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Hallo Garooners

In de eerste plaats hoop ik dat iedereen dit bericht in gezondheid kan lezen.
Nu ons leven in het teken staat van het corona virus gaan de dagelijkse dingen toch wel anders. Zo 
ook het dansen.
We volgen als vereniging de richtlijnen van het RIVM. Vast staat dat buurthuizen zeker tot 6 april 
gesloten zijn er er dus geen activiteiten plaatsvinden. Zodra er bekend is dat de buurthuizen weer 
open gaan zullen we de leden informeren.

Dan nu wat algemene zaken:

Na een goede start in januari is er op 27 februari een workshop Pools gegeven door Peter Vree.
Er zijn leuke Poolse dansen aangeleerd.
Nu het BEVRIJDINGSFESTIVAL NIET DOORGAAT zullen dus ook de voorbereidingen hiervoor 
stoppen. Hopelijk kan er op een later tijdstip nog een festival plaatsvinden.

Op het verzoek van het bestuur of er mensen plaats hebben voor onze kostuums heeft Marianne 
Huikeshoven aangegeven dat de kostuums bij haar opgeslagen mogen worden. We zijn erg blij met 
haar aanbod en inmiddels zijn de kostuums verplaatst.

Judith Boogaard heeft verzocht om op 7 mei een vervanger te mogen regelen zodat zij met haar 
man een wandeltocht kan maken. Als vervanger heeft zij Marieke Schreijgrond, dansleidster van de 
Wieledansers, bereid gevonden.

Nog een paar datums om te noteren:
5 mei      geen dansen voor de dinsdag groep
21 mei      geen dansen i.v.m. Hemelvaart
23 mei      Een voorstelling met diverse dansgroepen in het Akoesticum. in Ede.

     Ook Kansemble, de groep waar Judith Boogaard in danst, zal hier optreden.
     Er zijn van onze beide groepen al een aantal mensen die kaarten hebben besteld.
     De avond zal afgesloten worden met een bal.

13 juni      Bedienen bij het schaapscheren in Ede.

Tot slot wens ik iedereen gezondheid en hoop we dat we elkaar na
deze periode weer dansend kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Thea Lammers

NB. Jullie hebben al een paar keer nieuwe informatie gekregen van het bestuur. De meeste data zijn 
inmiddels vervallen of worden verschoven.     

http://www.garoon.nl/


Folkloristische dansvoorstelling ‘Tussen ons’
Gezien: zondag 19 januari in Amersfoort.
Door: Floor Hooning

Met een auto vol folklorefans arriveerden we in Amersfoort, waar we naast vele Garooners zelfs 
bekenden uit het verre Groningen ontmoetten. De belangstelling was groot en de voorstelling was 
volledig uitverkocht. De Belgische groep Senlima en de Nederlandse groep Folklor Dansemble 
Amersfoort (FDA) hadden de handen ineengeslagen en zorgden voor en prachtige voorstelling. Het 
artistieke brein erachter was Wijnand Karel met ondersteuning van Bert van den Haute en Dorothée 
Ryckman (repetitors van Senlima) en Maartje van Klink (vocale noot, koordirectie van beide 
groepen samen). De vertoonde dansen waren van de volgende choreografen: Wijnand Karel, 
Dominike Karantzounis, Cumhur Sevinç en Ahmed Demirbagh, Marc Bout, Linda Kuha en Bert 
van den Haute.De voorstelling werd live begeleid door muzikanten van het FDA (Renske Velthuis, 
Aisha Harmsen, Bas Cost Budde en Rutger Groot) en van Senlima (Mathilde Vercruysse, Antoine 
Maréchal en Anton Gajdos-Poirette).
Voor de pauze was de stijl vooral klassiek folkloristisch en kwamen dansen uit Macedonië, 
Karpaten, Turkije, Bulgarije, Hongarije en Finland op de bühne. Vooral de hoofdtooien van de 
vrouwen bij de Bulgaarse dansen waren heel speciaal met lange vlechten van bloemen en pluimen. 
Wijnand Karel had in een etnografisch museum in Sofia gezien hoe de hoofdtooien pasten bij 
Bulgaarse kostuums die hij al eerder in zijn bezit had gekregen. Vervolgens heeft hij naar aanleiding
hiervan de hoofdtooien nagemaakt.
Na de pauze waren er meer moderne dansen te zien met thema’s uit de Lage Landen: o.a. een 
vissersdans, een molendans, en de Poaskearls uit Ootmarsum. Knap hoe er ook in de meer 
alledaagse kleding amusante choreografieën ten tonele werden gebracht. Vooral het verhalende 
element  erin maakte het aantrekkelijk om naar te kijken. 
Voor een kleine impressie zie de toegevoegde foto’s en een linkje naar de preview op YouTube.
://tu.be/SSpsgXc      T5HUtps://youtu.be/SSpsgXcT5HU  
Je kunt op 2 manieren het filmpje bereiken:
1 Crtl-toets indrukken+klik boven de link (klik als je het handje ziet verschijnen) en hij doet het.
2 copy en paste de zichtbare link bovenin je surf balk en hij doet het.

