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Bestuursstukje juni 2020
En dan is het alweer juni en de laatste DIG voor de vakantie en van dit dansseizoen.
Een seizoen dat we ons toch anders hadden voorgesteld. We waren o.l.v. Judith zo lekker aan het
bewegen en toen zaten we in maart ineens in een lockdown. Al gauw bleek dat dansen bij Garoon
naast dansen ook een sociaal gebeuren is en dat leden het gezellige samenzijn misten.
Dankzij de bereidwilligheid van Judith en de inzet van een aantal enthousiaste leden hebben we
iedereen vrij snel een alternatief kunnen bieden in de vorm van de dansfilmpjes van Judith en de
live-stream-lessen op de donderdagavond via Facebook. De donderdagavond
“zoom meeting” biedt iedereen de mogelijkheid om elkaar even te zien en bij te
kletsen. En laten we vooral ons fietsende bestuurslid niet vergeten die persoonlijk
bij de plussers kaartjes in de bus heeft gedaan. Iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt, hartelijk dank voor jullie inzet en creativiteit.
Hoewel we dit seizoen helaas niet dansend kunnen afsluiten is het Kernhuis gelukkig op tijd open
voor een gezellige slotavond op donderdag 25 juni a.s. voor zowel de dinsdag- als de
donderdaggroep.
Voor alle zekerheid wijs ik erop dat we ons wel allemaal strikt aan de corona-maatregelen moeten
houden. Dus niet komen bij verkoudheids- of ziekteverschijnselen, 1,5 m afstand bewaren en alle
hygiënemaatregelen in acht nemen.
Zoals Marjo in haar mailtje van 4 juni jl. schreef is de avond van 25 juni opgesplitst in twee delen
Dinsdagochtend groep:
19.30-20.30 uur (Plusgroep)
Donderdagavond groep:
21.00-22.15 uur
en is aanmelding via mjpot@planet.nl noodzakelijk i.v.m. het max. aantal van 25 deelnemers per
sessie. M.a.w. wacht niet te lang met opgeven, want de aanmeldingen lopen binnen en Vol=Vol.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog onzeker in hoeverre de corona-maatregelen een
rol gaan spelen bij de start van het nieuwe seizoen.
Omdat de maatregelen regelmatig worden aangepast zullen wij gedurende de zomer de vinger aan
de pols houden en iedereen op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.
Zonder tegenbericht gaan de lessen weer van start op:
Dinsdag
1 september 2020 plusgroep
Donderdag, 10 september 2020 donderdaggroep
We hopen dat iedereen dan weer van de partij is zodat we gezamenlijk
onder Judith’s leiding de corona kilo’s er vanaf kunnen dansen.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast een fijne en vooral
gezonde zomer toe!
Hartelijke groet,
Marjan
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Hallo Garooners,
Bij deze wil ik mijzelf wat nader voorstellen. Ik ben Marion Kuin,
in 1958 geboren in Ede. Ik ben ongehuwd en woon met 2 katten en een
kitten in een appartement in de Rietkampen.
Ik ben onderwijskundige en werk bij Het Grafisch Opleidings Centrum
(GOC) in Veenendaal. Mijn werkzaam leven ben ik als onderwijzeres
begonnen in het Basis Onderwijs in Ede. Eerst als invaller en toen 10
jaar op OBS De Elskamp.
Daarnaast heb ik in Deeltijd Onderwijskunde gestudeerd. In de laatste fase van mijn studie ben ik
eerst bij de politie in Ede gaan werken en vervolgens bij Bureau HALT steeds weer in het kader van
onderwijs en preventie. Via een studiegenoot kwam ik in 2001 terecht bij het GOC. Na tussentijds
even weg geweest te zijn werk ik daar nu weer en ontwikkel ik trainingen en digitaal onderwijs.
In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig geweest met paarden, dansen, rolschaatsen en ook nog heel
lang met de lokale omroep. Qua dansen ben ik begonnen met stijldansen, dat heb ik bij elkaar ruim
15 jaar gedaan (t/m Topklasse). Daarnaast ook jarenlang beatballet, jazz dance en jazz gymnastiek,
tapdansen en klassiek ballet, tot ik na een ski-ongelukje langdurig geblesseerd raakte (gescheurde
kniebanden).
Na 16 jaar bij een manege gereden te
hebben kocht ik in 1999 mijn eerste
eigen rijpaard Odin. Dit maatje is
afgelopen januari op 24-jarige
leeftijd overleden. 5 Jaar geleden
heb ik ook een menpony gekocht.
Hiermee men ik ca. 4 x per week.
Ook nu in de Corona-tijd.
Vanaf september 2019 ben ik lid van
Garoon. Na heel lang niet gedanst te
hebben en een beetje suf in een
sportschool aan mijn conditie te
werken, dacht ik waarom niet weer
terug naar mijn oude liefde; het
dansen. Lekker bewegen op muziek.
En dan ook nog met een groep gezellige mensen.
Ik merk nu wel dat mijn motorisch geheugen niet meer werkt zoals vroeger en ‘even’ een nieuw
dansje leren valt best tegen. Maar met hulp van mijn mede Garooners en juf Judith kom ik een heel
eind.
Helaas blijven mijn kniebanden mijn zwakke plek en heb ik snel weer een scheurtje te pakken.
Recent toen ik meedeed met een Zoomparty ging het ook weer mis. Ik doet qua knie weer even
rustig aan doen.
Ik hoop jullie allemaal weer snel te mogen ontmoeten tijdens een dansavond in De Kern.
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Corona =
een drankje
een heilige
een virus …… waar niks heiligs aan is, het kan zeer heftig zijn en
veroorzaakt een isolement voor velen. Blijf zoveel mogelijk thuis,
boodschappen doen mag maar het liefst alleen en houdt 1,5 meter
afstand van elkaar.
Dus samen dansen is uit den boze.
Dan komt een creativiteit in de mens naar boven die zoekt naar mogelijkheden om toch te blijven
bewegen, elkaar te zien, ook op afstand, of elkaar aan te raken door een plastic scherm heen.
Blijven bewegen is belangrijk en zo verschijnt er al sinds weken een filmpje op mijn laptop. Op het
filmpje geeft Judith uitleg van een dans waarna we deze ook zelf met haar kunnen dansen. Helaas
wel in ons eigen huis.
Via Zoom kunnen we met elkaar praten, lachen, huilen en ook dansen. Dat waardeer ik zeer.
Ik vind het leuk om de dansen van Judith via YouTube te volgen maar ik doe dit passief vanuit mijn
stoel. Ik kan me er nog niet toe bewegen om daadwerkelijk mee te dansen maar ….. voor mij is het
een heel mooi leerproces om met een fantastische uitleg de puntjes weer eens op de i te zetten. Niet
alleen de passen maar ook de namen van de dansen worden genoemd en mijn streven is dan ook om
als ik een melodie hoor dan ook de naam van de dans er aan te koppelen.
Bovenstaande heb ik al een paar weken geleden op papier gezet toen ik terug kwam van mijn
wandeling naar Damayanti. Zij stond al bij de deur te kletsen met iemand van de ouderengroep en
daar heb ik mij toen bij aangesloten.
Nu ik het bericht klaar maak voor de G.I.D. zijn we al weer een paar weken verder en worden de
strenge regels iets minder streng, maar helaas een versoepeling om weer samen te kunnen dansen is
er nog niet. Dus Judith, dan kijk ik weer uit naar het volgende filmpje op YouTube.
Wat boffen we met het weer, ja de tuin lust wel een slokje water maar wij kunnen naar buiten,
wandelen en fietsen wat ik dan ook bijna elke dag doe. Zelfs een kopje thee kan in de tuin op
gewenste afstand. Ik moet er niet aan denken als het weer ons in de steek zou laten!
Ik wens iedereen het beste en hopelijk kunnen we in september weer met elkaar volksdansen.
Marianne
Hierbij stuur ik een berichtje voor de nieuwe krant. Voor Judith.
Wat een geweldig idee, de filmpjes voor de dansles. Wat heeft mij dat goed gedaan voor mijn
benen. Als oudere merk je dat je snel achteruit gaat, maar jouw filmpjes – die ik regelmatig gebruik,
soms achter elkaar- helpen echt. Heel veel dank daarvoor.
Hartelijke groet, Betsy

