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Mededelingen van het bestuur

Beste dansers,

Hierbij alweer de laatste DIG voor de zomervakantie. Wat gaat de tijd toch snel, vooral als je hem dansend 
doorbrengt. We mogen nu weer genieten van een rustperiode wat dansen betreft. Judith heeft weer een mooie
CD gemaakt, voor de donderdagavond, die we in de vakantie kunnen draaien en er dan zelf maar op 
meedansen. Hoeven we het dansen niet helemaal te missen.

De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileumfeest. Verderop in de DIG 
lees je hier meer over. Voor de zekerheid nog even de datum: zaterdag 17 november 2018.

Op 9 juni heeft er weer een groepje Garooners meegeholpen bij de bediening van de 
schaapscheerdersmaaltijd. Was deze keer gezellig en een beetje rommelig. Weten jullie trouwens waarom de 
schapen in juni geschoren worden? Dat heeft alles te maken met de schaapscheerderskou. Dit is in de lage 
landen de benaming voor een koele periode die met enige regelmaat optreedt in de maand juni. Dit kan met 
name voorkomen tussen 5 en 20 juni. In deze periode is het vaak bewolkt en relatief koud. De naam is 
afkomstig uit de tijd dat in deze periode de schapen geschoren werden. Schaapscheerders maakten vroeger 
van het grijze en koele weer gebruik om hun schapen te scheren. Hierdoor wordt de kale huid van de schapen
niet blootgesteld aan de felle juni-zon. (Zo even een weetje tussendoor)

Ook zijn we bezig geweest met de nieuwe privacywet. We gaan een privacyreglement opstellen waarin staat 
hoe wij als vereniging omgaan met de persoonsgegevens van de leden. Als deze klaar is horen jullie daar 
meer over. Een paar leden van het bestuur gaan hiervoor nog naar een bijeenkomst over dit onderwerp.

Verder gaan we nog een paar optredens verzorgen: op 23 juni bij de heropening van het Proosdijpark en op
8 september bij de Burendag rond het Kernhuis. Hiervoor kun je je nog inschrijven. 

Als bestuur hebben we besloten om de contributie voor het volgend seizoen iets te verhogen. De huur voor 
de zaal en de vergoeding voor de dansleiding gaat ook omhoog. De bedragen en het banknummer zullen in 
de eerstvolgende nieuwsbrief aan jullie doorgegeven worden.

De eerste lessen in september zijn voor de dinsdagmorgen 4 september en voor de donderdagavond
6 september. Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne vakantie te wensen en tot ziens in september.

Namens het bestuur,
Marjo

OPROEP                  OPROEP                   OPROEP                   OPROEP                       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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Stand van zaken jubileum op 17 november 2018                                                                              

De jubileumcommissie heeft de laatste maanden niet stilgezeten en er is al een en ander op de rit gezet. Om 
jullie een beetje nieuwsgierig te maken hierbij alvast een klein tipje van de sluier.

Het jubileum vindt plaats in “Ons Huis” bij de Taborkerk in Ede en begint rond 14.00 uur. Er zijn 
verschillende workshops in de middag gepland van “oud” dansleiders; namelijk Wilma Fontein, Irene 
Scholten en Guus van Kan. Wij hadden het idee om hen ook wat “goud van oud” te laten opfrissen, wellicht 
weten jullie nog dansen die jullie graag willen herhalen. Er komt begin van het volgende seizoen (september)
een lijst op de groepen waarop dat aangegeven kan worden.

Er wordt natuurlijk voor eten en drinken gezorgd en in de avond is er een bal onder leiding van Judith 
Boogaard. We hebben orkest Abim bereid gevonden om hun muziek ten gehore te brengen en zij zorgen ook 
voor dansmuziek aan het begin van het bal. Judith zal met hen overleggen over de dansen die zij kunnen 
spelen en dat is natuurlijk in goede handen. De dansen zullen ook op de dansochtend/-avond voorbij komen 
zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen!!

Ik heb natuurlijk lang niet alles verteld; er moeten wat verrassingen overblijven, maar het belooft in ieder 
geval een hele gezellige dag te worden! 
Dus wat ons betreft: ZET DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA……………..!