           thttps  
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Op 27 februari hadden we een workshop Pools. Deze workshop werd gegeven door Peter Vree.
Op internet is er heel wat te vinden over deze docent. Wat een veelzijdigheid!

Peter Vree volgde vanaf zijn 6e jaar balletlessen. Hij studeerde aan het Rotterdams Conservatorium 
onder andere kerkorgel, accordeon en piano. Hij volgde gelijktijdig de 
dansopleiding aan de Rotterdamse Dansacademie. Vervolgens een kopstudie 
klassiek ballet aan de Nationale Balletacademie. Na een studie slavistiek aan de  
Universiteit van Amsterdam ging hij naar de Uniwersytet Marii Curii 
Sklodowskiej te Lublin (Polen) en studeerde hij bij de afdeling Folkloristische dans. 
Peter bleef zich in de daaropvolgende jaren in Polen en andere landen verder 
verdiepen in diverse vormen van folkloristische dans. Hij was als danser werkzaam 
voor The Polish Dance Theater (neo-klassiek), Opus One (musical) en het 
Internationaal Danstheater (werelddans). Verder werkte hij mee aan diverse tijdelijke
projecten: Joaquim Sabaté (moderne dans), Wentinckproductions BV(entertainment),
Het Nationale Ballet (klassiek). 

Peter heeft grote ervaring op het gebied van schoolprojecten dans op basis- middelbaar- en 
beroepsonderwijs. Hij was balletmeester/repetitor bij het Internationaal Danstheater voor de Jeugd, docent 
dans aan de Amsterdamse Theater Academie Nieuwe Stijl, docent klassiek bij balletstudio Carina Verzeijl in 
Den Haag, docent klassiek ballet en Internationale Dans aan het CKC te Zoetermeer, gastdocent klassiek 
ballet bij het Amsterdams Dance Centre te Amsterdam en verzorgde gastlessen caractère aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag-. Momenteel is hij werkzaam als freelance docent dans/klassiek ballet, 
folklore/caractère en bewegingstheater, als docent folklore/caractère aan de vooropleiding dans van ArtEZ 
Hogeschool voor de kunsten in Arnhem/Venlo en gastmodules (folklore) HBO docerend dans, tevens docent 
klassiek ballet aan het Albeda Dans College en sinds 2011 eigenaar van Projects Unlimited en Pierrot Dans.

                                                                                                                                         

Workshop Pools
Op 27 februari gaf Peter Vree een workshop Pools bij Garoon. Toen ik de zaal in kwam, stond Peter
daar heel rustig in een hoekje te wachten tot de les zou beginnen en ik was dan ook heel benieuwd 
hoe hij les zou geven. 

https://youtu.be/SSpsgXcT5HU
https://youtu.be/SSpsgXcT5HU


Marjan kondigde hem aan en het bleek al gauw dat hij zich ontpopte tot een zeer gedreven docent 
die met heel veel humor en kennis kon vertellen over Poolse dansen. 

Hij heeft een paar hele leuke dansen aangeleerd uit verschillende delen van Polen, waarbij ook de 
muziek zeer divers was van bijna klassiek tot wat wij wat meer gewend zijn aan volksmuziek. 
Hij kon smakelijk vertellen over de relatie tussen moeders en zonen; zijn eigen moeder is Poolse 
dus hij is zeker ervaringsdeskundige! Bij de dans die met zijn drieën gedanst moest worden, was 
duidelijk welke vrouw voor de man (die tussen twee vrouwen in danste) het meeste belangrijk was. 
Als zijn moeder meedanste, was zij dat. Wie er ook verder meedanste! Of het moest natuurlijk zijn 
oma zijn.
Bij die dans leerde hij ook de Huub Huub Barbatruc: een ingenieuze manier waarbij eerst de linker- 
en daarna de rechterdame om de heer heen danst. Het kostte even oefening om onder de knie te 
krijgen en er is heel wat afgelachen door de dansers. 

Al met al een hele gezellige, leuke les die zo nu en dan heel hilarisch verliep, in de goede zin van 
het woord, maar ook opviel door de aandacht die Peter voor de dansers had, als zij vragen hadden 
over Polen of over de danspassen. 
Simone Kuijpers
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Waddenweekend

Op 31 januari zijn Sjoerdje, Marianne, Yvonne (dansgroep Nijmegen en vriendin van Sjoerdje) naar het 
waddenweekend geweest. Marianne en ik zijn vrijdagmiddag met de trein gegaan. Sjoerdje en Yvonne 
waren er al eerder met de auto. Rond 16.00 uur kwamen wij aan in de Stayokay. Gelukkig hadden Sjoerdje 
en Yvonne onze bedden al opgemaakt! 
Even wat gedronken en daarna uit eten in Den Burg, en ’s avonds spelletjes gedaan op de kamer.
De volgende ochtend zijn we naar het strand en de duinen geweest, het was behoorlijk winderig, maar 
heerlijk om uit te waaien. 

Na de lunch begon de workshop van Angela. Zij had een heel gevarieerd programma, met dansen uit 
Griekenland, Bulgarije, Amerika, Rusland en Israël. Twee van de dansen waren behoorlijk pittig, die
heeft zij aan het begin uitgelegd, zodat er voldoende tijd was om de dansen te herhalen.  Vooral de 
Racenica vond ik heel leuk om te doen. 
We kregen een prima diner in de Stayokay en daarna begon het avondprogramma. Het orkest dat altijd
het bal begeleidde was ermee gestopt, dus geen live muziek dit keer. De speellijst was opgehangen en er 
bleken heel veel dansen op te staan die we kenden. De hele avond kunnen doordansen dus. 

Helaas is een van de dansers door de benen gegaan en aangezien
Marianne EHBO heeft, heeft zij haar gehorlpen. Daardoor moest
Marianne een deel van het bal missen, maar kreeg als dank wel een
drankjeaangeboden.
De volgende dag zijn we over het eiland gaan toeren. Marianne
werd helemaal blij van alle sneeuwklokjes die we langs de weg
zagen. En na een lekkere lunch was het weer tijd om terug naar huis
te gaan.

Het was een heel gezellig weekend en we hebben ook weer lekker kunnen bijkletsen met Wilma en diverse 
andere mensen gesproken van de oude dansgroep van Wilma en ook Texelaren die zeer benieuwd waren 
waar we vandaan kwamen en hoe we op het weekend verzeild waren geraakt. Wilma bleek heel wat 
mensen geïnspireerd te hebben om naar Texel te komen. 
Ik sta er altijd weer versteld van hoe 2 ½ dag weg op een eiland het gevoel kan geven dat je een week op 
vakantie bent geweest, maar toch is het echt zo. 
We hebben super genoten maar dat is, denk ik, wel duidelijk uit bovenstaand stukje. 

Simone



IK GEEF DE PEN DOOR….

Ik ben een geboren Tukker en kom uit een piepklein boerengehucht in de buurt van Almelo.
Mijn allereerste kennismaking met volksdansen was in de tweede klas op de middelbare school. In 
plaats van de reguliere gymles leerde onze gymjuf ons een poosje eens per week een aantal dansen. 

