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Bestuursstukje

Dit is alweer het laatste bestuursstukje van dit dansseizoen. Gelukkig valt er weer een en ander te 
melden in dit stukje, dat betekent dat er veel leuke activiteiten zijn geweest of staan te gebeuren. Altijd 
leuk om hier even bij stil te staan. 

Inmiddels is het optreden van de Plusgroep bij de Klinkenberg achter de rug. Ik heb foto’s gezien die 
gemaakt zijn en het zag er allemaal heel gezellig en zonnig uit. Leuk dat de bewoners vanaf hun 
balkonnetjes of beneden op het plein mee konden genieten van het dansen!

Het was voor Anneke even puzzelen om genoeg mensen voor het schaapscheren bij elkaar te krijgen. 
Dat dit nu net in het Pinksterweekend viel, hielp natuurlijk niet echt, maar gelukkig is het ook dit jaar 
weer gelukt!

Aan het eind van de vakantieperiode staat er nog een optreden gepland,  namelijk op de Uitmarkt. Een 
goede gelegenheid om Garoon op de kaart te zetten. De Uitmarkt is op 30 augustus en Garoon staat om
20.00 uur ingepland. Er zullen verschillende podia zijn rond het Oude Kerkplein in Ede waar 
verenigingen zich kunnen profileren. Een goede promotie zo vlak voor het nieuwe seizoen. Judith heeft 
al een programma gemaakt en dit wordt regelmatig “doorgedanst”. Judith zelf kan er niet bij zijn. 

De najaarsbalcommissie is ook al druk bezig geweest. Inmiddels is bekend dat het Najaarsbal op 
zaterdag 
2 november 2019 vanaf 20.00 uur gepland staat. De plek is de zaal in het witte kerkje in Lunteren. Het 
belooft weer een gezellige avond te worden. 

Over de festiviteiten 75 jaar bevrijding valt nu nog weinig concreets te melden. Ria Pasman houdt 
vinger aan de pols. Zodra er meer bekend is over optredens, dan laten we jullie dat natuurlijk weten. 
Rest mij nog om jullie een hele fijne zomervakantie te wensen!

Namens het bestuur,
Simone Kuijpers

---------------------

Hieronder volgt een verhaal van Anja. Het had eigenlijk al in de vorige DIG moeten staan, maar door 
een misverstand is dat niet geplaatst. Bij deze alsnog.

Balkanparty

Op vrijdag 14 december ging ik met Damayanti, Anneke en haar man Wout naar de Balkanparty in 
Nijmegen. Deze avond was een combinatie van een korte workshop, een bal, optredens van Kansemble 
(waar Judith bij danst) en Ralda (uit Raalte) en luistermuziek van het orkest Zadar.
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We kwamen ruim op tijd aan bij de zaal. Judith was bezig met het klaarzetten van allerlei lekkere 
hapjes. Het zag er gezellig uit!
Om 20.00 uur begon Guus de avond met een kleine dansworkshop Kroatisch. Hij leerde ons 3 dansen 
aan. Hierna was er een kort bal o.l.v. het orkest Zadar.
Halverwege de avond kwamen de optredens van Kansemble en Ralda. Als eerste lieten Judith en haar 
danspartner Ferry ons een mooie dans zien. Daarna kwam de kindergroep van Ralda. Zij hadden een 
prachtige dans met tamboerijnen. Zo knap! Vervolgens liet Kansemble ons een dans zien uit Bosnië 
(Banjaluka), waarbij ze zelf meerstemmig zongen. Het klonk erg mooi!
Guus vertelde bij elke dans van Kansemble iets over de kleding, want ze hadden telkens een ander 
kostuum aan. Bij de volgende dans hadden ze Keverrokken aan, met dank aan Wijnand Karel.
Toen deze dans voorbij was, kwam er een blokje luisterliedjes van het orkest Zadar. Vooral de zangeres 
vonden we erg goed! Het was prachtig om naar te luisteren en een goede afwisseling tussen de 
dansoptredens.
Nadat we genoten hadden van Zadar kregen we weer een aantal dansen te zien, afwisselend van Ralda 
en Kansemble. Er was een dans van Kansemble waarbij ze Kroatische kostuums droegen, die gemaakt 
zijn in Limburg. Ze lieten ook nog 2 stukjes zien van een choreografie die nog in de maak is. 
Toen alle dansoptredens geweest waren, werden de stoelen weer aan de kant gezet en konden we nog 
een half uurtje dansen met het orkest.
Het was een prachtige veelzijdige avond die goed in elkaar zat. Mijn complimenten voor de organisatie!

