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Mededelingen van het bestuur
We zitten alweer in de decembermaand. En dat betekent ook onze laatste digitale krant van dit jaar.
Nog even en we houden in de week van Kerst en Oud en Nieuw pas op de plaats. Twee keer geen
dansen. Tijd voor gezellige dagen met familie en/of vrienden, kerstkransen en oliebollen. En dat
kunnen we in januari er dan allemaal weer af gaan dansen, die extra kilo’s.
In het begin van ons dansseizoen hebben we ons als vereniging aangemeld voor de AH-actie. Deze
actie hield in dat men zich op kon geven voor een vereniging, om daar eens kennis mee te maken.
Zeker 10 mensen hebben daar gebruik van gemaakt en zijn één of meerdere avonden bij Garoon
geweest. Voor niet iedereen was donderdagavond een geschikte avond, anderen wilden nog verder
kijken bij andere verenigingen. Uiteindelijk is Judith (ja, ook zij heet Judith) gebleven en lid
geworden.
Intussen hebben we ook de ALV achter de rug. De concept notulen van de jaarlijkse vergadering
staan in deze krant.
We waren op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat Francien na 6 jaar is gestopt. Op de valreep
heeft Marjan Faassen zich gemeld. En daar zijn we blij mee. Voor hen, die haar niet goed kennen
(50+ers bijvoorbeeld) stelt ze zich in deze krant nog even voor.
Een andere terugblik is de gezellige square-avond met Luuk. Die avond konden er weer 3 squares
gevormd worden. Een hele opgave voor Luuk om iedereen in het gareel te houden.
Na die avond kwam al gauw het Najaarsbal, onder leiding van Judith, in zicht. Het bal was voor de
laatste keer georganiseerd en voorbereid door Stien en Riet. Beide dames hebben aangekondigd, dat
ze ermee willen stoppen. Jammer, maar begrijpelijk. Hoe we in de toekomst daarmee verder gaan?
Daar moet nog over nagedacht worden.
Na de kerstvakantie gaan we in januari weer van start. In die maand komt er ook een gastdocent,
Angela Reutlingen. Angela komt een avond Israëlisch geven en wel op 25 januari.
Een andere datum, die je ook alvast kunt noteren is 17 november 2018. Dan willen we een
feestelijke dag organiseren ter gelegenheid van het feit, dat Garoon 40 jaar bestaat in 2018.
Namens alle bestuursleden wensen we jullie allen hele fijne en gezellige feestdagen en een gezond
2018. We zien elkaar weer op 9 en/of 11 januari.
Namens het bestuur,
Ada Feenstra

NB. Alle inzenders van stukjes hartelijk dank! Daar zijn we blij mee.
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Concept (vast te stellen in ALV 2018)
Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 09 november 2017
Aanwezig:
Ria Pasman, Marjo Pot, Stien Peters, Floor Hooning, Marjan Faassen, Anja Hengstman, Ada Feenstra, Simone
Kuijpers, Rineke Diemel, Milka Sytsma, Nelie Veurink, Tineke Dijkstra, Riet Melgert, Ben Franke, Damayanti v.d.
Velden, Luuk v.d. Woude, Betsy de Groot, Leonne v.d. Zande, Ria Klootwijk, Francien Huttinga, Thea Lammers, Leny
Oosterbaan (22 personen).
Afmelding met kennisgeving: Anja Smits, Marianne Huikeshoven, Anneke Kromhout, Wieke Altorf
1.

Opening
Ada opent de vergadering en heet iedereen welkom. Volgens de statuten moeten we eenmaal per jaar vergaderen.
Helaas wordt de opkomst steeds lager, maar het is fijn dat deze leden gekomen zijn. Dank daarvoor. Er zijn geen
agendapunten meer binnengekomen, zodat de agenda gevolgd kan worden.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10-11-2016.
tekstueel: Blz. 1, punt 2. N.a.v. de notulen van 2015: blz. 2, punt 11. Rondvraag Damayanti: Ria gaat kijken of
dit mogelijk is, moet zijn Ria gaat kijken of dit mogelijk is. Helaas is hier wederom een fout in geslopen. Het had
moeten zijn Ria gat kijken of dit mogelijk is, moet zijn Ria gaat kijken of dit mogelijk is. De notulen zijn er
inmiddels op aangepast.
Blz. 2, punt 6: jaarrekening seizoen 2014-2015 moet zijn jaarrekening seizoen 2015-2016.
Blz. 2, punt 8: begroting 2014-2015 moet zijn begroting 2016-2017.
N.a.v.: geen op- of aanmerkingen.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.