Hallo dansers van Garoon,
Dat zijn de woorden die ik meestal zeg aan het begin van een nieuw dans-filmpje.
Tja……. Die filmpjes zijn een surrogaat vergeleken met het samen dansen in een kring, of met een
partner.
Voorlopig moeten we het er maar mee doen, sinds we half maart plotseling uit ons dansseizoen
weggerukt zijn.
Een bijzondere gewaarwording was het, en is het nog steeds.
Leuk om via via of direct via mail of anders, de verbinding met elkaar te mogen ervaren.
We zijn een gezellige club en verliezen elkaar niet uit het oog.
Eind februari hadden we de workshop Pools, met daarin veel leuke nieuwe dansen.
Die bewaren we maar voor het nieuwe seizoen.
Er zijn 2 dansen, die we zowel bij de plusgroep als de avondgroep hebben gedaan.
Daar wil ik wat informatie over delen.
Blijf gezond en tot ziens, Judith
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Chmiel
Achtergrond:
Oj chmielu chmielu is het oudste bekende rituele bruiloftslied, gezongen tijdens de “oczepiny” (het
ritueel waarin de bruid door de getrouwde vrouwen aanwezig, het kapje van getrouwde vrouw krijgt
opgezet). Er is geen duidelijke bron uit welk jaartal dit lied stamt. Het lied is waarschijnlijk
afkomstig uit de pre-christelijke tijd, voordat Polen in 966 werd gekerstend. Aan het einde van de
19e eeuw werd het gezongen in adellijke en boerenwoningen. Later bleef de gewoonte alleen onder
boeren.
Opstelling: kring in V houding
Stijl: wandelpassen vanaf bal v voet afwikkelen naar hiel (niet doorgestrekt)