Namens de jubileumcommissie,
Simone Kuijpers

……………………………………………………………………………….………………………

In de rubriek EVEN VOORSTELLEN komt Jeannette aan het woord

Hallo allemaal,
Sinds september ben ik komen volksdansen op de dinsdagochtend bij de 50+ groep. Er is mij gevraagd iets 
over mezelf te vertellen zodat jullie een beetje weten wie ik ben.
In de jaren ‘90 heb ik ook op volksdansen gezeten bij Garoon. Dat vond ik altijd erg leuk. Door 
omstandigheden ben ik toen gestopt. 

Toch bleef het “willen dansen” kriebelen en ben ik dit seizoen weer gaan
volksdansen. Mijn naam is Jeannette van Zijderveld. Ik ben 62 jaar en
werkzaam bij mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Dit
doe ik inmiddels ruim 40 jaar met veel plezier.
Mijn man Otto is 9 jaar geleden helaas overleden. Wij hebben een dochter,
een zoon en 2 kleinkinderen. Van deze 2 kleinkinderen, 3 en 6 jaar oud , kan
ik erg genieten! 
Op de dinsdagochtend groep dans ik o.l.v. Judith. Het is een erg leuke groep
mensen en ik voel me er steeds meer op mijn gemak. Natuurlijk is alle begin
moeilijk. De dansen zijn eigenlijk allemaal nieuw voor me. Maar zo
langzamerhand met hulp van Judith èn met hulp van de mede-cursisten begin ik er in te komen! Hierdoor 
wordt het steeds leuker.
Ik hoop nog lang te kunnen blijven dansen!
Groeten van Jeannette

    

 2



Danscafé 6 april in Wageningen

Toen ik nog in Amsterdam danste, jaren geleden, was er vrijwel iedere zaterdag wel een instuif in een van de 
danshuizen. Dat was altijd super gezellig. Je kwam altijd wel weer mensen tegen van je eigen groep of 
mensen met wie je samen workshops had gedaan of dansdagen. Dus lekker dansen en zo nu en dan een 
kletspraatje en aan het eind van de avond in de bar soms een Kruskovac (perenlikeur).
Afgelopen vrijdag zijn Anja, Damayanti en ik naar het danscafé in Wageningen geweest. Judith was er en een
vriendin van haar uit Tiel en een aantal mensen uit Veenendaal, Amersfoort en natuurlijk Wageningen zelf. 
Ook nu weer mensen die ik kende van andere workshops, organisatie van het regiobal en dergelijke. Er 
moest zelfs een aantal keer een binnenkring komen, omdat er anders niet genoeg ruimte was. Kortom, lekker 
dansen en zo nu en dan een kletspraatje (alleen de Kruskovac ontbrak).
We hebben ook wat gouwe ouwe dansen gedaan, zoals Juria, Debka Ramot, Rav Brachot, Willow tree. 
Hanke legt altijd een lijst neer waarop verzoekdansen aangegeven kunnen worden en blijkbaar waren deze 
dansen erop aangegeven. Zo leuk om die dansen weer een keer te doen. Sowieso houdt Hanke goed rekening
met de verzoekjes en zijn er genoeg dansen om mee te doen. Ook als je nog niet zolang danst. 
De vriendin van Judith uit Tiel (helaas weet ik haar naam niet), vertelde dat er van haar groep niemand zin 
had om buiten de groep om nog naar andere activiteiten te gaan. Dat is best jammer. Het is heel leuk dat er 
nu een groepje mensen is bij Garoon dat regelmatig naar workshops of danscafés gaat. Anja organiseert dat 
meestal, dus wie ook wel eens een keer mee wil…….
Al met al dus een ouderwets gezellige avond!
Simone