4.

Jaarverslag 1 september 2016 tot 1 september 2017.
Ben merkt op dat hij het jammer vindt dat er nergens vermeld staat hoeveel leden de vereniging heeft. Dat zijn er
overigens 49. Dit zal er volgend jaar bij gemeld worden.

5.

Verslagen van de commissies
Hieronder volgt een samenvatting van hun verslagen. De volledige verslagen zijn voorgelezen tijdens de
vergadering en eventueel in te zien bij het bestuur.
a. DIG (Digitale Informatie Garoon).
Tot 2013 was er de GID (Garoon in Druk). Daarna is in digitale vorm doorgegaan en ontstond de DIG, dat 4x per
jaar uitkomt met daarin een stukje van het bestuur. De stukjes van de leden over optredens e.d. maken de DIG tot
een leuk geheel. 3 adverteerders leveren een kleine bijdrage op voor de kas. Ada heeft dit op zich genomen, maar
als iemand die taak over wil nemen, is diegene van harte welkom. Leny merkt op dat zij de DIG prettig leesbaar
vindt en goed van formaat.
b. Feestcommissie.
Op 25-11-2016 werd het najaarsbal gehouden. Er waren 30 leden aanwezig. Er was een afwisselend programma.
Ook nu weer werd de intekenlijst pas laat ingevuld, wat lastig is voor het bepalen van de hapjes. Na aftrek van de
kosten was er een tekort van € 25.30. Het komende najaarsbal is inmiddels helemaal geregeld.
Ada vult aan de dat Feestcommissie heeft besloten om te stoppen met de organisatie van het najaarsbal. Dit jaar is
er nog een bal. Volgend jaar bestaat Garoon 40 jaar en wordt er een jubileumbal georganiseerd dat op 17 november
2018 zal plaatsvinden. Anja Hengstman, Ria Pasman, Marjo en Simone zitten in de organisatie. Een en ander
betekent concreet dat als we nog een najaarsbal willen hebben, er t.z.t. een nieuwe commissie zal moeten komen
voor de organisatie in 2019.
c. Kostuumcommissie
Twee leden van de kostuumcommissie zijn vanavond niet aanwezig; Marianne en Anneke hebben zich afgemeld.
Ada leest daarom het verslag van Marianne voor.
De kostuumcommissie heeft dit jaar niet vergaderd. Er is opgeruimd op de zolder bij Stien; alhoewel het meeste
toch weer ingepakt is. Er zijn twee Terschellinger kostuums verkocht aan dansgroep Paloina voor 200 euro. Zij
waren er erg blij mee. De Veluwse kostuums zijn weer gebruikt bij de schaapscheerdersmaaltijd.
2
d. Grote Clubactie/Kleine Clubactie
Er zijn 91 loten verkocht, de opbrengst was € 228.-. Na aftrek van het prijzengeld bleef er € 183.- over. Betsy, Irene
en Floor zijn in de prijzen gevallen.
e. PR
Ria heeft in maart een brainstormavond gehad over de PR van Garoon samen met Wieke. Het eerdere idee van
Wieke om een promotiefilm te maken is dit jaar verwezenlijkt, aangezien de dochter van Simone (Judith) dit via
haar een project op haar school kon realiseren. Het is een leuk filmpje geworden. Ria is naar een netwerkbijeenkomst geweest van de gemeente Ede samen met Ada. Zij kregen ruimte om aandacht voor Garoon te vragen.
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In september vond de langverwachte Kernhuisdag plaats, waarbij Garoon zich heel goed gepresenteerd heeft.
Verder heeft Garoon meegedaan aan de AH-sportactie; meer dan 10 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Er
zijn afgelopen jaar positieve ontwikkelingen geweest; dat geeft energie om door te gaan. Vanwege het komende
jubileum wil Ria regelen dat er een stukje komt in Zicht Op Ede.
Ada benadrukt dat het bestuur heel blij is met de initiatieven van Ria voor de PR.
6.