Hej na Moście -Polen

(uitspraak: ) heenaamostju

Maatsoort: 3/4
Soort dans: Parendans, Chodzony
Regio: Cieszyń, Górny Śląsk
De dans is een chodzony oftewel een loopdans is van oudsher de opening van een feest, dansavond
of ritueel. Geleid door het belangrijkste paar was het van orgine een op improvisatie gebaseerde
loop en zingdans waarin figuren werden afgeroepen of men simpelweg het voorste paar volgde.
Chodzony komen over t hele Poolse gebied voor. Vanuit de chodzony heeft de Polonez (Polonaise)
zich uiteindelijk in de adelijke kringen verder ontwikkeld. Dit lied komt uit regio Cieszyń in OpperSilezië.
Tekst:
Hej na moście trawa rośnie
A pod mostem fijołek
Hej na moście trawa rośnie
A pod mostem fijołek
Jest w Cieszynie szwarne dziewczę
W Goleszowie pacholek
Jest w Cieszynie szwarne dziewczę
W Goleszowie pachole
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Ter inspiratie voor een vakantie na de corona een reisverhaal van Ria
FOLKLORE-FESTIVALS IN SLOWAKIJE

Zomer 2015 gingen Kees en ik op vakantie naar Slowakije. We gaan altijd op zoek om in ons
vakantieland wat mee te maken van de traditionele folklore. Ik speur naar festivals, etnografische
musea, traditionele gebouwen etc.
Slowakije blijkt een ongekend eldorado. In heel het land leven tradities nog in vele plaatsen.
In de zomermaanden is er bijna elk weekend (!) wel ergens een folklorefestival met muziek, zang en
dans. Ze vinden bijna allemaal plaats bij en in openluchttheaters of openluchtmusea. Vaak van
vrijdag namiddag t/m zondag. Wauw.
Wij maakten een hele zaterdag mee in Vychodna, meer in het noorden en Detva in het midden van
het land, twee van de grootste festivals. De opzet is in grote lijnen hetzelfde.
We keken onze ogen uit.
Van heinde en verre stroomden de mensen toe. Auto’s parkeren in weilanden.
Overdag traden op een kleiner podium wel ca 10 tot 15 groepen op. Zanggroepen,
muzikantengroepen, vooral dansgroepen.
Ruim de helft van de dansgroepen waren Slowaakse, uit verschillende plaatsen. De andere groepen
kwamen meest uit naburige landen: Servië, Roemenië, Polen, Hongarije etc.
Op houten banken (au), met onze paraplu als parasol tegen de brandende zon, genoten we van
prachtige voorstellingen. Wat een spirit en hoog dansniveau, wat een boel dansers, wat geweldig
veel jeugd, veel mannen, schitterende kleding.
De Slowaakse dansen hebben bij vlagen veel weg van het Hongaars. Meisjeskringdansen met zang,
mannen die zich uitsloven. Een traditionele bruiloft werd uitgebeeld. En elke groep wordt begeleid
door een eigen orkest: veel violen, cello, soms accordeon, cimbaal, doedelzak.
Er waren ook workshops te volgen en Kees en ik deden mee met een zigeunerworkshop en eventjes
Turks.
Verbazingwekkend hoeveel jongeren er dansten, wij waren echt oudjes.