Volksdansdag in Gorssel op 20 april 2018

Wie gaat er mee naar onze jaarlijkse volksdansdag in Gorssel? Ook dit jaar konden wij ons weer aanmelden 
voor deze gezellige dansdag. Irene zorgde weer voor de bus en de paaseitjes en Judith voor het aanmelden. 
Ook de opstapplaatsen en –tijden worden bekend gemaakt.
En dan is het 20 april en is daar weer het schoolreisjesgevoel. We, 13 Garooners, gaan dit jaar met een 
dubbeldekker. Als je snel wagenziek wordt, is het aan te bevelen beneden te gaan zitten. Ook 80-plussers 
wordt dat aangeraden vanwege de trap. We hadden heerlijk weer en nadat na de groep uit Veenendaal, 
Bennekom en alle deelnemers uit Ede waren ingestapt, reden we door de prachtige omgeving naar Otterlo 
om de laatste groep op te halen. Het was een bijna nieuwe bus, die ons heel rustig en snel naar Gorssel 
bracht. Daar aangekomen gaan we eerst vlug naar de garderobe en dan naar de danszaal, waar we met koffie 
en koek werden verwelkomd. 
De leiding was weer in handen van de ons zo vertrouwde Marty Verhoeven en er waren weer heel veel 
bekende gezichten. De dag was weer ingedeeld in groepjes van 5 a 6 dansen, pauzes, demo’s en natuurlijk 
ook heel veel babbelen.
Er waren ongeveer 120 dansers van groepen uit de regio. Zij verzorgden 7 demo’s, leuk om naar te kijken. 
Een groep droeg “echte” kleurrijke kostuums.
’s Middags, vlak na de verzoeknummers, was Garoon aan de beurt met onze demo, Trip to Lambertville. Dit 
optreden ging heel goed. Daarna nog een groepje dansen en twee demo’s. Na de theepauze dansten we nog 
een klein uurtje en dan is er alweer het einde van deze heel gezellige dansdag. Voor de inwendige mens was 
heel goed gezorgd. 
En zo beginnen we aan onze terugreis. Wel een beetje moe, maar als……dan wil ik volgend jaar weer heel 
graag mee.
Groetjes, Margreet

PS. Op het volgende blad staan nog 2 foto’s van Gorssel
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           ...........…….…..…….…….
Paloina

Op zondag 22 april was er in Barneveld in het Schaffelaartheater een voorstelling
van het Internationaal Dansensemble Paloina; Grenzeloze liefde. Een romantische
voorstelling vol internationale dans, zang en muziek.
Zij brengen dansen uit diverse landen, te beginnen met Hongarije, dan volgt
Roemenië, Albanië met een meisjessolo, Servië en Nederland.
De Nederlandse dans is een choreografie van een Terschellings volksfeest 
Sunderum, uitgevoerd door twee vrouwen en een man. Voor deze dans heeft Paloina
twee Terschellinger kostuums van Garoon gekocht en het was mooi om deze
kostuums weer op een podium te zien. Ik was best een beetje trots!
Na de pauze zien we opnieuw een dans uit Armenië, dan volgt India met een
zigeunerdans, Roemenië, Transsylvanië, Rusland, Bulgarije, opnieuw Nederland met
een bruiloftswals. En het wordt afgesloten met een feest, uitgevoerd in het Iers.
Het thema liefde loopt als een rode draad door de dansen. De choreografieën zijn prachtig, een lust om naar 
te kijken. Het aantal dansers op het podium varieert van één tot een hele groep en de meeste dansen lopen in 
elkaar over.
Met een flink aantal Garooners hebben we de voorstelling gezien en ervan genoten. Jammer was dat de zaal 
lang niet vol zat, want het was echt fantastisch.
Een geslaagde zondagmiddag!
Marianne

…..……………………………………………………………………………………………………

Dit soort etalages kun je in Noorwegen nog 
tegenkomen.
Marianne maakte deze foto tijdens haar 
vakantie.
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Hieronder een bijdrage van Judith over aangeleerde dansen

Avak hadrachim
De plusgroep danst al langere tijd de dans met de ‘maanbewegingen’ (1/2 maan, volle maan)
Sinds een paar weken is ook groep 1 van de donderdag hiermee aan de slag. De docent Shmulik Govari heeft
zich laten inspireren door de maan. Hieronder de vertaling van de tekst.

‘Het stof van de weg’,  Rani Mishan, Tekst en muziek: Sagi Iland

Nog even en de avond valt, over de eenzame vallei
blaast de wind vanaf de bergtop, brengt de volgende dag
naar de bergflank, een landweggetje en een granaatappelboom
aan de rand van de olijfgaard: daar heb ik mijn huis gebouwd.