Jaarrekening seizoen 2016-2017
Ook hier is een foutje geslopen: begroting 2016/2017 moet zijn begroting 2017/2018.Er is een positief saldo
vanwege de subsidie en de verkoop van de kostuums. Er zijn minder lessen geweest en kortere lesavonden dan
begroot. Ben geeft een complimentje over de financiën; ziet er allemaal prima uit.

7.

Kascontrole
a. De kascontrole is dit jaar gedaan door Marjan Faassen en Leonne v.d. Zande. Zij zijn op 17 oktober 2017 bij
Marjo geweest om de boeken te controleren. Marjan en Leonne hebben geen onjuistheden in de boekhouding
kunnen vinden. De kascommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de penningmeester voor de
boekhouding van 2016/2017.
b. De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Leonne v.d.Zande en Stien Peters. Leny Oosterbaan is
reserve.

8.

Begroting 2017-2018
Marjo geeft een kleine toelichting: de huur van het Kernhuis is verhoogd. Bij verhoging van de Velder staat 01-012017; dat moet 01-01-2018 zijn. De subsidie is weer voorzichtig begroot. Het aantal leden gaat achteruit.
De scholing van de dansleiding staat bij kosten dansleiding. Daar is 200 euro voor gereserveerd. De kosten van de
Buma worden hoger, omdat er een filmpje (met muziek) op de website staat.
De begroting wordt goedgekeurd.
Leny vraagt n.a.v. de begroting of wij nog sponsors gaan zoeken voor het jubileum. Evt. kan een subsidie
aangevraagd worden bij “Idee in Uitvoering”. Dat zal meegenomen worden. Er zijn nog andere initiatieven van de
gemeente Ede, zoals checks voor “Ede doet”, maar dat kan waarschijnlijk voor dit doel niet gebruikt worden. Voort
is er nog het initiatief “Ede doet mee”, dat is voor mensen met een laag inkomen die toch graag willen sporten. Het
bestuur heeft daar al eens in een nieuwsbrief aandacht aan besteed. Als je denkt dat je daarvoor in aanmerking
komt, kun je je daar individueel voor opgeven.

9.

Bestuursverkiezing
Helaas stopt Francien als lid van het bestuur. Francien was goed in het meedenken en heeft veel praktisch werk
verricht. Zij krijgt van Ada een bloemetje en een bon. Er heeft zich niemand gemeld om zitting te nemen in het
bestuur. Dat vindt het bestuur jammer, een beetje doorstroming zou goed zijn.
Tijdens de rondvraag meldt Marjan Faassen dat zij zich, na enige aarzeling, toch aanmeldt voor een
bestuursfunctie. Er vindt geen schriftelijke stemming plaats; er wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft dat Marjan
toetreedt tot het bestuur. Niemand heeft bezwaar zodat Marjan bij deze nieuw bestuurslid is.

10. Bespreekpunten:

Geen.
11. Rondvraag

Ria Klootwijk: wil graag een ledenlijst. Zij krijgt een lijst met namen zonder e-mailadressen of adresgegevens ivm
de privacy. Daar is zij al blij mee.
Nely: haar schoonzoon werkt bij een reclamebedrijf die o.a. T-shirts bedrukt. Evt. kan hij een leuk prijsje maken.
Dit zal meegenomen worden.
Damayanti: kunnen wij kostuums die we toch niet meer gebruiken niet beter verkopen bij andere groepen. Bij
optredens wordt maar een kleine selectie gebruikt van wat we hebben.
Damayanti: is er nog uitzicht op een optreden binnenkort ook t.b.v. de subsidie. Ada: er was wel een aanvraag
vorige week, maar dit kwam qua planning absoluut niet uit. De vraag is of we ons meer moeten profileren. Milka
meldt dat er in Lunteren een hotel is (Hugo de Vries) waar zij met haar vorige groep nog wel eens optrad. Wellicht
kunnen we daar eens informeren.
Milka: kon op de website het promotiefilmpje niet vinden. Voorts waren er 4 video’s die niet bekeken konden
worden. Het bestuur zal er naar kijken en evt. Hilko vragen e.e.a. aan te passen.
Marjan: wil evt. in het bestuur. Zie verder punt 9.
Marjo: op 17-11-2018 wordt het jubileum van Garoon gevierd. Er is een middag- en avondprogramma.
12. Trekking lootjes:

Francien trekt Anneke (10 euro); Ben trekt Ben (!) (15 euro) en Betsy trekt Nel Frumeau (20 euro).
13. Sluiting

Ada sluit de vergadering.
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Een stukje van Marjan Faassen, opvolgster van Francien in het bestuur
Hallo dansers en danseressen van Garoon.
Mij werd gevraagd een stukje over mijzelf te schrijven, zodat jullie mij als nieuw bestuurslid iets
beter kunnen leren kennen.
Ik ben 65 jaar geleden (30-03-1952) geboren in Rotterdam waar ik de basisschool en middelbare
school heb doorlopen. Na het behalen van mijn Schoevers diploma “directie-secretaresse” heb ik
een aantal jaren als management assistent bij Unilever gewerkt.
Toen ik mijn man Jacques ontmoette die in Ede bij de Victoria Vesta werkte was het einde van mijn
Rotterdamse tijd in zicht. We trouwden in 1974 en verhuisden naar Ede, waar in 1979 onze zoon
Arno en in 1981 onze dochter Corinne zijn geboren. Inmiddels hebben we 5 kleinkinderen. Twee
jongens en een meisje in Rijswijk Zh en twee meisjes in Houston (USA). Sinds 2001 wonen we in
Rhenen.
Vanaf mijn 6e jaar heb ik bijna altijd wel gedanst. O.a. klassiek ballet,
jazz ballet, stijldansen en sinds 1994 werelddans bij Garoon. Naast mijn
werk in Ziekenhuis Gelderse Vallei heb ik ruim 20 jaar in het bestuur
gezeten van de Stichting Stedenband Ede-Chrudim.
Hoewel ik van plan was om na mijn recente pensionering eerst even te
wennen aan mijn “werkloze” leventje kruipt het bloed toch waar het niet
gaan kan. Ik verheug me dan ook op mijn bestuurswerk voor Garoon en
hoop dat ik jullie vertrouwen niet zal beschamen.
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen een een goed, gezellig en
vooral gezond 2018!