Elk festival wordt omlijst met een grote, deels folkloristische markt met tientallen kraampjes.
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Geborduurde kleding, mooi bewerkte leren herderstassen, houtsnijwerk, keramiek.
Schapenbellen en veel schapenkaas.
De grote houten fluit, de fujara die alleen in Slowakije voorkomt en op de werelderfgoedlijst staat
is handgemaakt en vaak prachtig bewerkt.
Traditionele streekgerechten als koekjes, soep, tussendoortjes kon men kopen en proeven. Mmm.
Soms ter plekke gekookt op grote houtvuurkachels.
Dansen en de warmte maakt ook dorstig. Tjee wat kunnen die Slowaken een pils drinken! De hele
dag door.
Overal lopen mensen in klederdracht, ook bezoekers, zijn muziekgroepjes spontaan aan het spelen
of oefenen dansgroepjes.
Geweldige sfeer in een geweldige entourage onder een strak- blauwe hemel.
’s Avonds presenteren alle groepen zich in het grote openluchttheater. Soms wel 60 mensen of meer
op het podium. Duizenden toeschouwers. De afstand van zitplaats tot podium kan best groot zijn.
Handig dat er vaak grote beeldschermen opgesteld staan zodat het ook veraf duidelijker te zien is.
Kees en ik vonden het geweldig om ze mee te maken!
In onderstaande linken beelden van beide festivals.
https://www.youtube.com/watch?v=gwr4LCUcL34
https://www.youtube.com/watch?v=Yxqxa4-bTO4
Overzicht van folklorefestivals waar/wanneer in de link:
http://www.vakantiearena.nl/slowakije/tradities-en-folklore
Het etnografische museum in Martin heeft een uitgebreide, prachtige collectie klederdrachten.
Ria Burgwal
Maar voor nu even geen festivals, ook niet het nieuw opgezette dansfestival DRENTHE ON THE
MOVE van 19-21 juni. Geen optreden van Garoon, geen bediening van Garoon bij de
schaapsscheerdersmaaltijd, geen danscafé. Kortom, alles ligt even stil. We moeten wachten op
betere tijden.
Wel konden we blijven bewegen, dankzij de geweldige filmpjes van Judith. Of je kon af en toe met
Irene meedoen op Gelderland in beweging. Genoeg mogelijkheden.

Irene geeft af en toe een dansles bij Gelderland
in beweging
Judith geeft vanuit haar huiskamer
dansinstructie en dansles
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Ria Burgwal heeft ook songteksten geleverd van dansen, die Judith dit jaar gedaan/herhaald heeft.
Hieronder een van de geleverde teksten.
RACHEL

ISRAEL

Yelda hayeta ey sham bak'far
Bétah taval bisdot dagan
K'lat kanaf haita parpar
Le been hagoren ve hagan
Ve la bayom haruach shar
Ha layla yitnagan.
Refrein:
Rachel, Rachel orech yahel
We tsamotayich hazahav noshek zahav
Rachel, Rachel yeineh afel
Ube eynayich ha eynav nos hek eynav
Rachel, Rachel.

Er was eens een meisje in een dorp
Haar huis was omgeven door velden
Ze is zo licht gevleugeld
Tussen de koren van goud
Maar waarom de wind zingt?
Vannacht zullen zij elkaar weerzien.
Refrein:
Rachel, jouw licht is nog in nevelen
Jouw gouden vlechten zijn gekust door goud
Rachel, met je donkere ogen
Ze lijken op druiven die elkaar kussen.

Alah shoshan min hagolot
Vejif me'od be al alav
Ve eyn machol bamecholot
Sheloh tirkod kalat kan a
Wetslil kolah been hakolot
Marid bemetarav.

Een lelie herrees uit het duinzand
Hij was heel mooi met zijn kleine bladeren
Er is geen dans, onder de dansen
Die de licht gevleugelde niet kan dansen!
Het geluid van haar stem
Laat snaren trillen.

Refrein

Refrein

Ve laila ba kaved mital
Ve te alem besdot negar
Nugim hakochavim me' al
Ke eynahem shel b'ney hak'far
Shoshan leimul bey ta naval
Werak haruach shav.

En de nacht kwam zwaar van dauw
Zij verdween over onbekende velden
Treurig staan de sterren boven
Zoals de ogen van de zonen van de dorpelingen
De lelie verwelkte voor haar huis
Alleen de wind keerde terug.

Refrein

Refrein
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e-mailadres bestuur:
website Garoon:

bestuur@garoon.nl
www.garoon.nl

We zijn ook op Facebook te vinden
Dansleiding:

Judith Boogaard

0318-543990

Bestuur Garoon:
Marjan Faassen
Marjo Pot
Simone Kuijpers
Thea Lammers
Inge Veldkamp

voorzitter
penningm./ledenadministratie
notuliste
lid (50+)
lid + PR

0317-619771
0318-623612
0318-642392
06.15964730
06.19841338

PR Garoon:

Ria Pasman

0318 641165

Correspondentieadres Garoon:
Kopij voor DIG sturen naar :

Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede
adafeenstra@gmail.com

Alle inzenders van verhalen, teksten, foto’s mijn hartelijke dank.

Een goede zomer gewenst en blijf bewegen
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