Refrein:
De maan schijnt al en verlicht mijn kalme leven,
daar in de verte herinnert een dof gedreun aan het stof van de weg.

Op een schommelstoel (hier zit ik de hele dag te rusten*), nadat de werkdag voorbij is
kijk ik in de verte (en zie hoe), de kinderen spelen, 
door de takken heen (vanuit het nest) spreiden vogels hun vleugels (wat zijn ze mooi)
en vliegen naar het dageinde (ook ik wil rondtrekken), iets doet mijn hart plots krimpen.
 
Nog even en de avond valt, op de eenzame vallei
blaast de wind vanaf de bergtop, brengt de volgende dag
…………………………………………………………………………………………………………

Adama Veshamayim
Adama Veshamayim is een dans uit groep 2.
Er werd speciaal om verzocht en de dans is dan ook populair!
De dans begint heel rustig, maar gaat elke ronde een beetje sneller, net zo lang tot je bij de laatste ronde een 
beetje draaierig wordt.
Hieronder een vertaling van de liedtekst in Israëlisch en Engels.
 
ADAMAH VESHAMAYIM EARTH & SKY

Adama Veshamayim, Earth and sky
Chom Ha'esh, Tzlil hamayim The heat of fire, The sound of water
Ani margish zot begufi, I feel it in my body,
beruchi, benishmati in my spirit, in my soul.

Heya…heya…heya…heya.....heya Heya...heya...heya...heya...heya
Heya…heya…ho….………… Heya...heya...heya…………….

Ani margish zot begufi, I feel it in my body,
beruchi, benishmati. In my spirit, in my soul.
…………………………………………………………………………………………………………

Schone lakens
Nog een gezamenlijke dans van de plusgroep en groep 1. 
Dat is wel zo leuk met het oog op ons naderend jubileum: Dan kunnen we veel gezamenlijk dansen!
Hieronder een stukje tekst van de maakster van deze dans: Tanja Jager
Ze heeft hem vorig seizoen aangeleerd tijdens de workshop.

Achtergrondinformatie:
Naar aanleiding van een krantenartikel, waarin ter discussie werd gesteld of de klomp nog wel wettelijk als 
officiële werk ’schoen’ gezien mocht worden, heb ik een choreografie over de klomp voor de 
demonstratiegroep Karoen uit Almere gemaakt. In de klompenballade komt de klomp in al zijn 
verschijningen naar voren. Eén daarvan was het gebruik van een klomp aan een stok om water te scheppen 
uit de sloot om de lakens, die lagen te bleken op het veld, vochtig te maken.
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Op verzoek van het Nederlands danshuis in Utrecht heb ik van een stukje uit deze choreografie, het wassen 
van de lakens, een dans gemaakt. Het draaien van de was, het spoelen, het bollen van de lakens en het 
trekken aan de lakens komt in deze dans tot uitdrukking.

NB. Francien is inmiddels bezig bruikbare lakens voor ons te naaien. Geweldig!  

………………………………………………………………………………………………………

Griekse dansen in Athene op het plein bij het parlement.

Vanwege haar slagen voor het Gymnasium was ik samen met mijn
kleindochter Iris het Paasweekend in Athene. 
Zij kon me alles vertellen over de Griekse goden, want ze had Grieks in haar
examenpakket. De Akropolis, de tempel van Zeus en het eerste Olympische
stadion waren geweldig om te zien. 
 Zaterdag tegen 4 uur zagen we mannen in volksdans-kostuum lopen. Op mijn
vraag of ze gingen dansen, kreeg ik als antwoord: ja, om 5 uur. Maar waar??
Dus wij volgden ze tot op het Syntagmaplein, dat rondom al vol stond met
publiek, geen plekje meer vrij. Intussen zag ik steeds meer groepen het plein
opkomen. De prachtigste kostuums! O.a. van Pontos, Macedonië, Cyprus en
Kreta. Ik probeerde tussen de wachtende volksdansers te komen en vroeg ter
gelegenheid waarvan deze bijeenkomst was. Ik begreep dat het om een
bijeenkomst van jongeren uit heel Griekenland en zelfs uit Canada ging.
Enkele kostuums heb ik kunnen fotograferen. 