Volksdansen in de Bosbeek in Bennekom
In het voorjaar kregen we van Hora Travel bericht, dat er weer een midweek volksdansen gehouden zou
worden in de Bosbeek. Dus: wie gaat er naar toe? Het is van 17 t/m 20 oktober.
Irene, Ada, Stien en ik hadden ons aangemeld. In september kreeg Stien door overbelasting een erg pijnlijke
knie. Fysio ingeschakeld, je mag wel bewegen, dansen mag ook. Dus geen reden om te annuleren. Ook ik
was niet helemaal mobiel, maar wilde deze week niet missen.
En dan is het 17 oktober. Stien komt me ophalen. Grote verrassing: Nely gaat ook mee en rond 11 uur
meldden we ons bij de Bosbeek. Giel en Karin Herben (Hora Travel) ontvingen ons heel hartelijk. Ada was
er al en Irene was al ingezet als taxi-chauffeur, deelnemers ophalen van station Ede. Wij konden onze kamer
opzoeken, spullen uitpakken enz. en op naar de koffie met gebak. (keuze uit wel 5 soorten). Drie dames
vormden de keukenbrigade, zij hadden alles zelf gebakken. Veel bekende gezichten waren er en al gauw was
het heel gezellig.
In de Bosbeek zijn 2 zalen. Een voor de actieven (Ada en Irene) en een zaal voor minder-actieven,
met o.a. ook de afdeling “Henri Dunant” (grapje van één van de deelnemers omdat Stien en
ondergetekende niet zo mobiel waren). Beide groepen zijn heel gezellig, na elke lesronde wordt er gewisseld
van zaal en dansleiding, in die pauzes is er koffie of thee. Om zes uur een drie-gangen-diner. En vanaf acht
uur worden alle dansen herhaald, is er bal en er is koffie, thee of een drankje.
Woensdag om 8 uur ontbijten we. En vanaf 9.30 uur zijn er weer lesrondes met pauzes. ’s Middags vrij. Het
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was stralend herfstweer, heerlijk om op het terras met een boek of puzzel te zitten, thee te drinken, een eindje
te wandelen (wat bladeren verzamelen voor het herfstbal, daar was Stien mee bezig) of gezellig bij elkaar te
zitten en wat naar elkaar te luisteren. Dan hoor je ook nog eens een nieuw woord: wat is een “beurtbalkje”?
Leer je op een inburgeringscursus voor nieuwe Nederlanders! ’s Avonds weer gezellig dansen of er naar
kijken.
Donderdag, het gewone ritueel. Om 8 uur ontbijt, daarna 2 dansrondes, lunch en ’s middags keuze om deel
te nemen aan Zentangle (dat is een tekentechniek) of Feldenkrais of zanglessen. Je kon ook lekker op het
terras gaan zitten. Om 6 uur weer een heerlijk diner en van acht tot elf uur bal.
Tijdens het diner werden we verrast door het optreden van een duo die voor ons Jiddische liedjes zongen. Ze
noemen zichzelf “Ein bisschen Regen”, genoemd naar een van de liederen van hun repertoire. Prettige
muziek om naar te luisteren.
Ruud, een van de deelnemers, bedankte namens de hele groep de leiding: het echtpaar Herben, dansleidster
Karin Bellaart en de 3 keukenprinsessen. Zij hebben heel goed voor de groep gezorgd, heerlijk gekookt en
toegezegd eventueel volgend jaar weer te willen komen koken. Ook Ans, die altijd zorgt voor een
aardigheidje voor de leiding, werd door hem op ludieke wijze in ’t zonnetje gezet.
Vrijdag, alweer de laatste dag, nou ja halve dag! Vlug alles weer in de koffer, bed afhalen, swiffer door de
kamer enz. en dan naar het ontbijt en helpen opruimen in de keuken. Nog een poosje dansen en een
uitgebreide koffiepauze met nog vlug bij de warme bakker (in Bennekom) gehaalde saucijzenbroodjes.
Afscheid nemen van weer heel fijne dansdagen en heel veel verre dansvrienden.
Wie weet tot volgend jaar.
Groetjes, Margreet

de zentangle werkstukken
van Stien en Ada

Squaren met Luuk
Op donderdagavond 16 november hadden we weer onze jaarlijkse square-avond. Al een aantal jaren
is Luuk bereid om een avond square te geven. Zo langzamerhand is het een traditie geworden, lijkt
mij. Een square is een 4-kant van 4 paren en door middel van callen moet men dan allerlei figuren
lopen. Luuk gebruikt daarvoor zijn singeltjes met muziek en neemt zijn platenspeler
mee om ze er op af te spelen. Niks geen computergebruik.
Tot onze verrassing konden er weer 3 squares gevormd worden, net zoals vorig jaar.
Geweldig! Dit zeker dankzij de komst van leden van onze buur-verenigingen.
De opbouw van de squares begon eenvoudig, maar het duurde niet lang of allerlei
termen klonken weer door de zaal, zoals element left, weave the ring, grand square,
heads half way, swing your partner enz. Behalve squares hebben we die avond ook
nog een round geleerd.
Soms werd het wel weer even een puinhoop, maar Luuk hield het overzicht en kon goed corrigeren.
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En wat liep het lekker op El Paso! Een heerlijke meezinger, maar het was beter om naar de
instructies van Luuk te blijven luisteren.
De week ervoor was Luuk heel slecht bij stem, maar op 16 november was dat gelukkig weer een
stuk beter. Het werd als vanouds een gezellige avond, waarop we al met al heel wat kilometers
hebben afgelegd. Ik heb er weer van genoten!

Ada Feenstra
Najaarsbal van Garoon in de Kei op 24 november 2017
Vanaf eind oktober komt er op de dinsdagmorgen of donderdagavond een lijst langs om in te
schrijven voor het herfstbal. Aarzelend en vrij traag wordt die lijst langer. Er moet wel genoeg
animo voor dit bal zijn. De feestcommissie moet wel weten wat zij moet voorbereiden.
En nu is ’t de 24e en ruim 30 danslustigen zijn aanwezig.
Stien en Riet zijn er weer heel druk mee geweest. Joop (Riet’s man) en Ronald (zoon van Stien) ,
hebben geholpen de zaal heel gezellig te maken met lichtslingers, een heel groot spinnenweb, tafels
en stoelen klaarzetten enz. Ronald hielp ook achter de bar en aan het einde van de avond kwam ook
Joop weer terug om te helpen opruimen.
Voor de verzorging van muziek/geluid was Reinout, een ”oude” goede bekende, weer bereid
gevonden en zagen we ook Lexien en Ben weer op de dansvloer.
Bij Rineke konden we ons aanmelden, een munt ontvangen voor koffie en een heerlijk appelgebakje
met slagroom en een gezellig plaatsje opzoeken.
Judith had heel veel dansen – voor allen mee te doen – uitgezocht en ook een paar blokjes voor de
“jeugd”. De sfeer was heel gezellig, niet alleen om te dansen, maar ook om er naar te kijken en te
babbelen (daarin zijn wij ook heel goed!). De trouwe medewerkers, die er voor zorgden, dat deze
avond weer geslaagd was, werden door Ada in het zonnetje gezet.
Heel jammer – maar we begrijpen het wel, na zo’n lange tijd - stoppen Riet en Stien als
feestcommissie. Deze avond zorgden zij nog heel goed voor ons.
Deze gezellige avond was om 23.00 uur ten einde. Fijn erbij geweest te zijn.
Hartelijk dank aan de medewerkers achter de schermen.
Graag wil ik nog alle Garooners goede feestdagen en een heel voorspoedig 2018 wensen.
Proficiat, Margreet
Noorwegen, een prachtig land. Ik ben er helemaal verliefd op, net als mijn man Kees. Ook dit jaar
hebben we weer een rondreis gemaakt. Zo kwamen we ook in Stavanger. We hadden prachtig weer,
een heleboel gezien en toen nog tijd over voordat de bus ons weer op zou pikken.
Wat doe je dan, eigenlijk is de pap wel een beetje op, je slentert wat en ineens zie ik een winkel
waar ze klederdracht verkopen. In Noorwegen dragen de mensen bij officiële gelegenheden en met
name bij trouwpartijen, de nationale dracht. Zou ik wel, zou ik niet de winkel binnenlopen en
vragen of ik wat foto’s mag maken. Na enig gedraal heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben
de winkel binnen gestapt. Alleraardigst werd ik door 2 dames ontvangen en toen ik vertelde dat ik
uit Nederland kwam en geïnteresseerd in de kostuums was, kreeg ik allerhande uitleg. Het was ook
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geen enkel probleem om wat foto’s te maken.
Toch durf je dan niet goed en maak je snel een
paar kiekjes. Je bedankt de dames hartelijk en
verlaat de winkel. Pf……..toch maar gedaan!
Later in de week, in Flam, komen we inderdaad
mensen tegen in klederdracht die bij een bruiloft
waren. Ze zijn eerst in een tuin bij een restaurant
maar later ook op het plein. Nu heb ik het niet
gedurfd om te vragen of ik foto’s mocht maken
en stiekem heb ik ook maar niet gedaan!
Marianne
Decemberdansbal in Nijmegen
Op vrijdag 8 december zouden Marjo, Simone, Damayanti en ik naar het Decemberdansbal in
Nijmegen gaan, waar Judith een optreden had. We hadden er naar uit gekeken en we hoopten dat het
weer ons gunstig gestemd was. Want de voorspellingen waren niet zo best.
Door de dag heen viel het best mee met het weer, op een enkele hagelbui na.
Toen ik na het eten in de keuken was, dacht ik: "Het lijkt wel of het sneeuwt!" En ja hoor, er lag al
een beetje sneeuw op de grond. Ik heb Marjo gebeld om te overleggen of we wel zouden gaan. Zij
wilde het toch proberen en de anderen wilden dat ook. En ik ook. We spraken af dat we terug
zouden gaan als het niet te doen was.
Al glibberend begaf ik me op de fiets naar Marjo. Het was ook nog eens heel koud.
Voorzichtig reden we even later met de auto richting de snelweg en we hoopten dat het daar wat
minder glad zou zijn. Maar er vielen zulke dikke vlokken sneeuw, die allemaal onze richting op
kwamen, dat de weg daardoor niet goed zichtbaar was. Het rijden viel niet mee en we besloten om
bij de eerste de beste afslag (Oosterbeek) de snelweg te verlaten en terug te keren naar Ede.
We reden al op de afslag toen we zo'n 20 meter verder op de snelweg een file zagen ontstaan. Er
stonden ook al 4 auto's in de berm. Zij waren gestrand. We konden niet zien of er schade was.
We waren dus net op tijd de snelweg af gegaan…Via de N224 zijn we in een
langzaam tempo weer naar Ede gereden, waar we precies een uur na vertrek
weer aankwamen. Simone en ik dronken nog een kopje thee bij Marjo en om
21.30 uur stapte ik weer op mijn fiets en glibberde naar huis.
Zo kwam er voortijdig een einde aan deze avond.
Dus: helaas voor ons geen Bal en voor jullie geen verslag van het Bal…
Anja H.

