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Mededelingen van het bestuur
In de maand juni begint de zomervakantie voor Garoon alweer dichtbij te komen. Op 20 en 22 juni
hebben we de laatste dansuurtjes en dan houden we ruim 2 maanden zomervakantie. Tijd voor iets
anders, zoals vakantie vieren, lekker fietsen, genieten van mooi weer of wat je ook gaat doen.
Hoewel…… een aantal van ons zijn al op vakantie geweest of zijn nu al vertrokken. De 50+groep
is de laatste tijd daardoor nogal uitgedund.
Begin september beginnen we weer met dansen en wel op 5 en 7 september. Hopelijk dan weer op
volle sterkte.
Wat de Kernhuisdag betreft: Grada van Velsen (beheer Kernhuis) heeft ons gemeld, dat de datum
voor de Kerhuisdag nu toch echt definitief is: 23 september.
Het uitstel heeft te maken met vertraagde werkzaamheden op het buitenterrein. Nu is duidelijk te
zien, dat er schot in de aanplanting komt. Er wordt dus aan gewerkt!
Als Garoon willen we ons weer presenteren op die dag. Wie weet levert het nieuwe leden op
voor de donderdagavond. De tijden zijn hetzelfde als de vorige keer: 11.30 uur en 13.00 uur.
Als bestuur vragen we jullie om mee te doen. Een aantal van jullie heeft zich al opgegeven,
maar de groep moet eigenlijk nog wel groter worden (nu 7 personen).
Damayanti wil nog één keer een poging wagen om een kindergroep te starten. Ze heeft met
Grada (beheer Kernhuis) afgesproken, dat ze daarvoor tijd krijgt na de optredens van
Garoon, dus om 12.00 en 13.30 uur. Als er belangstelling van kinderen voor is, vraagt ze wat
hulp van Garooners.
In de vorige krant hebben we gemeld, dat we volgend jaar 40 jaar bestaan. Tot nu toe heeft
één lid zich aangemeld om in de feest-/voorbereidingscommissie te gaan plaats nemen. Wie
wil nog meer meedenken/organiseren?
Als deze DIG uitkomt is de dag van het schaapscheren - op 10 juni - alweer achter de rug.
Traditiegetrouw hebben een aantal mensen van Garoon weer in onze “Veluwse” kostuums
meegeholpen met het bedienen bij de schaapscheerdersmaaltijd. Anneke heeft dat ook nu
weer geregeld. En Ben heeft er een mooi verslag over geschreven.
Verder zijn er de afgelopen tijd activiteiten geweest, waar Judith ons op had geattendeerd.
Simone heeft over zo’n activiteit een verslag geschreven.
Ria Pasman heeft een agenda voor de komende tijd samengesteld en naar jullie gestuurd.
Ook in deze DIG staat die agenda nogmaals.
Er zijn een paar langdurig afwezigen. We wensen hen beterschap en hopelijk kunnen ook zij
na de zomervakantie weer een frisse start maken.
Tot slot wensen we jullie als bestuur een fijne zomertijd. Geniet van je vakantie of van
mooie dagen. Tot in september!
Namens het bestuur,
Ada Feenstra
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Volksdansdag in Gorssel
Vrijdag 7 april 2017 was het weer zover. Het jaarlijkse bijeenzijn van heel veel volksdansenthousiastelingen. We vertrokken uit Ede van de ons bekende vertrekpunten. Te beginnen bij de
Stadspoort, waar de Betuwe-bus met de Veenendaalse dansers rond 8.15 uur aankwam.
Irene met haar Bennekomse dames en een paar Garooners stapten daar in. Tot onze schrik trok de
bus al op voordat iedereen zat. Eén van de dames viel achterover in het gangpad. O schrik.
Gelukkig kon ze toch met ons mee naar Gorssel en hopen we dat het geen vervelende gevolgen
voor haar heeft. Na de nodige stops met als laatste Otterlo arriveerden we even over half 10 in
Gorssel. Vlug weer de al vertrouwde kleedkamers in en onze plaatsen in de zaal opgezocht. Met 4
dames van de Duivenwal(dan)sers uit Veenendaal, Judith en wij met ons zessen, bezetten we een
tafel, met daarop het programma, de groepsnamen en een lief vaasje met roosjes. En daar kwam
ook al de koffie/thee met een lekkere spritskoek.
Wat gezellig toch weer zoveel bekende gezichten te zien en er helaas toch ook een paar te missen.
Onder leiding van Marty Verhoeven werd al gauw gestart met het eerste blokje dansen. Er waren
weer veel groepen, 9 dansleidsters met 14 groepen/groepjes. Ze kwamen o.a. uit Losser,
Amersfoort, Hattem, Otterlo, Veenendaal en wij natuurlijk.
Na een korte pauze voor een tweede kopje koffie/thee, was er de eerste demo: Wisselpas met
Toblana Eck. De groep Wisselpas was er met een grote groep, gekleed in lichte bloes met sjaal en
donkere rok met rand , corresponderend met de sjaal. De “heren” droegen er een mouwloos vest bij.
Zag er heel gezellig uit.
In totaal waren er 2 blokken van een half uur en drie van drie kwartier plus 4 demo’s ,
(Rumdumdum, Basma, Oj, maju maju) en verzoeken en natuurlijk de pauzes voor de inwendige
mens. De lunch was zoals gewoonlijk heel goed verzorgd. Lekkere kom soep, broodje ham en
broodje kaas, koffie/thee en een appel.
Later nogmaals thee of koffie met een stukje noga in chocola. Irene zorgde weer voor paaseitjes en
er stonden ook bakjes met drop zomaar ineens op de tafel!
De sfeer was deze dag vanouds oer-gezellig. Heel veel dansen, bekende en onbekende, heerlijke,
enthousiaste leiding, ongedwongen dansplezier. En zo was het ineens half vier en einde van een
heerlijke dansdag.
Hartelijk dank aan de leiding van al deze clubs, die dit mogelijk maken. Irene en Judith voor ons.
Tot volgend jaar, hoop ik.
Groetjes, Margreet

