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Bestuursstukje

En voor je het weet is het alweer december. Dat betekent dat dit onze laatste digitale krant is van 
2019.

In de week van Kerst en Oud en Nieuw houden we even pas op de plaats en wordt er twee keer niet 
gedanst. In de tweede week van januari kunnen we de extra kilootjes van de kerstbonbons en 
oliebollen er weer gaan afdansen.

December is ook een maand voor een terugblik op b.v. de gezellige square-avond met Luuk en het 
zeer geslaagde Najaarsbal. Intussen hebben we ook de ALV achter de rug. Het concept verslag van 
de jaarlijkse vergadering staat in deze krant.

Ook hebben we dit jaar diverse optredens gehad waarvoor de kostuums weer voor de dag zijn 
gehaald. Voor een deel van de kostuums zoeken we een nieuwe opslagruimte.
Stien heeft namelijk aangegeven dat zij haar zolder graag wil opruimen. We doen dan ook een 
dringende oproep aan alle leden om ons te helpen bij het vinden van een oplossing.
Als er iemand ruimte beschikbaar heeft of een geschikte ruimte weet, laat het ons dan s.v.p. weten.

Tenslotte het verzoek om voor 2020 alvast een aantal data te noteren. 
Op 27 februari hebben we geen vakantie want dan komt gastdocent Peter Vree een workshop 
Pools geven. Het is de bedoeling dat Judith een of meer dansen uit de workshop opneemt in het 
dansprogramma van zowel de dinsdag als de donderdag.
Dit ter voorbereiding op het programma voor ons optreden van 18 april 2020 op het 
bevrijdingsfeest in het kader van 75 jaar Vrijheid Ede. Hoewel april nog ver weg lijkt zullen we na 
de vakantie zowel op de dinsdag als op de donderdag een intekenlijst neerleggen zodat we genoeg 
tijd hebben om het programma verder uit te werken. Het is de bedoeling dat het een feestelijk 
optreden wordt in de stijl van de bevrijding in 1945 waaraan zowel dansers van de dinsdag als van 
de donderdag kunnen meedoen.  

Rest mij nog om iedereen, namens alle bestuursleden, hele fijne feestdagen en een gelukkig, 
gezellig en vooral gezond 2020 te wensen. Tot 7 of 9 januari 2020.

Namens het bestuur,
Marjan Faassen
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In de rubriek EVEN VOORSTELLEN een stukje van Corrie

Beste Garoon leden,

Graag wil ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Corrie Akkerman - Janse en ik ben sinds kort lid
van Garoon. Ik woon in Ede en ben werkzaam als piano-en
muzieklerares. Bewegen, bewegingsoefeningen en improvisatie
vormen de uitgangspunten van mijn lessen. Hierbij maak ik ook
gebruik van andere instrumenten dan de piano zoals djembés, cajon
en andere percussie- instrumenten. Verder maak ik deel uit van
verscheidene ensemble’s.         

Volksdansen heeft mijn belangstelling, omdat het bewegen op
muziek is. Het is bovendien erg gezellig op de dinsdagmorgen!

Najaarsbal

Op zaterdag 2 november hielden we ons traditionele Najaarsbal. In een nieuw jasje, met een nieuwe
commissie, waar ik zelf deel van uit maakte. Het was niet makkelijk om een geschikte locatie te 
vinden, maar uiteindelijk is onze keus gevallen op een prachtige zaal in het Witte kerkje in 
Lunteren. Dit kerkje bestaat geheel uit hout, wat het een warme en sfeervolle uitstraling geeft; zeker
in het donker.

De feestcommissie was al om 18.30 uur aanwezig voor het versieren van de zaal en voor de 
catering. Vanaf 19.30 uur druppelden de mensen binnen. Leden van de Plusgroep, leden van de 
donderdagavond groep, introducees en ook wat leden van de "buurdansgroepen". Vele van ons 
hadden lekkere hapjes meegenomen. Er was meer dan genoeg om van te genieten!                            

Om 20.00 uur heette ik iedereen welkom. Na wat huishoudelijke mededelingen nodigde ik iedereen 
uit om op de dansvloer te komen. Hierna nam Judith het programma over, samen met Reinout, die 
de techniek voor zijn rekening nam. Judith had een mooi programma voor ons samengesteld, met 
voor elk wat wils.

Mensen die even niet wilden dansen, konden lekker zitten om toe te kijken of om te kletsen met 
elkaar. 