       
 Het begrip “volksdansen” kende ik toen niet, ik dacht dat het ook een manier was om gymlessen in 
te vullen en wel een hele leuke!
Toen ik in 1971 in Groningen de verpleegstersopleiding ging volgen was daar op een avond een try-
out van een volksdansdemonstratiegroep. Na afloop werd er een dans met het “zusterspubliek” 
gedaan. Ik werd betoverd! De week erna was ik lid van de recreatieve volksdansvereniging Teu en 
veertien jaar heb ik daar met enorm veel plezier gedanst. 
Jaarlijks was er een weekend weg met de hele vereniging. Het weekend Terschelling met de 
wiersoep uit het wad en dansen op de kade bij de boot werd legendarisch. 
Hilko en Floor, die Kees en ik vanuit Teu kennen, herinneren zich dat ook nog heel goed.
In 1979 ging ik de kaderopleiding voor amateurvolksdansleidster volgen en heb ik zes jaar les 
gegeven. Enig om te doen. Soms wel zo’n vijftig leden per groep, maar dan wel allemaal beginners 
of allemaal gevorderden. 
Ook bestuurlijk was ik actief. Een aantal jaren zat ik in de dansdagcommissie en enkele jaren ben ik
secretaresse geweest. Zo heb ik Kees ontmoet toen hij penningmeester werd.
In 1985 verhuisden we naar Delft en Daphne werd geboren.   



Het volksdansen verdween uit ons leven, mede door de onregelmatige diensten in het ziekenhuis. 
Begin  negentiger jaren, we waren ondertussen naar Leusden verhuisd en Lars was geboren, gingen 
we op verschillende avonden bij Terpsichore in Amersfoort dansen. Maar met Kees met een baan in 
het westen en kleine kinderen, raakte dat in het slop. In 1995 begon ik weer, helaas kreeg ik na een 
paar jaar een ernstige zweepslag en was vier jaar uit de roulatie. 
Maar het dansbloed kruipt waar het niet gaan kan en ik probeerde een jaar lang country-line dansen.
Dat is minder huppelig. Leuk, maar toch wel veel van hetzelfde, ik miste de diversiteit in dans en 
muziek, de heerlijke onregelmatige ritmes uit de landen van de Balkan.
In 2001 was ik weer bij Terp en zes weken later Kees ook. Het was leuk en wat een boel mannen en 
gelukkig kon ik alles weer meedoen. Ik werd weer net zo fanatiek als vroeger. Ging weer naar 
dansdagen, instuiven, Doe-dans. Organiseerde mede het 40-jarig jubileum.

Volksdansen was weer mijn grootste hobby, maar ik vind meer dingen leuk. Vooral op het creatieve 
vlak. Tekenen, origami, naaien, breien, borduren, bijna alle handwerktechnieken. In het verleden 
heb ik daar enkele opleidingen in gevolgd, puur om de technieken onder de knie te krijgen. Fietsen, 
lezen, puzzelen, bordspellen doe ik ook graag.

Ik ben bijna twintig jaar werkzaam geweest in de verpleging, altijd in een ziekenhuis op diverse 
afdelingen. In Leusden ben ik het gastouderschap ingerold. Zo’n twintig tot dertig uur per week 
ving ik jarenlang kinderen thuis op. 

In 2012 ben ik de volksdansopleiding voor senioren gaan doen. Daar ken ik Judith van. En haar 
fijne lesgeefkwaliteiten! Dat was mede een belangrijke reden om nu hier te komen dansen.
En het bevalt heel goed! 
Ik ben niet meer zo piep en kan hier weer een hele avond dansen, een gevorderde en vergevorderde 
groep op één avond werd voor mij te veel van het goede.
De donderdaggroep is een fijne, gezellige club mensen, veel saamhorigheid. Leuk!
Alleen de namen van iedereen…..
Best gek, nu ik dit schrijf dansen we niet i.v.m. het coronavirus. Heel logisch natuurlijk,  maar ik 
mis het enorm! Ik hoop dat we elkaar snel weer op de dansvloer zullen zien.

Blijf gezond!
Ria Burgwal
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NB. Een aantal van ons hebben al kaartjes gekocht voor de voorstelling van 23 mei in Akoesticum. 
Naar aanleiding van de laatste aangescherpte maatregelen zal dat niet doorgaan in mei. Misschien 
op een later tijdstip?

GENIET VAN DE LENTE EN BLIJF BEWEGEN.

Hopelijk ontmoeten we elkaar weer in juni.

En als je nog iets leuks te melden hebt voor de volgende krant in juni…… ik zie graag wat kopij 
tegemoet.

      
Tenslotte nog de tekst van de Knips Mixer

Knips Mixer

Wait till the sun shines Nelly
And the clouds go drifting by

We’ll be so happy Nelly
Don’t you cry

Down lover’s lane we’ll wander
Sweetheart you and I
So won’t you wait till
the sun shines Nelly

By and by

           