Planning seizoen 2017-2018:
Dinsdag
05 september
Donderdag 07 september
Dinsdag
12 september
Zaterdag
23 september
Donderdag 28 september
Donderdagen in oktober
Week 42
Dinsdag
24 oktober
Donderdag 9 november
Donderdag 16 november
Vrijdag
24 november
Dinsdag
12 december
Week 52 en 1

: start 50+ groep
: start avondgroep
: bestuursvergadering
bij Francien
: Kernhuisdag + optreden
: Inloopavond
: speciale aandacht voor eventuele nieuwkomers
: herfstvakantie (14 t/m 22/10)
: bestuursvergadering: jaarstukken
bij Marjo
: ledenvergadering (ALV)
: Squaren o.l.v. Luuk van der Woude
: Najaarsbal
in de Kei
: bestuursvergadering
bij Rineke
: kerstvakantie (23/12 t/m 7/1)
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Dansweekend Amerongen
Op 25 en 26 maart vond dit jaar het dansweekend plaats in Amerongen. Thema was dit jaar: boeren,
burgers en buitenlui en de Blauwe Schuur was dan ook omgebouwd tot kasteel.
Zoals altijd was de leiding in handen van Tanja Jager en Loes Eijssens. Er waren diverse
workshops. De eerste dans die we leerden was Starodafny. Da’s mooi want die had ik in een ver
verleden al eens geleerd. Totdat Loes zei: “er worden vaak maar 3 figuren gedanst, maar de dans
bestaat uit 7 figuren.” Ai, toch nog aan de bak dus.
Loes deed de parendansen en Tanja nam de kringdansen voor
haar rekening. En daar zaten toch zulke leuke dansen tussen: een
hele leuke snelle zigeunerdans (“lekker losjes dansen, maar doe
maar niet zoals ik, want dan struikel je over je voeten” zei Tanja)
en een combinatiedans uit Bulgarije. Super om te doen en genoeg
tijd om te herhalen, want er waren in totaal 4 workshops door hen
gedaan. Eigenlijk 5 want Jan Knoppers kwam niet opdagen. Hij
zou hofdansen aanleren, Tanja en Loes hebben het toen maar
overgenomen en toverden zowaar een hofdans uit de hoge hoed.
Heel leuk om te doen.
Alles was weer strak geregeld, kan merken dat dit al de 14e keer
is dat ze het organiseren! Voor het eten borrelen en smartlappen
zingen; er waren twee dames met accordeon.

Na het eten had ik weer corvee; de afwas na het avondeten is niet geliefd, maar ik was laat dus dat
was de enige corvee die over was, helaas. Van het bal ’s avonds hadden velen weer super werk
gemaakt om aan het thema Hofbal te voldoen. Zag er mooi uit. Heel veel (oude) dansen gedaan
waaronder Kloca, Na Purt en Kraidunavsko horo. Allemaal Bulgaars, waarvan de laatste mijn grote
favoriet. Ga ik toch maar eens in het schriftje van Judith zetten. Jammer, dat ik de naam niet weet
van de zigeunerdans, had ik mooi bij kunnen zetten anders….
Zondag tussen de workshops door was er een wandeling naar een echt kasteel, namelijk kasteel
Amerongen. Daar kregen we koffie of thee aangeboden!
Het was even wennen om zonder Garooners bij een weekend te zijn, maar er was gelukkig een hele
relaxte sfeer en zo heb ik mensen gesproken uit Leiden, Amsterdam, Hoorn, Zevenaar en
Doetinchem en dat is toch ook wel weer heel leuk!
Na drie dikke zoenen van Tanja en Loes was dit weekend ook weer ten einde. Volgend jaar de 15e
en tevens laatste keer dat ze het organiseren……………………………

Simone Kuijpers
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SIRU bal in Utrecht op 20 mei
Via de nieuwsbrief had Judith laten weten dat zij een bal ging leiden in Utrecht. Met vijf Garooners
zijn wij daar heen gegaan. Het bal was van 20.00 uur tot 23.30 uur, maar het idee was om zolang te
blijven als iedereen zin had. Half twaalf is vrij laat, als je daarna nog van Utrecht naar Ede moet.
Het was gezellig druk maar wel genoeg ruimte om te dansen.
Omdat in de gebruikelijke zaal tentamens plaatsvonden, was er een andere ruimte dan anders
gebruikt. We snapten meteen waarom daar normaal gesproken niet meer gedanst werd: het was
superwarm daar en er mocht geen raam of deur open in verband met geluidsoverlast.
Ondanks de warmte hebben we toch heerlijk gedanst. Er hing een vel papier waarop de verzoekjes
opgetekend konden worden en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Natuurlijk heb ik er
Na Purt en Kraidunavsko horo opgezet, ik had ze tenslotte weer geoefend in Amerongen, beide
dansen werden ook gedaan. En ook andere verzoekjes werden ruim gehonoreerd. Lijkt me toch
lastig om uit zo’n lange lijst voor ieder wat wils te kiezen, volgens mij was dat goed gelukt!
Het was trouwens opvallend hoeveel dansen we mee konden doen. Valse Zeeman, Oliver’s Maggot,
etc. etc. Het is duidelijk dat het programma van Judith goed aansluit op wat ook op bals gedanst
wordt in tegenstelling tot Wilma die een geheel eigen programma had. Waar overigens ook niets
mis mee is, maar als je zo nu en dan naar bals gaat is het wel leuk om lekker mee te kunnen doen.
Verder ook een paar goud van oud waaronder Macedonian Morning, mijn tong hing op mijn
schoenen, maar wat heerlijk om weer te doen.
Na de laatste dans (dus toch tot het laatst gebleven!!) zijn we moe maar voldaan naar Ede
teruggegaan. Iedereen was het erover eens dat het een zeer geslaagde avond was.

Simone Kuijpers

Het kasteel van Ptuj in Slovenië (met een stukje folklore)
De schoolvakantie (en de zomervakantie van Garoon) moeten nog beginnen, maar als
gepensioneerden waren mijn man en ik in mei op (camper)vakantie. Nog heerlijk rustig op
campings. Wat ons betreft prima. Ons doel van de reis was vooral Slovenië en als we nog tijd over
hadden dan ook Istrië. Dat laatste is gelukt.
Slovenië is geen groot land en het ligt tussen de Alpen en de Adriatische Zee. Het is dunbevolkt en
de natuur, zeker in mei, is mooi. En daar genieten we van. Af en toe bezochten we een stadje of een
bezienswaardigheid. Zo lazen we, dat het kasteel van Ptuj zeker een bezoek waard was om te
bezoeken. Naast het kasteel was een apart gebouw met “monsterlijke wezens, de kurenti. Deze
figuren komen voort uit een voorchristelijke fantasiewereld, waar de natuur nog vol
verschrikkingen en gevaren was. De levensgrote figuren zijn vaak in een ruwe schapenvacht
gekleed en dragen om de taille een gordel met bellen. Uit de gemaskerde kop hangt een lange rode
tong. Andere figuren hebben weer veren en met een spitse neus treden ze de zwarte of rode duivels
tegemoet. Beren zijn ook van de partij en een oude vrouw draagt een man op haar rug. Kortom,
allemaal vreemde wezens, die ieder jaar met carnaval gebruikt worden. Dan zet een stoet van
mensen met de kurenti zich in beweging om de winter te verdrijven en de lente te verwelkomen. En
daarna verdwijnen de kurenti weer in het museum.
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Jaren geleden, toen wij op 1 januari in Roemenië waren, hebben wij een optocht gezien met ook
vreemd uitgedoste mensen met maskers op. En “beren” die uit de bergen naar de dorpen kwamen
om voorspoed te brengen. Het had wel enige gelijkenis met de figuren van de kurenti.

Ada Feenstra

Schaapscheerdersfeest 2017
Een lange traditie bij Garoon is het bedienen bij de Scheerdersmaaltijd. Deze maaltijd wordt na het
schapen scheren als afsluiting van het festijn geserveerd in de schaapkooi.
Gezien het dringende verzoek van Stien: “Wil je ook meehelpen” heb ik me laten verleiden om “ja”
te zeggen.
Ondertussen realiseerde ik me, dat het meer dan 25 jaar geleden is dat ik voor het laatst had
meegewerkt aan de bediening van de maaltijd.
Zaterdag 10 juni was het zover. De bediening werd om 17.00 uur verwacht. Ik was tijdig van huis
gegaan want ik wilde ook nog iets zien van het schaapscheerdersfeesten. En om nog even langs te
gaan bij de mensen van Felue, de Edese Folkloregroep waar ik 10 jaar lang les heb gegeven.
Tegen de tijd dat ik verwacht werd in de schaapskooi, kon ik niemand ontdekken die mee zouden
draaien in de bediening. Enige tijd gewacht en ook gevraagd bij Juffrouw Tok waar de Garooners
waren (die zijn al bij de kooi), nog steeds kon ik niemand ontdekken bij de kooi op de Zuid-Ginkel.
Gelukkig liep ik Joop Denekamp tegen het lijf. Hij vertelde me, dat sinds een jaar of 3 de maaltijd
wordt geserveerd in de kooi op de Kreel, bij Aart dus. Snel de fiets gepakt en op naar de andere
kooi. Daar werd ik met open armen door de dames van Garoon ontvangen. Zij waren al druk bezig
met het dekken van de tafels en extra hulp kon goed worden gebruikt.
Voor die tijd moesten de dames ook nog in kostuum.
Jak, rok en schort waren gauw aan en om gedaan. Maar het mutsen strikken leverde nog enige
discussie op. Gelukkig heb je daar als man niks mee van doen maar het geleerde bij Felue kwam
mij wel van pas bij het strikken van een der mutsen.
De gasten werden door ons om 18.00 uur verwelkomd met een drankje. Anneke had keurig de
tafels verdeeld onder het bedienend personeel zodat er een goed overzicht was en er tijdig een leeg
glas werd vervangen door een volle.
Om half zeven werd na de speech van de voorzitter – met dank aan alle vrijwillige medewerkers
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inclusief de dames van Garoon (ahum) - de maaltijd uitgeserveerd. Voor iedereen was er gekookte
vis met aardappels en botersaus. Het serveren liep als een trein! Diverse gasten wilden graag een
tweede keer opscheppen. Daar er genoeg was, leverde dat geen probleem op.
De samenwerking met de opschepploeg liep geolied.
Na de maaltijd volgde nog het traditionele nagerecht: rijstepap met boter en bruine suiker. Met 5 of
6 kommen op een dienblad was dit gerecht snel uitgedeeld.