Om 21.30 uur was een een korte pauze, waarin de Feestcommissie in het zonnetje werd gezet door 
het bestuur. We kregen alle vier een lekker zeepje.                                                                                
Na de pauze dansten we nog een poosje door en voor we het wisten was het alweer bijna 23.00 uur! 
Nadat Judith en Reinout bedankt waren en een attentie van de Feestcommissie ontvangen hadden, 
dansten we de laatste dans. Iedereen hielp nog even mee met opruimen. 2



Ik persoonlijk vond het een superleuk bal. Volgens mij heeft iedereen erg genoten!  

Wat mij betreft: zeker voor herhaling vatbaar!

Mede namens Damayanti, Inge en Heleen wil ik nogmaals iedereen bedanken die op wat voor 
manier heeft bijgedragen aan deze geweldige avond.

Anja Hengstman

NB. De foto’s zijn niet allemaal even scherp, maar het geeft wel de gezellige sfeer weer.

Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 31 oktober 2019

Aanwezig:
Ria Pasman, Floor Hooning, Marjan Faassen (voorzitter), Anja Hengstman, Ada Feenstra, Simone Kuijpers 
(bestuurslid/notulen), Rineke Diemel, Milka Sytsma, Nelie Veurink, Damayanti v.d. Velden, Francien Huttinga, 
Thea Lammers (bestuurslid), Leny Oosterbaan, Judith van Ham, Marianne Huikeshoven, Hilko van der Voet, Inge
Veldkamp (bestuurslid), Ria Burgwal, Kees Burgwal, Sjoerdje Flapper, Tineke Dijkstra, Henriëtte de Bruijn, 
Heleen de Weer, Marjo Pot (penningmeester/bestuurslid)  (totaal 24 personen).
Afmelding met kennisgeving: er zijn diverse mondelinge en schriftelijke afmeldingen binnengekomen. 
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1. Opening
Marjan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dank daarvoor. Er zijn geen agendapunten meer 
binnengekomen, zodat de agenda gevolgd kan worden. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22-11-2018.                                                                                     
Tekstueel:  Marianne merkt op dat de bedragen bij punt 5c, grote clubactie/kleine clubactie, niet kloppen. De 
bedragen moeten zijn: loten hebben 177.50 opgebracht, kosten waren 37,50, waardoor er 140 euro overbleef 
voor de clubkas. 

3. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn nog nieuwe Garoon T-shirts. Ze zijn te koop voor 12.50 euro per shirt en nog in diverse maten te 
bestellen. Deze T-shirts worden ook gebruikt bij optredens. 
Wij staan in ieder geval op 18 april 2020 ingepland voor een optreden in het kader 75 jaar vrijheid. Het 
idee is om in jaren 40 kleding te dansen. Judith is bezig met selectie van dansen en in februari is nog een 
workshop Pools, daar zouden ook nog dansen van gebruikt kunnen worden. Tzt wordt ernaar gekeken 
hoeveel dansers er nodig zijn voor het optreden en hoe dit verder op te pakken. De subsidieaanvraag 
hiervoor is ingediend. Begin volgende maand horen we of we hiervoor in aanmerking komen. 

4. Jaarverslag 1 september 2018 tot 1 september 2019.
In eerste instantie geen op- of aanmerkingen. Noot notulist: na de vergadering bleek de derde GID (dec. 2018)
niet genoemd. In het officiële jaarverslag, dat gearchiveerd wordt, zal dit wel opgenomen 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 het in digitale vorm doorgegaan en ontstond de DIG 
(digitale informatie Garoon), dat 4x per jaar uitkomt. Mocht iemand een andere naam bedenken, houdt Ada 
zich aanbevolen. Er staat altijd een bestuursstukje in met mededelingen en ingezonden stukjes van de leden. 3 
adverteerders leveren een kleine bijdrage op voor de kas. Ada heeft het verzorgen van de DIG op zich 
genomen en wil dit wel blijven doen. Zij hoopt op veel input van de leden, want alleen kan zij de krant niet 
vullen. 
b. Kostuumcommissie
De kostuumcommissie bestaat uit 4 leden (Marianne, Stien, Ada en Anneke). De Nederlandse kostuums zijn 
dit jaar maar liefst 3x uit de kast gehaald. Op 27 maart voor een optreden in de Meent, op 24 mei voor een 
optreden in de Klinkenberg en in juni voor het bedienen bij het schaapscheren. Diverse delen van de 
kostuums moesten daarna gesteven worden, met crackfree behandeld en speciaal gevouwen. Van sommige 
onderdelen moesten de plooien er zelfs een voor een weer ingestreken worden. 
De kostuums zijn overigens merendeel gemaakt door Ria Klootwijk en gebruikt voor diverse optredens in het
buitenland. 

c. Grote Clubactie/Kleine Clubactie
Aangezien Anneke afwezig is, doet Marjan verslag van de commissie. Anneke en Thea hebben samen de 
clubactie verzorgd. In 2018 was er 177 euro opgehaald, kosten waren 37,50 euro, Netto opbrengst was 139.50
euro. Met dank aan de lotenkopers. De bonnen gingen naar Wout Kromhout, Ria Pasman en Ans ten Berge. 
d. PR
Het 40 jarig jubileum is onder de aandacht gebracht van plaatselijke kranten en websites. Ria is met Marjan 
Faassen naar een inspiratieavond geweest over 75 jaar herdenken. Het contact met Cultuurfonds leverde eind 
augustus een optreden tijdens de uitmarkt op. Marjan en Ria zijn naar een bijeenkomst geweest om te praten 
over het nieuwe Sport- en beweegakkoord van de gemeente Ede. Tijdens de vorige ALV bood Inge haar hulp 
aan bij het promoten van Garoon. Zij gaat de PR voor Garoon in een moderner jasje steken en Ria blijft 
netwerken en letten op berichten die voor Garoon een kans kunnen zijn. 
e. Lief- en leedpot Plusgroep
Betsy is niet aanwezig. Haar verslag wordt voorgelezen door Thea. Het startbedrag was 137.10 euro. Er zijn 7
mensen die een bloemetje of fles wijn hebben gekregen. Er is nu nog 80.58 euro in kas, dus deze hoeft nog 
niet gespekt te worden.
f. Jubileumcommissie
In 2018 bestond Garoon 40 jaar. Daarom is er een jubileumcommissie in het leven geroepen om een jubileum 
te organiseren. De commissie bestond uit Marjo, Anja H., Ria P. en Simone.         
Er werd voor 17 november een zaal geregeld, een maaltijd en een orkest. Er waren 3 workshops van oud-
dansleiders (Wilma Fontein, Guus van Kan en Irene Scholten) en het bal werd geleid door Judith.          
Er was een cadeau voor de leden in de vorm van een Garoon-T-shirt. Het was een geslaagde dag met dank aan
alle vrijwilligers. Nely merkt ter vergadering op dat er ook nog een cadeau was voor de dansleiders en 
anderen: een Garoon tas. 
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g. Websitebeheer
Hilko doet het beheer van de website. Deze geeft online informatie over onze vereniging. De website wordt 
gehost bij Digitalus Internet Services en wordt bijgehouden met het programma WYSIWYG Web Builder.
Op de vraag van de vergadering of er ook verslagen op komen van het bestuur wordt ontkennend geantwoord 
omdat de website openbaar is en door iedereen te lezen. De DIG komt wel op de website, daar staat ook het 
verslag van de ALV in. 
Na het lezen van hun verslagen krijgen leden van diverse commissies een attentie van het bestuur.

6. Jaarrekening seizoen 2018-2019 
Het verlies was begroot op 3000 euro, ook i.v.m. het jubileumfeest, maar het werkelijke verliesbedrag is een 
stuk lager. We zijn er dus aardig goed uitgekomen. 

7. Kascontrole
a. De kascontrole is dit jaar op 02-10-2019 gedaan door Hilko van der Voet en Leny Oosterbaan. Zij menen 
dat de financiële boekhouding van Garoon in uitstekende handen is en stellen voor de penningmeester te 
dechargeren voor de boekhouding van het afgelopen verenigingsjaar. 
b. De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Hilko van der Voet en Marianne Huikeshoven; Heleen
de 
Weerd is reserve. 

8. Begroting 2019-2020
Marjo geeft een kleine toelichting: er is een verlies begroot van ongeveer 400 euro. Indien de subsidie hoger 
uitvalt, wordt er quitte gespeeld. We hebben 54 leden op papier, er zijn op donderdag en dinsdag leden 
bijgekomen maar er zijn ook leden afgegaan. De zaalhuur op donderdag is tot op heden gelijk gebleven, op 
dinsdag iets gestegen. Overigens is de zaal op 21-11 niet beschikbaar en moeten we boven dansen. Dit is een 
keer meer dan in de afspraken staat. Als het goed is, zal er volgend jaar daarom max. 4x boven gedanst 
moeten worden. Voorstel is om de contributie te verhogen voor 2020/2021 (indexatie). Dit heeft de 
toestemming van de vergadering. 

9. Bestuursverkiezing
Marjo en Simone zijn herkiesbaar. Zij hebben aangegeven te willen blijven. Er zijn geen tegenkandidaten. Zij 
krijgen beiden een amaryllis en een medaille voor het feit dat zij in het bestuur blijven. 

10. Mededelingen
Geen.

11. Rondvraag
Damayanti: hoe zit het met de privacy? De leden hebben ervoor getekend dat evt. hun foto gebruikt mag 
worden voor bv. de site en Facebook. De nieuwe leden hebben dat nog niet gedaan, dit zal alsnog opgepakt 
worden. Zij vraagt dit omdat in Ede Stad en Edese Post een rubriek is: de week in beeld. Hier zou Garoon aan
mee kunnen doen. Ria Pasman zal zich hierover buigen. 
Damayanti: is bevoegd om kindervolksdansles te geven en is bereid om les te geven op beginnersniveau. 
Mocht Judith een keer uitvallen, kan zij eventueel de les overnemen. 
Francien: waarom vindt het najaarsbal in Lunteren plaats en niet in Ede? Damayanti en Anja hebben samen 
zalen bekeken en Inge meldt dat het moeilijk was een goedkope zaal te vinden; veel zalen waren al besproken.
Hier mogen ook eigen drank en hapjes meegenomen worden, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Ook het 
Kernhuis vroeg veel geld en wilde de catering in eigen hand houden. Milka geeft aan dat een buurthuis niet 
commercieel mag zijn, bij een volgende keer kan besproken worden dat de prijs omlaag moet.
Kees: wil graag een ledenlijst. Marjan heeft een lijst met voor- en achternamen van de leden. Die stuurt zij 
door. 

12. Trekking lootjes: 
Marjo trekt Marjan (15 euro);
Marjan trekt Hilko (12,50 euro)
en Hilko trekt Ada  (10 euro). 

13. Sluiting
Marjan sluit de vergadering. 
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Squaren

Zoals al jaren het geval is, komt Luuk ons 1x per jaar een avond lang trakteren op squaren. En het 
was weer als vanouds. Een heel gezellige avond met soms chaotische toestanden.
Probeer het maar te onthouden als Luuk called/zingt en de Engelse termen vliegen je om
de oren. Je moet dan vrij snel reageren op datgene, wat afgeroepen wordt. Het knappe
van Luuk is, dat hij ons altijd wel weer in het gareel krijgt. We waren met een grote
groep (30 personen). Op 2 mensen na konden er 4 squares gevormd worden.   Een volle
zaal dus. Ook waren er een paar mensen, die voor het eerst kennis maakten met squaren
en die dapper de hele avond doorgingen. Geweldig!                                                            
Het was weer, wat mij betreft, een heerlijk avondje! En Luuk wil volgend jaar wel weer.                   
Ik kijk er naar uit.                                                                                                                                   
Ada Feenstra

Van internet geplukt:

WAT IS SQUAREDANSEN ?

Bijna ieder van ons heeft al eens een cowboyfilm gezien waarin werd gedanst. Op een bepaald ogenblik nam 
iemand een viool en begon deze persoon een dans te leiden, maar niet zomaar een dans. Al hetgeen de 
dansleider afriep werd gedanst. Dit is de oudste vorm van het hedendaagse squaredansen.

Squaredansen is zo modern als vandaag en uitdagend fris als morgen. Het is de beste manier om stress en 
verveling te bestrijden.                                                                                               
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Decemberbal Wieledansers.

Afgelopen vrijdag 13 december zijn Marjo, Anja, Damayanti, Ria en ik naar het decemberbal 
geweest bij de Wieledansers. Er was een orkest met de naam de Bände, een groep van 5 muzikanten
onder wie ook Jonas en Hanna, de kinderen van Hanke Bloksma. Vooral Hanna wist met haar 
gezellige praat een hele leuke sfeer te creëren. Marieke leidde het bal. 

De avond was op een andere plek dan anders omdat het vorig jaar heel vol was en met een 
binnenkring gedanst moest worden en werd nu gehouden in het centrum van Wageningen in een 
oude, zeer sfeervolle zaal.  Echter die zaal  was nog kleiner dan de vorige zaal. Een kleine 
vergissing. 

Er kwamen heel veel mensen van buiten en we zagen veel oude bekenden, Judith was er 
vanzelfsprekend ook en Sjoerdje kwam met wat mensen uit Nijmegen. 

Dat de zaal klein was, was wel wat onpraktisch. Soms werden er op tenen getrapt (sorry) en draaien 
was ook niet erg makkelijk te doen, maar omdat het zo’n sfeervol geheel was, het orkest erg zijn 
best deed en heel goed speelde, maakte dat alles niets uit. Er werd over het algemeen ook heel goed 
gezongen, wat niet altijd het geval is bij orkesten, maar bij een enkel stuk was een beetje zangles 
vooraf misschien wel goed geweest. 

Toen we binnenkwamen oefende het orkest een Bulgaarse dans die ik nog van vroeger kende. Een 
van mijn favorieten. Ik weet de naam niet meer helaas. Ik hoopte dat we die ook zouden dansen, 
maar hij kwam niet voorbij. Tegen elven vroeg Marieke het orkest af te bouwen en nog wat rustige 
dansen te doen. Dat hebben ze gedaan. Dus helaas mijn favoriete dans niet meer! Maar ze gaven 
een toegift en dan toch…… 

Al met al een anders dan andere dansavond. Ik vond het meer lijken op een gezellig feest, waarbij 
ook nog eens gedanst werd. Ik heb in ieder geval genoten.

Simone Kuijpers

Samen naar activiteiten gaan is leuker.

Er is bij Garoon een groepsapp voor leden die samen naar dansactiviteiten willen gaan, zoals het 
danscafé in Wageningen. Als je lid wilt worden van de groepsapp meld je aan bij Anja Hengstman.

NB. Op vrijdag 7 februari 2020 is er weer Danscafé bij de Wieledansers in Wageningen.

Optreden Russisch koor

Zondag 8 december gaf het Russische koor Zarjanka een kerstconcert in 
Oosterbeek. Dirigent is Irina Raspopova, geboren in Rusland, maar woont 
sinds 1993 in Wageningen. De zang is meestal à capella en alles wordt uit het 
hoofd gezongen.

Na de pauze volksliederen, o.a. een strijdlied tegen Napoleon. Een genot om 
naar te luisteren. 
Vlak voor Pasen komt er een paasconcert, ook weer aangevuld met 
volksliederen. Sjerp en ik zullen dan zeker weer gaan luisteren.

Irene
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Bij de de Plusgroep werd er een keer getrakteerd (door Nel) op Carrot cake ontbijtmuffins.
We vonden het heel lekker. Voor herhaling vatbaar. Wil je het zelf maken? Hieronder het recept.

Ingredienten: Voor 9 stuks. Bereidingstijd: 15 + 30 minuten
 
60 ml kokosolie
150 g amandelmeel
50 g arrowroot
1 tl kaneel
½ tl bakzout
4 grote eieren
2 el ahornsiroop
1 el citroensap
1 el citroenrasp
150 g geraspte wortel
75 g rozijnen

Bereiden:
• verwarm de oven voor tot 175° C en bekleed een muffinvorm voor 9 muffins met papieren 

muffinvormpjes. Smelt de kokosolie.
• Roer het amandelmeel, de arrowroot, kaneel en het bakzout in een beslagkom goed door elkaar.
• Voeg de eieren, kokosolie, ahornsiroop, citroensap en -citroenrasp en een snufje zout toe en meng tot

een dik beslag.
• Spatel de wortelrasp en de rozijnen door het beslag en verdeel het beslag over de muffinvormpjes. 

Zet de muffinvorm op het rooster in het midden van de oven en bak de muffins in ca. 30 minuten 
goudbruin en gaar.

• Neem de vorm uit de oven en laat de muffins tenminste 15 minuten afkoelen voor je ze serveert.
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Op de laatste donderdagavond dansen we een kaarsjesdans. Dit keer heeft Judith weer gekozen voor
Joc de Leagane- de vroedvrouwendans.

Hieronder de vertaling:
Dans van de Hatagana (oude hart van Dacia – Hateg)

Toen ik een kleine baby was,
zong mijn moeder dit lied om me in slaap te wiegen

Vele nachten heeft ze niet kunnen slapen vanwege mij
haar liederen bevatten altijd lessen voor het leven
vol van liefde
het is een lied van oude wijze dingen

Vaak vallen lessen je zwaar, lieve dochter,
maar onthoud dat deze lessen begonnen bij mijn moeder.

Nu is het mijn beurt, ik heb mijn eigen dochter.
Nu zing ik mijn lessen door en heb mijn herinneringen aan mijn moeder.

Spoedig zal jij, mijn dochter, je eigen kind hebben. 
Vergeet dit lied niet.
Laat je kind slapen op de woorden van je hart.

e-mailadres bestuur:                                                                   bestuur@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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