Anja Hengstman
--------------------

Op 12 april ging een groep Plussers van Garoon naar de dansdag in Gorssel, waar zo’n 150 mensen 
zich verzameld hadden. Als vanouds was het weer gezellig. Er werden die dag weer heel wat bekende 
dansen gedanst.
Verschillende groepen lieten een dans zien als demo. Soms in een mooi kostuum.
Garoon liet als demo de Poolse dans (W Moin Ogrodecku) zien.
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Hoi!
Er is gevraagd om me even voor te stellen. Nou na lang aandringen van Ada (sorry Ada!) zal ik dat nu 
dan toch eindelijk maar even doen.

Ik ben Inge, in de donderdagavond groep ook wel bekend als Jut of blij ei. Afgelopen seizoen ben ik 
gezellig met jullie mee komen dansen. Vooral omdat Heleen (Jul) een paar lessen al had gedaan en zei: 
volgens mij vind jij dat ook heel leuk. En de rest is nu geschiedenis…
 
Ik had totaal geen danservaring, maar ik heb het ontzettend naar mijn zin bij jullie. Al blijft links en 
rechts nog lastig. Ik heb dankzij Judith en al haar geduld al vele dansen nu redelijk onder de knie.. Al 
moet ik vooral niet gaan proberen te praten, dan gaat het mis! Maar gelukkig mag dat allemaal en is de 
rest van de groep altijd bereid om weer even zachtjes te fluisteren wat nu ook alweer de stapjes waren. 
Hiervoor vele dank! Ook ga ik nog wel eens naar het danscafé in Wageningen samen met Heleen. 
Heerlijk om een paar dansen mee te kunnen doen, en vooral ook veel dansen te kunnen zien. Net als bij 
Garoon straalt het plezier er altijd van af.

Wat ik verder nog kan vertellen is dat ik volgens mij met mijn 28 jaar het jongste lid ben momenteel. Ik 
heb een HBO opleiding applied science gevolgd om vervolgens voor een master opleiding in 
Wageningen te belanden. Nu woon ik nog steeds in de buurt en dans ik dus gezellig met jullie mee, en 
ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen!

Inge Veldkamp

--------------------

Dansreis naar Italië, mei 2019

Naar de zuidpunt van Italië, dat leek ons wel wat.
En 30 andere volksdansers uit Nederland dachten er net zo over.
We moesten om 6.30 uur op luchthaven Rotterdam zijn. Dat betekende vroeg uit bed, want we zouden 
ook nog Fredriek ophalen in Leusden, dus 3.40 uur de deur uit. Helaas was bij Leusden de weg versperd
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en met veel tijdverlies gelukkig Fredrieks huis gevonden. Dan snel naar Bleiswijk, vanwaar onze zoon 
ons met onze auto naar het vliegveld bracht, precies om 6.30 uur kwamen we daar aan.
Na een prachtige vlucht met veel uitzicht kwamen we aan in Lamize Terme. Daar moesten huurbusjes 
en een auto worden opgehaald. Een heel
gedoe, omdat we niet wisten dat je een
creditcard moest hebben om de auto of busje
mee te krijgen. Ik had de mijne gelukkig bij
me, want ik zou in de personenauto rijden.
Gelukt en dan achter Gos in haar groene
campertje aanrijden naar Palizzi Marina,
helemaal onder in de voet van Italië.
Onderweg zie je o.a. de Etna op Sicilië.
Ons verblijf was op camping Docica met
15 huisjes, direct aan de Ionische zee.
We hebben genoten van het heerlijke uitzicht,
de palmen langs het pad voor onze huisjes en
het geluid van de golven. Vanwege de stenen ben ik niet in zee geweest, maar enkelen gingen toch.

Woensdag-, vrijdag- en maandagmorgen dansles van Marlies Juffermans, na de (zelf gemaakte lunch) 
vrij om te relaxen, eind van de middag dansen herhalen of zingen, om 7 uur een 5-gangen diner met 
wijn, sap en/of water, en tot slot instuifdansen. Overdag dansten we buiten onder een overkapping, 
zodat we geen last hadden van de zon.

Op donderdag eerst naar de markt in Bova
Marina, dan naar de stad Bova, hoog op de
berg op 900 m.
De stadjes in deze streek zijn nog Grieks.
Straatnamen zijn in het Grieks. In een
taveerne geluncht op z'n Italiaans: hapjes en
brood vooraf, pasta met een heerlijke saus
en sla, fruit en koffie toe. Hoog boven de
stad een ruïne met prachtig uitzicht over de
omgeving. We hebben gedanst op het
dorpsplein en na een consumptie bij het
cafeetje, waar we stroom van mochten
gebruiken, Ruud ontpopte zich als
hulpkelner!

Zaterdag naar de bergamotten-kwekerij.
Bergamotte is een zure citrusvrucht, die voor
veel doeleinden wordt gebruikt: cosmetica,
etherische
olie, medicijnen en in de earlgrey thee.
Bijna alleen in deze streek groeit de boom,
die altijd geënt moet worden op een
sinaasappelboom. Ook hier hebben we
gedanst, deze keer onder een moerbeiboom.

Zaterdagavond kwam de dansgroep uit Bova Marina optreden. Met z'n allen lasagne gegeten, daarna 
samen gedanst. Marlies deed met iedereen de lepeldans. Giel de Russische zitdans, de ciulandra en de 
alunelul als zitdans en dat gaf veel pret.
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Zondag naar Galliciano via een slingerweg 
met allemaal s-bochten. Galliciano is ook 
een oud Grieks stadje met nog steeds 
bewoners die Grieks spreken, met een leuk 
museum, een amfitheater en een oude 
Grieks- Byzantijnse kerk die nog in gebruik 
is. Na de rondleiding een heerlijke lunch op 
een overdekt terras met weer de aller-
lekkerste Italiaanse hapjes en pasta en vers 
geplukte sinaasappel toe.

Dan is er tijd voor muziek en dans. De kok, met schort en trekzak en 2 tamboerijnen erbij speelden in 
een vlot tempo. We konden daar heerlijk op dansen.

Een jochie van een jaar of acht kon geweldig 
goed tamboerijn spelen en bleek ook nog goed 
te kunnen dansen. In een regenbui keerden we 
terug naar onze busjes en huiswaarts.
Het eten was uitstekend, ieder dag anders: 
grillvlees, gestoofde groenten, gestoofd 
geitenvlees, lasagne, vis, gegrilde gamba's en 
mosselen. Alles met heerlijke wijn erbij.

Met dank aan Karin en Giel 
(Hora Travel), 

Marlies en Gos. 
Een week om lang van na te genieten

IRENE

………………..
Optreden in De Meent

Op 27 maart mochten we optreden bij De Meent in Veenendaal. We werden er hartelijk ontvangen. 
Zowel de bewoners als Garoon hebben ontzettend genoten van het optreden.
We begonnen het optreden (nadat de geluidsinstallatie eindelijk werkte) in onze Nederlandse kostuums. 
Daar werd in het kort uitleg over gegeven. En we dansten een aantal Nederlandse dansen, zoals Hakke 
Toone, Munkeduls mazurka, Amarilletje, Ijswals, Ljouwerter Schots. Na een korte pauze dansten we 
verder in ons Garoon T-shirt en toen werd het optreden Internationaal. De bewoners werden 
meegenomen op een wereldreis onder andere naar Polen, Armenië, Rusland en Turkije. Al met al was 
het een geslaagd optreden en de bewoners genoten zichtbaar (of hoorbaar) van ons optreden.
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--------------------

GEZELLIG OPTREDEN BIJ HET VERZORGINGSTEHUIS “DE KLINKENBERG”

Op vrijdag 24 mei jl. was het zover. De 50+-groep had een optreden en wel  voor leeftijdgenoten in het 
verzorgingstehuis De Klinkenberg.
Om goed voor de dag te komen had Judith van te voren flink geoefend met de groep. Zowel de mensen
die zich hadden opgegeven als de andere leden van de groep moesten flink aan de bak.
Dat er goed geoefend was, was goed te zien tijdens het optreden.
Twaalf dames gingen van start met de “Boanopstekker”. Tijdens het dansen werd het lied van de 
“Pannenkoek” luidkeels gezongen (Hupsakee, m’n lieve Moeke, bakt vandaag weer pannenkoeken ….). 
Vervolgens werd de “Scherensliep” gedanst. Velen herinnerden zich  de muziek van deze dans van vroeger,
toen aangeleerd of gehoord als “Komt vrienden in den Ronde, minnaars van enen stiel”. Het was wel
opletten, dat je de stap achterwaarts bij het begin van een figuur niet vergat. Wel vergeten? Jammer maar
geen man over boord. Alleen wij kenden dit geheim.
Hierna maakten wij even een uitstapje naar Denemarken. De “Munkeduls Mazurka” stond op het
programma. Een vermoeiende dans maar de dames brachten het er goed van af.
“Kraben en Knooien” uit Groningen werd daarna voor het voet – zon – licht gebracht. Gelukkig kenden
iedereen deze dans door en door. Alhoewel er toch nog even stiekem werd gekeken of de partner zich op
tijd voor hun dames plaatsten. In deze dansen dienden de partners wel op te schuiven zodat men iedere
keer een nieuwe dame naast zich kreeg. Het “Amarilletje” werd voor de verandering niet in een kring maar
in een “kolom” gedanst. Het zag er van de zijkant leuk uit. 
Tot slot de ÏJswals”. IJs was er wel maar niet voor de dansers. Twee paren waren geselecteerd om deze 
dans uit te voeren. Met deze dans werd het blokje Nederlands afgesloten en konden de dansers even 
uitblazen om 20 minuten later opnieuw op het dansplein een show te geven.

Maar eerst werd het nodige vocht naar binnen gewerkt. Want ondanks de voorspellingen aan het begin 
van de week, was het deze vrijdag droog en zonnig.
Het tweede deel van ons optreden werd begonnen met “Oj maju maju” uit de Oekraïne. Een prettige 
kringdans, leuk uitgevoerd. 
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Met de “Hora de mina” uit Roemenië hadden we gehoopt dat Hennie, lid van onze groep en bewoner van
de “Klinkenberg” mee zou dansen. Helaas liet Hennie zich niet verleiden tot meedansen. Jammer, was
een leuke propaganda voor onze groep geweest.
Nu naar Rusland met de “Vesyolaya kadril” Deze dans had iedereen goed in de benen en liep gesmeerd.
Van Rusland naar Israël is in de volksdanswereld niet zo’n grote stap. Met “Sulam Yacov”, een dans die
sinds jaar en dag op het programma staat, hebben nogmaals geprobeerd Hennie in de kring te krijgen. Maar
ook dit keer gaf Hennie de voorkeur om van de zijlijn te genieten van hetgeen geboden werd.
Een  uitstapje naar Polen was het volgende onderdeel van het programma. “W Moim Ogrodecku” ! met veel 
handgebaren en draaien showden de dames deze leuke Poolse dans. 
De groep sloot dit gezellige en leuke optreden af met “Di grine kuzine” uit Israël. 
Al met al een geslaagd optreden met een leuke presentatie van de groep. Heel verrassend dat diverse leden
de moeite hadden genomen om naar ons optreden te komen kijken.

Ben Franke

Hallo allemaal,

Graag nodigen we jullie uit voor de voorstelling "Folklor je moj zivot". Een voorstelling ter gelegenheid

van het 5 jarige bestaan van Kansemble. Kansemble deelt het podium graag met de groep "Veselin Malesa" 

uit Banja-Luka, de hoofdstad van het Servische bevolkte deel van Bosnië. Zelf heb ik met deze groep al een 
vriendschapsband sinds 1982 en kijk dus erg naar deze gezamenlijke voorstelling uit. 

Naast het Bosnisch/Servisch zal Kansemble een internationaal programma laten zijn met maar liefst

3 premières. De verdere informatie is te vinden op de bijgevoegde poster.

Met vriendelijke groet, Guus van Kan
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Voorstelling Kansemble is op zondag 23 juni om
15.00 uur

Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen

Voor danscafé’s bij de Wieledansers; kijk op hun site. 
Daar kun je data vinden

e-mailadres bestuur:                                                                   bestuur@garoon.nl
e-mailadres ledenadministratie                                                     leden@garoon.nl
website Garoon:                                                                               www.garoon.nl
 
We zijn ook op Facebook te vinden

Dansleiding:                    Judith Boogaard                                         0318-543990

Bestuur Garoon:
Marjan Faassen               voorzitter                                                    0317-619771
Marjo Pot                        penningm./ledenadministratie                    0318-623612
Simone Kuijpers             notuliste                                                      0318-642392
Thea Lammers                lid (50+)                                                     0318-785909
Inge Veldkamp                lid                                                               06.19841338

PR Garoon:                     Ria Pasman                                                 0318 641165

Correspondentieadres Garoon:                             Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede

Kopij voor DIG sturen naar :                                           adafeenstra@gmail.com
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Nog even voor alle duidelijkheid: De laatste lessen zijn op 18 en/of 20 juni
Daarna begint de zomervakantie, wat Garoon betreft.

De start van het nieuwe dansseizoen is weer begin september: 3 (Plusgroep) en 5 september 
(avondgroep).

Allen een fijne en goede zomer gewenst en tot ziens,
Ada
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