergadering (ALV)
: bestuursvergadering

bij Rineke

bij Ada
in Ons Huis
bij Marjo

: kerstvakantie (22/12 t/m 6/1)

e-mailadres bestuur
e-mailadres secretariaat
website Garoon

bestuur@garoon.nl
secretariaat@garoon.nl
www.garoon.nl

Dansleiding:

Judith Boogaard

0318-543990

PR Garoon:

Ria Pasman

0318-641165

Ada Feenstra
Marjo Pot
Simone Kuijpers
Thea Lammers
Marjan Faassen
Rineke Diemel

0318-641544
0318-623612
0318-642392
0318-785909
0317-619771
0318-619930

Bestuur:
wnd. voorzitter
penningm./ledenadm.
notuliste
lid
lid
lid 50+

Correspondentieadrs Garoon:
We zijn ook op Facebook te vinden
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Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede

