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Beste allen,
Op deze herfstige dag in oktober schrijf ik een stukje namens het bestuur in de DIG. Het
dansseizoen is alweer aardig opgestart. Een aantal Garooners heeft al een voorschot genomen op het
seizoen door naar het Danscafé in Wageningen te gaan op 1 september! Volgens zeggen was dat erg
gezellig.
Het seizoen van Garoon begon in een kleine zaal van het Kernhuis, omdat de grote zaal was
verhuurd aan een andere organisatie. Gelukkig kon de avond wel doorgaan, want het was een hele
gezellig eerste dansavond! Er is die avond veel geoefend voor de Kernhuisdag. Ik heb begrepen, dat
die dag een succes was, zeker door de tweede dansserie, die buiten werd gedanst.
Inmiddels zijn de eerste open dansavonden geweest, waarbij er de eerste avond 4 nieuwe en de
tweede avond 2 nieuwe mensen zijn gekomen. Een heel mooi resultaat, mede door de AH-actie en
wellicht ook de promotiefilm gemaakt door mijn dochter. De open dansavonden waren erg gezellig
met leuke beginnersdansen, goed uitgelegd door Judith. We hopen dan ook dat de nieuwelingen
allemaal blijvertjes zijn!
Half oktober gaan Anja, Ria, Marjo en ik ons buigen over het 40-jarige jubileum in 2018, hopelijk
komen we tot een mooi programma met voor elk wat wils.
Op 9 november vindt weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Als het goed is, heeft iedereen
inmiddels de uitnodiging ontvangen. Francien is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, daarom
zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Dit bestuur is al jaren heel stabiel, maar het valt toch te
verwachten dat er in de loop van de komende jaren meer bestuursleden het genoeg geweest vinden.
Daarom is het zeker van belang dat er een nieuw bestuurslid komt om de continuïteit te
waarborgen!
Dus denk er eens over na!
De week na de ALV, op 16 november, heeft Luuk zich weer bereid verklaard om een avondje
squaren te leiden, altijd weer een aanrader. En op 24 november is het Najaarsbal gepland. Stien en
Riet doen dan weer hun uiterste best om er een gezellige dansavond van te maken en gezien de
ervaringen van de afgelopen jaren zal dat ook dit keer weer zeker lukken!
Rest mij om iedereen veel dansplezier te wensen!
Namens het bestuur,
Simone Kuijpers
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Dansen onder de Platanen
Werelddansgroep Xylinos organiseerde op vrijdagavond 16 juni hun jaarlijkse Zomerbal op het
Plein in Houten. De leiding van het bal was in handen van Judith.
Judith heeft het afgelopen seizoen ook les gegeven bij Xylinos en daarom heeft ze het Zomerbal van
deze vereniging bekend gemaakt bij Garoon. Zij zou die avond leiden. Een paar van ons hadden wel
zin in een avondje dansen op een plein en zo reden we met z’n drieën (Ria P., Anja H., Ada) naar
Houten. Het was mooi weer en bij aankomst bleek het Plein in het oude centrum een heel gezellig
plein te zijn, met een muziektent, huizen en cafe’s rondom en platanen, die in deze tijd van het jaar
prachtig groen zijn. Gewoon een gezellig dorpsplein.
In de muziektent stond het orkest Turquasi, waarin wij nog een bekende ontdekten: Astrid Zouwen,
één van onze voormalige dansleidsters. Zij speelt en zingt nog steeds in het orkest. Hoewel….. over
een poosje gaat ze er een jaar tussenuit, fietsen in Zuid-Amerika!
Om 19.30 uur begon het dansfestijn en het duurde tot 21.30 uur. Veel dansen, die voorbij kwamen,
waren ook voor ons bekend en die konden we dus lekker mee dansen. Een enkele dans was
onbekend, maar er naar kijken is ook leuk. En Judith hield de stemming er wel in door steeds
enthousiast mee te dansen.
Ook waren er (voor mij) wel weer bekende gezichten te ontdekken van bijvoorbeeld vorige bals of
van de midweek vorig jaar in de Bosbeek in Bennekom.