KERSTBAL in Wageningen
Wat fijn toch dat we nu iemand (Anja!) hebben die de organisatie van dansavonden op zich neemt!
Zo ontstaat er elke keer wel een klein groepje dat met een auto vol ergens heenrijdt.
Na ons laatste sneeuwavontuur onderweg naar Nijmegen(zie vorige verslagje) hoopten we dat het
weer zaterdagavond 16 december wat beter zou zijn. En dat was het!
Dus: op de fiets naar Marjo, en vandaar samen met Anja en haar naar Wageningen.
Simone zou eigenlijk ook meegaan, maar kwam door omstandigheden wat later met eigen vervoer.
We belandden in een gezellige drukte bij aankomst in het buurtcentrum.
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Tot mijn verrassing was het al volle bak en dansten er allemaal kinderen in het rond.
Wat bleek? De Wieledansers hebben de leuke traditie (die misschien ook voor Garoon te overwegen
valt!) om een gezamenlijke Kerstmaaltijd met het hele gezin te organiseren.
Dus: alle dansers nemen hun niet dansende vrouw/man/kinderen mee + iets lekkers om te eten.
En dan volgt er een gezamenlijke Kerstmaaltijd, eventuele optredens, een Kinderbal etc.
En omdat e.e.a. iets was uitgelopen, kregen wij hier dus nog een staartje van te zien.
Op een gegeven moment waren de meeste niet-dansers toch naar huis en begon het bal.
En, verrassing, er bleek live muziek bij te zijn!Een tweekoppig ensemble,
waarvan ik later hoorde dat het Hankes kinderen waren, begeleidde onze
dansen het grootste gedeelte van de avond. Dit leidde soms wel tot enige
verwarring en hilariteit, want
wij volksdansers zitten erg vast aan ‘onze dansmuziek’ en als iets net wat
anders klinkt, of als er opeens geen herhaling komt, zijn we erg van slag!
Maar het was heel leuk om steeds naar de vrolijke Kerstmutsen van ons
orkestje te kijken en ik vond ze echt erg goed spelen!
We hebben de sterren van de hemel gedanst! Bij wijze van spreken dan….
Maar het was echt heerlijk: er kwamen gouwe ouwen voorbij zoals de Tarantella en American
Promenade en iets minder oude, maar toch al weer wat belegen dansen als Ezmer, Bravade, Haro
Haktana, Scottish e.a. waarvan ik de namen niet goed ken.
Af en toe keken we elkaar bij het noemen van een naam even aan: ‘Kennen we die?’ Gelukkig was
Hanke hierin ook een grote steun, want zij souffleerde af en toe: ‘Die kennen jullie ook’ of ‘Deze
dans kan iedereen meedoen’ of ‘Deze dans is goed af te kijken….’
Hoe wist Hanke nu welke dansen we kenden? Het blijkt dat Judith en zij af en toe overleggen en
elkaar stimuleren om juist die of die dans aan te leren. Zodoende lijken onze programma’s op
elkaar, wat het erg leuk maakt omdat je lekker veel mee kunt dansen.
De zaalruimte is niet al te groot, dus we moeten niet met bussen vol naar Wageningen komen, maar
zo’n auto vol mensen past er nog prima bij. En inmiddels worden de ‘Wageningse gezichten’ ook al
wat vertrouwder en hoewel we elkaar af en toe opzoeken, mixen we ons ook lekker onder de
Wieledansers.
De data voor de volgende Wieledanser-bals heb ik alvast in mijn agenda genoteerd, want ik vind het
heerlijk om zo’n avond door te kunnen dansen!
Ook 3 januari staat daarin genoteerd, want mijn vriendin danst in Oosterbeek en daar is dan een
open lesavond. Eens kijken hoe het er bij deze ‘buren’ aan toe gaat!
Enne….ook interesse, geef het dan door aan Anja, zij houdt je dan verder op de hoogte.
Damayanti