Om 5 uur was er eerst de wisseling van de wacht. Op zich al een hele gebeurtenis die zeker een kwartier 
duurt. Daarna gingen de groepen om beurten een dans doen. Leuk was, dat ze bekende dansen deden, o.a. 
Tsamikos, Zeibekikos, Makedonsko. To Milo.
Na een half uur bracht de wacht weer een groet aan de onbekende soldaat. Daarna gingen de dansgroepen 
verder, ieder maar ongeveer 10 minuten. 
 Om 6 uur weer de wisseling van de wacht (ieder uur worden de soldaten vervangen). We hebben niet het 
einde van de optredens afgewacht en zijn op zoek gegaan naar het vegetarische restaurant Avocado, dat dicht 
in de buurt was en we hebben daar heerlijk gegeten. Het wisselen van de wacht is op YouTube te vinden. 
KIJKEN !!!  zoeken op: wisselen van de wacht Athene. Het belangrijkste is de zondag om 11 uur, dan 
hebben de wachten witte rokken aan met 400 plooien, symbool voor 400 jaar Turkse overheersing. De 
schoenen zijn klompen met dikke spijkerkoppen aan de onderkant. (om uitglijden te voorkomen). De 
beenbewegingen, vertelde men ons, is het nabootsen van paardenbenen. Volgens het verhaal omdat er een 
koning was die zijn paarden miste en zo nog iets terugzag van zijn geliefde dieren..
Met daarbij heerlijk weer en gezellige eettentjes: het was een fantastisch weekend!   
Irene
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Met Hora Travel naar Macedonië

Dit jaar was de buitenlandse reis van Hora Travel naar Bitola.

Samen met 40 anderen hadden we ingeschreven. In Bitola kregen we les van Snezana Balkanska en Martin 
Ihns. Zij hebben samen een programma georganiseerd dat klonk als een klok!

Na de ontvangst op vliegveld Skopje reden we met de bus naar Veles, alwaar een traditioneel restaurant waar
een heerlijke lunch voor ons klaarstond. En er was muziek, een zangeres en een tapan- en een kaval speler. 
Dus direct een goede kennismaking met de Macedonische muziek.

De reis werd vervolgd naar het hotel Epinal in Bitola.
Wij hadden geluk bij de kamerindeling en kwamen in het vier sterrengedeelte: ruimere kamers, dichter bij de
danszaal en restaurant. Bovendien voorzien van een lift.
Er zou vrij gebruik gemaakt kunnen worden van het zwembad en fitnessruimte. Afhankelijk van het aantal 
sterren gaf dat wel eens problemen. Karin, altijd rustig, had het druk met het oplossen van dergelijke 
problemen.
Na het diner de 1e dansavond. Giel had zijn eigen muziek meegenomen en het zo ingedeeld, dat een groot 
deel kon meedansen.

-Dag 2 met een gids Bitola verkennen en de eerste Macedonische dansen geleerd. De hele week waren er 2 
muzikanten om de lessen live te begeleiden, Marco en Naum. Ze spelen tapan en kaval. Op de foto’s zag ik 
dat ze ook in het eerste restaurant gespeeld hebben.

Een verrassing: ’s avonds was er een dansvoorstelling in het theater aan de overkant, studenten uit Skopje 
lieten hun programma zien.

-Dag 3 met een jeepsafari naar Mariovo, vele uren kronkelend de bergen op, kijkend in diepe ravijnen en 
uiteindelijk tegen 3 uur kwamen we bij een klooster in een dorpje en daar stond weer een traditionele 
maaltijd voor ons klaar. In een speciale pan werd het lamsvlees geroosterd: een vuur er onder, maar bovenop 
een deksel met ook een vuur. Het smaakte heerlijk allemaal. En.. alweer muziek: een zangeres en een      
gaida-speler. Helaas brak er aan het eind een hevige bui los, dus vluchten we weer in de jeeps en we waren in
3 kwartier terug in Bitola.