Nadat de tafels waren afgeruimd was er nog een fotomoment voor onze dames en voor mij met de
heidehoogheden en de twee herders, Aart en Henk.
De afsluiting voor het bedienend personeel, te weten Anneke, Stien, Marian Faassen, Marian
Huikeshoven, Ria, Marjo, Milka, Nelie en ondergetekende, bestaat jaarlijks uit een etentje bij
Juffrouw Tok. Helaas moest ik dat aan mij voorbij laten gaan. Ik had niet goed geluisterd naar mijn
lijf waardoor ik te weinig had gedronken (water wel te verstaan). Daar kwam bij dat ik erg moe
was. Ik wilde maar een ding “naar huis”.
Ben Franke
Agenda:
zondag 2 juli 2017: Dante in de Kuil
Een culturele picknick, georganiseerd door Cultureel Café Dante. Van 13:00 – 17:00 u is er een
programma voor jong en oud. De toegang is gratis en je kan de hele middag genieten van het
gevarieerde programma of even binnen lopen om de gezellige sfeer te proeven.
vrijdagavond 1 september: Zomerdanscafé Wieledansers
Een danscafé heeft een instuifachtig karakter, waarbij veel verzoekdansen worden gedaan. Ook
Garooners zijn hier van harte welkom. Wijkcentrum de Nude, Kortestraat 2, Wageningen,
20:30-23:00 uur. Entrée: voor leden € 4,00, niet-leden € 5,00.
zaterdag 23 september 2017: Kernhuisdag met optredens Garoon en Kinderdans o.l.v. Damayanti
v.d. Velden. 11.00 uur is de officiële opening door Rafza Hussaina (gebiedsmanager) en Sander
Hazes en 13.30 uur is de opening van het park door Olga Commandeur (bekend van Nederland in
Beweging).
28 september 2017: Inloopavond Het Kernhuis (gratis)
Introductiecursus, o.l.v. Judith Boogaard-Pronk
4 donderdagen: 28 sept, 5 okt, 12 okt en 19 okt. 19:30-20:45 uur
Prijs: eerste avond gratis (inloopavond), voor 4 x (hele cursus) € 10,00
Als je na afloop lid wordt krijg je het cursusgeld terug.

Doelgroep: beginners en iedereen die de Garoon wil leren kennen.
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Kijk ook eens op Facebook en ga naar Garoon.
Daar vind je leuke foto’s van zomaar een
dansavond of een bijzondere activiteit. Ria P.
en Judith zetten daar regelmatig weer iets op.
Zoals deze foto’s.
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E-mailadres bestuur:
website Garoon:

secretariaat@garoon.nl
www.garoon.nl
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