Het was een gezellige avond en leuk om weer eens met een orkest erbij te dansen.
Moe maar voldaan keerden we weer teug naar huis.
Ada Feenstra
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Zomer Instuiven
Tijdens de zomerstop van Garoon ben ik drie keer met een groepje naar verschillende instuiven
geweest. Er is mij gevaagd om hier een verslag over te schrijven.
Op vrijdag 30 juni gingen wij met 5 mensen naar een Balkan Instuif in Nijmegen.
In de auto, op weg naar Nijmegen, hoopten we dat we wel wat dansen mee konden doen. Balkan
dansen hebben nogal snel voetenwerk, heb ik me laten vertellen.
De leiding was die avond in handen van Guus van Kan. Voor degenen die het niet weten: Guus
heeft in een grijs verleden les gegeven bij Garoon. Hij was erg verbaasd om zoveel bekende
gezichten te zien uit Ede en hij begroette ons hartelijk. Judith gaf die avond een klein optreden, met
1 dans, van de groep Kansemble, waar zij lid van is. We wilden haar met onze komst verrassen,
maar Guus wist dat niet en spontaan had hij het haar verteld... Maar ze was erg blij dat we er waren.
Gelukkig konden we veel dansen meedoen of nadoen. Judith had nog wat verzoekjes opgeschreven
van dansen die wij kennen. Dat scheelt toch altijd weer!
Om 21.30 uur was het optreden van Judith, waar wij natuurlijk erg nieuwsgierig naar waren. Samen
met een man liet ze een mooie dans zien in prachtige kostuums. Het was een dans, gemengd met
theater. Erg mooi om de mimiek op hun gezichten te zien. We hebben ervan genoten!
Na deze dans lieten een paar andere mensen van Kansemble nog een dans zien met veel en snel
Hongaars voetenwerk. Ook deze dans was een lust om naar te kijken.
Na dit korte optreden konden we nog een uurtje lekker dansen en genieten van de lekkere hapjes die
op tafel stonden. Het was een geslaagde avond!
Op dinsdag 8 augustus gingen we met met 3 mensen naar een Instuif van SIRU in Utrecht.
Onderweg raakten we een beetje de weg kwijt, ondanks de navigatie (die een beetje zacht stond).
We dwaalden wat door Utrecht en via een omweg kwamen we op de plaats van bestemming.
We parkeerden de auto en moesten nog een stukje lopen. Alleen was het niet duidelijk waar we
precies moesten zijn. De straat liep rond en opnieuw begonnen we te dwalen. We kwamen zelfs bij
een donker tunneltje. Dat leek ons niet te kloppen, dus we zijn omgekeerd. Uiteindelijk hebben we
het toch gevonden. We waren door al die perikelen wel wat laat en het was al begonnen. Toen we
naar de kleedkamer liepen om onze schoenen te wisselen, hoorden we muziek van bekende dansen.
Nico van der Spuij had deze avond de leiding. Hij heeft bij Garoon een keer een workshop gegeven.
Wij hebben een aantal verzoekjes opgeschreven, maar helaas had Nico een heel eigen programma,
op hoog niveau, met weinig ruimte voor verzoekjes. Voor mij was het eigenlijk best moeilijk en ik
stond meer aan de kant, dan dat ik mee kon dansen. Judith vertelde ons dat we meer dansen mee
kunnen doen als er een live orkest bij is.
Ik vond het jammer dat ik niet zoveel mee kon dansen, maar ik vond het wel gezellig om elkaar
weer te zien en om de vakantieverhalen te delen.
Op vrijdag 1 september gingen we met 4 mensen naar een instuif van de Wieledansers in
Wageningen. Het was daar erg gezellig en kleinschalig. Hanke Bloksma heeft daar altijd de leiding.
Zij gaf veel ruimte voor verzoekjes en ik kon bijna alle dansen mee doen. En als ik de dansen niet
goed kende, was Judith bereid om te helpen.
Ik vond het heerlijk om op deze avond alvast warm te dansen voor het nieuwe seizoen van Garoon.
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Tot zover de impressie van de zomer Instuiven.
Ben je na het lezen van dit verslag enthousiast geworden en wil je ook mee naar een Instuif? Laat
het me dan weten, dan nodig ik je de volgende keer ook uit.
Anja Hengstman

WIJKDAG KERNHUIS
Zaterdag 23 september 2017. Eindelijk is
alles bij het Kernhuis klaar, zowel het
gebouw als de omgeving. Tijd voor het
houden van een presentatie van alle
activiteiten die in het Kernhuis worden
gehouden. En een van die activiteiten is de
dansgroep “Garoon”.

Buiten in de tuin bij het Kernhuis wordt
door Sander van het buurthuis samen met wethouder Huijstee de dag geopend. De dag wordt
gehouden in het kader van wijkdag/burendag. Het voorterrein is ingericht met allerlei
kraampjes. Het geheel is zeer uitnodigend en heeft een leuke uitstraling.
Voor “Garoon” is er voor het eerste optreden ruimte gemaakt in de zaal binnen.
Diverse dansen worden getoond. Het is een goed gekozen programma, dat niet de toeschouwers die
ook dansplannen hebben, afschrikt. Het begint eenvoudig en wordt gedurende het programma
gevarieerder. Met name de Morrisdans (stokkendans) en de dans op muziek uit de musical “Oliver
Twist” waren dansen die aangenaam waren voor het kijkend publiek.
Alle dansen werden aangekondigd en toegelicht door Judith.
’s Middags was er nog een tweede optreden. Dat werd gezien de stralende dag buiten gedaan.
Al met al een goede presentatie van “Garoon”. Mooi gedanst!
Ben Franke
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Na het optreden van Garoon (2x) en een les Werelddans voor kinderen o.l.v. Damayanti (2x) was
het de beurt aan Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging. Zij was uitgenodigd om
officieel het park voor Het Kernhuis met het Beweegtoestel te openen. Mensen werden uitgenodigd
door haar om mee te bewegen. Garoonleden lieten zich niet onbetuigd! (zie de rode T-shirts)
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Het verhaal van een filmpje
Op een van de ledenvergaderingen is ooit geopperd om een promotiefilmpje te laten maken voor
Garoon. Omdat mijn dochter, Judith, een opleiding doet in die richting en ook een opdracht van
school had om een promotiefilm te maken (dacht ze), is zij met een aantal medestudenten twee keer
komen kijken/filmen bij Garoon.
Met zijn drieën zijn zij aan het filmen geslagen op een dansavond en hebben zelfs even mee
gedanst. Toen moest het filmpje in elkaar gezet en wat bleek: het daadwerkelijk maken van de film
zat eigenlijk niet in de opdracht van school. Het traject ernaar toe was de opdracht, maar daar hield
het op. Omdat het groepje studenten vond dat het toch wel netjes was om een film te maken, heeft
Douwe, een van de studenten, een film gemaakt. Helaas liep de muziek niet synchroon met de
danspassen. Dat gaf een wat amateuristisch effect.
Begin van de zomervakantie was ik in Tilburg bij Judith en zij stelde zelf voor om de film over te
maken. Zij wil zelf heel graag de filmhoek in en dit was een goede oefening. Nu lijkt de zomer aan
het begin altijd héél lang te duren, maar is toch wel heel snel voorbij. Waarom denk ik nu aan
Gerard Cox? Maar goed, na enig zeuren en ook wat uitzoekwerk welke delen van het gefilmde goed
waren te gebruiken van mijn kant (tenslotte: als er drie mensen staan te filmen is de kans heel groot
dat je ook een filmer in beeld krijgt; ofwel hun enthousiasme werkte ook tegen hen), kreeg ik op 5
september om half drie ’s nachts een appje: mam, de film is klaar, kun je kijken of het goed is?
Er was nog een kleine aanpassing nodig, maar toen was het filmpje daadwerkelijk klaar en wat mij
betreft mag het resultaat er wezen!
Simone Kuijpers

Lief en leed
Bij de 50+-groep heeft Marja Jonkman jarenlang de lief- en leedpot beheerd. Als het nodig was om
iemand even met een bloemetje te verrassen (bijvoorbeeld bij ziekte), dan deed zij dat. Ook de
dansleiding en de beheerder (Lizzy) van De Velder werden af en toe met een attentie bedankt voor
fijne lessen of goede zorgen. Marja is gestopt met dansen bij Garoon. Voor alle jaren beheer van de
lief- en leedpot willen we haar nogmaals via deze weg bedanken. Het bloemetje heeft ze inmiddels
ontvangen.
Het dansen is de band, waardoor we wekelijks bij elkaar komen.
Soms hoor je wel eens iets over verdrietige of vrolijke
gebeurtenissen. Zoals ziekte of een scheiding of een verjaardag
(mijlpaal) die uitgebreid gevierd wordt.
Meeleven kan altijd, ook zonder lief- en leedpotje.
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Hieronder staat een deel van de jaarplanning van dit seizoen
Week 42
Dinsdag
24 oktober
Donderdag 9 november
Donderdag 16 november
Vrijdag
24 november
Dinsdag
12 december
Week 52 en 1
Dinsdag
23 januari
Donderdag 25 januari
Week 9

: herfstvakantie (14 t/m 22/10)
: bestuursvergadering: jaarstukken
: ledenvergadering (ALV)
: Squaren
: Najaarsbal
: bestuursvergadering
: kerstvakantie (23/12 t/m 7/1)
: bestuursvergadering + PR
: gastdocent → Angela Reutlinger
: voorjaarsvakantie (24/2 t/m 4/3)

bij Marjo
in de Kei
bij Rineke
bij Simone

Zoals jullie al in het verslag van Anja hebben kunnen lezen, zijn er regelmatig dansactiviteiten in de
regio. Op donderdagavond liggen er flyers van aankondigingen van workshops of danscafé. Daar
kun je ook meer informatie op vinden. Hieronder worden er een paar genoemd.
 vrijdag 27 oktober – danscafé Werelddans o.l.v. Hanke Bloksma in Wageningen
 zaterdag 28 oktober – workshop Internationale dans met Bert Fledderus in Barneveld
 zaterdag 28 oktober – workshop Engels o.l.v. Liesbeth Krijgsman in Arnhem
 dinsdag 31 oktober – workshop Iers (Ceilidh) o.l.v. Koosje Schouten in Wageningen
 dinsdag 7 november – workshop Internationaal o.l.v. Judith Boogaard in Veenendaal
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Een bericht van onze penningmeester
Contributie 2017/2018:
Donderdagavondgroep betaald € 127,50 per jaar, elk 2e lid op hetzelfde adres krijgt 10% korting.
50+ Groep dinsdagmorgen € 82,- per jaar, elk 2e lid op hetzelfde adres krijgt 10% korting. De
contributie kan, voor eind oktober, worden overgemaakt op IBANnr: NL13 INGB 0004 1516 77
t.n.v. Volksdansgroep Garoon, Ede. Bij betaling in 2 termijnen: 1e halfjaar voor 1 oktober betalen,
2e halfjaar voor 1 februari betalen!!
Opzegging:
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen, schriftelijk of per mail, bij de penningmeester. De
opzegging dient tenminste 4 weken van tevoren bij de penningmeester bekend te zijn. Men kan
alleen opzeggen per ½ jaar d.w.z. voor 1 februari of voor 1 september. Alleen in uitzonderlijke
gevallen (b.v. langdurige ziekte) kan men van deze regeling afwijken.

e-mailadres bestuur
e-mailadres secretariaat
website garoon

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

We zijn ook op Facebook te vinden
PR Garoon

Ria Pasman

0318-641165

Dansleiding

Judith Boogaard

0318-543990

Bestuur Garoon:
wnd. voorzitter:
penningmr./ledenadm.
notuliste
lid
lid
lid/50+groep

Ada Feenstra
Marjo Pot
Simone Kuijpers
Francien Huttinga
Thea Lammers
Rineke Diemel

0318-641544
0318-623612
0318-642392
0318-418442
0318-785909
0318-619930

Correspondentieadres Garoon:

Weidmanlaan 89

6713 HZ

Ede
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