Na het diner zijn we met een groepje naar de oefenavond van dansgroep Ilinden geweest. In 1988 is deze 
groep te gast geweest bij Garoon. De dansleider bleek de zoon te zijn van 1 van de heren die bij ons geslapen
heeft destijds. Tot slot samen de Makedonsko gedanst, zoals altijd met live muziek! Terug in het hotel nog 
even instuifdansen gedaan.

-Dag 4 Vrijdagmorgen dansen geleerd van 9.30 – 12.00 uur. De lunch moesten we zelf regelen, dat werd dus 
pizza eten met een heerlijke Macedonische salade bij Kus-Kus. `s Middags naar de Griekse ruïne Heraklea. 
Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw is deze stad ontdekt. Daarna naar een nationaal park in de bergen met 
bijzondere dennenbomen. Van 5-7 uur dansen herhalen, na het diner instuif met verzoekdansen.
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-Dag 5 Van 9-11 dansen, daarna naar Prilep alwaar weer een
heerlijke lunch in een prachtig restaurant, ingericht als een
museum, met deze keer een meisjesdansgroep die voor ons
danste en later naar Krusevo, met een bijzonder monument.

-Dag 6 zondag `s morgens dansen, `s middags vrij tot 5 uur,
daarna gingen we zingen met de liefhebbers. Na het diner
(het was weer heerlijk) instuif en herhalen van nieuwe
dansen.

-Dag 7 maandag excursie naar Ohrid en Vevcani, met een tussen-
stop bij een privé- museum. De eigenaar van dit museum heeft een
fantastische collectie kostuums! In Ohrid konden we op eigen houtje
de stad verkennen. Het ligt prachtig aan het meer met prachtige
kerken. In het dorp is ook het museum over A. Den Doolaard die
hier gewoond heeft en boeken schreef zoals: De bruiloft der 7
zigeuners. In het oude dorp Vevcani kregen we een uitgebreide
traditionele maaltijd (met muzikale begeleiding) en om het eten te
laten zakken zijn we nog gewandeld naar de bron van de rivier, die
uit de rotsen tevoorschijn kwam.

-Dag 8 dinsdag, dansen herhaald en ‘s middags video opnamen.
Tijdens het avonddiner speelde een 7 man sterk orkest .

-Dag 9 weer naar huis!

Een gezellige vakantie met dans en cultuur!

Met dank aan Karin en Giel

Volgend jaar weer?

Irene en Sjerp
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 e-mailadres bestuur                                                                                                             bestuur@garoon.nl
 e-mailadres secretariaat                                                                                                secretariaat@garoon.nl
 website Garoon                                                                                                                         www.garoon.nl 

Dansleiding:                         Judith Boogaard                                                                               0318-543990

PR Garoon:                           Ria Pasman                                                                                      0318-641165

Bestuur:

wnd. voorzitter                     Ada Feenstra                                                                                    0318-641544
penningm./ledenadm.           Marjo Pot                                                                                         0318-623612
notuliste                                Simone Kuijpers                                                                              0318-642392
lid                                         Thea Lammers                                                                                 0318-785909 
lid                                         Marjan Faassen                                                                                0317-619771
lid 50+                                  Rineke Diemel                                                                                 0318-619930

Correspondentieadrs Garoon:                                                                           Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede

We zijn ook op Facebook te vinden

Komende activiteiten Garoon:
• optreden bij de (her)opening van het Proosdijpark in Ede
• start nieuwe seizoen op 4 en 6 september
• optreden tijdens Burendag rond Het Kernhuis op 8 september
• Opstapcursus op 27 september, 4, 11, 18 oktober

Data danscafé Wieledansers:
• vrijdag 24 augustus
• vrijdag 2 november
• zaterdag 15 december (Decemberbal)

De dansavonden worden gehouden in Wijkcentrum de Nude,
Kortestraat 2, Wageningen, van 20.30-23.00 uur
Niet-leden € 5,00

Alle inzenders van stukjes hartelijk dank. De volgende krant komt in oktober uit. Je hebt dus tijd genoeg om 
een leuk verhaaltje op te schrijven. We kijken er naar uit!

We wensen iedereen een goede, mooie en gezellige zomervakantie. Tot ziens in september. 
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