Een stukje van de jaarplanning voor de komende periode:
Week 52 en 1
dinsdag 23 januari
donderdag 25 januari
Week 9
dinsdag 06 maart
dinsdag 10 april
Week 18
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: kerstvakantie (23/12 t/m 7/1)
: bestuursvergadering + PR
bij Simone
: gastdocent → Angela Reutlinger
: voorjaarsvakantie (24/2 t/m 4/3)
: bestuursvergadering
bij Ada
: dansleidersoverleg
bij Thea
: meivakantie (28/4 t/m 012/5)
(2 weken meivakantie, Hemelvaartsdag is op 10 mei))

Landverhuizers
Wijnand Karel van het FDA (Folklore Dans Amersfoort) en Marc Bout van Phoenix uit Apeldoorn
hebben samen voor deze 2 groepen een nieuwe thematische dansvoorstelling gemaakt.
Het thema was : Landverhuizers
Het verhaal gaat over meer dan een miljoen mensen die zich tussen 1890 en 1930 vanuit Europa
elders op de wereld ( maar vooral in Amerika) vestigden. Men gaf alles op. En
had alleen elkaar, een paar schamele bezittingen die maar net in hun koffers pasten en ze klampten
zich vast aan hun culturele identiteit. Iedereen sprak een
andere taal, maar allemaal hoopten ze op een goede toekomst
en het grote geluk in die verre landen. De choreografieën
waren mooi en werden afgewisseld met het voorlezen brieven
die de landverhuizers naar het thuisfront stuurden, soms met
mooiere woorden dan dat het in werkelijkheid was. De
Hongaarse mannendansen met klapfiguren en het Ierse dansen
met soft shoes en hard shoes vond ik erg knap gedaan.
Na afloop hebben we nog even gesproken met de jongste en
enthousiaste danseressen van Phoenix, 14, 15 en 16 jaar. Is er dan toch nog toekomst voor de
folkloredans?
De bezoekers (Sjerp en ik dus ook) hebben genoten van deze voorstelling, die in Rosmalen,
Apeldoorn en in Amersfoort te zien was. Een voorstelling met veel energieke dansers , die vele uren
geoefend hebben om dit resultaat te bereiken!
Kerstvakantie:
Op donderdagavond 28 december wordt bij Opanka, Baarn een appelflappenbal georganiseerd, met
orkest Yargon en veel lekkere hapjes. Onkosten € 12. Een gezellig bal met veel bekende dansen. Als
het goed weer is gaan wij daar zeker heen. Wie gaat mee?
zaal : ’t Brandpunt, Oude Utrechtse weg 4a, Baarn, 20 – 23 uur.
Irene Scholten

Dit is de verkleinde versie van flyers, die op donderdagavond in de map zitten.
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We hebben het al eens eerder vermeld, maar hierbij nog een keer. Er is een actie voor minima in de
Gemeente Ede. Garoon doet mee met deze actie.
Inwoners van Ede met een laag inkomen kunnen van gemeente Ede een tegoed krijgen om mee te
doen met sport, cultuur en recreatie. Via www.ededoetmee.nl kun je bij Garoon een heel seizoen
mee dansen. De actie is ook op Facebook vermeld.
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
penningm./ledenadm.
notuliste
lid
lid
lid/50+groep

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

Correspondentieadres Garoon

Weidmanlaan 89, 6713HZ, Ede
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0318-641544
0318-623612
0318-642392
0317-619771
0318-785909
0318-619930

