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Bestuursstukje

Tijd vliegt als we weer mogen dansen en voor je het weet is het alweer oktober! Dus hierbij het eerste 
bestuursstukje van het nieuwe dansseizoen.

Aan het einde van de zomer, op 30 augustus mochten we optreden op de Uitmarkt in Ede. En wat was dat leuk! 
Veel mensen bleven kijken en hebben er van genoten. En niet alleen de toeschouwers hebben genoten, maar ook 
de dansers hebben erg veel plezier gehad.

Naast het optreden op de Uitmarkt is er nog een kleine promotie geweest voor de commissie van de festiviteiten 
75 jaar bevrijding. Een klein groepje is in hun beste ‘bevrijdingskleren’ in Cultura in Ede geweest om te laten 
zien wat voor mooie dansen we in huis hebben. 

Naast deze promoties zijn Ria en Inge ook Garoon wezen promoten bij ‘elkaars cultuur proeven’ waarbij ze een 
filmpje hebben laten zien en uitleg gegeven. Er kwam vanuit de zaal ook de vraag wanneer er weer een optreden 
zal zijn, dus zodra dit bekend is zullen we het doorgeven!  

Op 31 oktober zal om 19.45 uur de Algemene Leden Vergadering weer plaats vinden. Mocht je nog 
agendapunten hebben dan kunnen deze tot 1 week voor de vergadering ingediend worden. Na de vergadering zal 
er weer ‘doorgedanst’ worden.

Op 2 november is het zo ver! Het Najaarsbal. De commissie is druk bezig om de laatste dingen te regelen. 
Ieder heeft een uitnodiging gehad, maar bij vragen kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden. Het bal zal 
plaatsvinden in Het Witte Kerkje in Lunteren ( Dokter Kimmijserlaan 28). Wij hopen vele dansers te mogen 
verwelkomen zodat het een groot feest gaat worden! Wij vragen wel om zo veel mogelijk samen te reizen, om de
parkeeroverlast voor de buurt zo klein mogelijk te houden!

We kunnen weer dansen bij de buren, op 5 november wordt er een workshop West-Europees onder leiding van 
Judith Dekker gegeven. De workshop start om 20.00 uur in gymzaal de Binnenronde in Veenendaal. 

En tot slot iets waar ik persoonlijk erg naar uitkijk, en met mij velen vermoed ik: het Squaren met Luuk! Op    
14 november worden we weer professioneel begeleid. Met woorden zoals Home zullen we weer aan de slag 
gaan. Omdat het een donderdagavond is, is iedereen welkom om 19.45 uur.

Namens het bestuur
Inge Veldkamp
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Schaapscheren

Al sinds de jaren vijftig is het een echt Edese traditie: het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest op de 2e zaterdag van 
juni. De schaapskudde wordt dan ontdaan van de warme winterjas (met de handschaar of elektrisch). Op die dag 
zijn dan rondom het schaapscheren ook andere activiteiten gepland. Dit jaar viel het weer nogal tegen en dat was
jammer. Het waaide hard en het regende en daardoor werden activiteiten afgelast, behalve het scheren van de 
schapen.                                                                               
Aan het eind van de middag volgt de traditionele Scheerdersmaaltijd in de nieuwe schaapskooi.
En dan komen wij, Garoon, in beeld. Al jaren zorgen een aantal leden van Garoon voor de bediening. Ook dat is 
traditie geworden.
Als de burgemeester, de heidehoogheden, de andere gasten en de scheerders allemaal aanwezig zijn, wordt er 
eerst drank geserveerd. Daarna volgt de maaltijd; zoute vis, aardappels 
en gesmolten boter. Het toetje bestaat uit pap met basterdsuiker (in een
blauw potje). 
Ook dit keer was het weer een gezellige sfeer. We waren met acht
Garooners voor de bediening en dat werkte prima.
Nadat onze taak erop zat in de schaapskooi en we ons weer omgekleed
hadden, zijn we naar juffrouw Tok gegaan. Daar kregen we nog een
heerlijk diner voorgeschoteld als beloning voor onze hulp. We kregen
te horen, dat het nog steeds zeer gewaardeerd wordt, dat Garoon helpt
bij het bedienen. Volgend jaar weer!
Als je het leuk vindt om mee te doen: het is altijd op de 2e zaterdag
in juni. Dat kun je alvast in je agenda zetten!
Ada Feenstra

Optreden Kansemble in Nijmegen

Op 23 juni zijn Marianne en ik zijn naar de voorstelling van Kansemble samen met de Bosnische groep Veselin 
Masleša geweest. Een wereldvoorstelling voor jong en oud (stond er op de affiche). Het optreden was in De 
Lindenberg, een knus theater in Nijmegen. 
Afwisselend traden de beide groepen op. En elke keer verschenen ze weer in prachtige kostuums.
Er werden dansen gedanst uit o.a. Roemenië, Bosnië, Kroatië, Servië, Nederland, Pakistan, Bulgarije en 
Armenië. 
En tot onze verrassing danste Kansemble een voor ons zeer bekende dans: de klompendans. In mooie 
Nederlandse kostuums. Die dans was één van de dansen, die we hadden gedanst op een festival in Polen in het 
jaar 2002. De choreografie is toen ontstaan bij het oefenen voor onze reis naar Polen. Guus van Kan was in die 
jaren onze dansleider. Nu is hij de choreograaf van Kansemble.
Al met al was het een mooie, afwisselende voorstelling. En we vonden het natuurlijk geweldig om Judith in 
mooie kostuums prachtig te zien dansen.                                                                        
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Na afloop hebben we nog op een terras aan de Waal gezeten om na te genieten van alles wat we gezien hadden. 
Het was zeer de moeite waard.
Ada Feenstra

75 jaar herdenken in Ede

Marjan Faassen en ik zijn naar een  inspiratieavond geweest over 75 jaar herdenken en vieren in Ede. De 
organisatie heeft in samenwerking met Gemeente Ede en het Cultuurfonds Ede een heel jaarprogramma om het 
thema bedacht. 
Tijdens deze inspiratieavond werd aan ons gevraagd op welke manier wij willen deelnemen aan deze 
activiteiten. Hiervoor zijn 3 periodes bedacht: 

• September Airborne en start activiteiten
• Lange winter van overleven, vluchtelingen en verzet 
• April 2020 slag om Otterlo en de bevrijding van Ede

Hierna volgde een avond Café Vrijheid op 18 februari waar alle Cultuurdeelnemers voor uitgenodigd waren. De 
avond werd geleid door een van de organisatoren van 75 jaar vrijheid Daan Overeem mkdo. Er waren diverse 
kunstenaars, muziek- en zanggroepen en het BAK waar Garoon lid van is vertegenwoordigde ook diverse 
culturele organisaties. Een vertegenwoordiger van Platform Militaire Historie Ede was aanwezig en vertelde 
over De Smederij. Dit is een informatiepunt waar aan de hand van twee hoofdthema's, 'het Garnizoen Ede' en 
'Ede tijdens WO2', de militaire geschiedenis van Ede gepresenteerd wordt. Voor wie meer wil weten: De 
Smederij is op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op de laatste zaterdag van de maand tussen 13.00 en 
17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek. Verbindelaarsweg 100, 6711VD Ede.
Op deze avond kregen we 3 minuten spreekrecht en daar hebben we gebruik van gemaakt om Garoon meer 
bekendheid te geven. We hebben verteld dat we bij Garoon met veel plezier dansen op muziek uit allerlei landen.
En dat de kozakkendans uit Rusland eigenlijk een oorlogsdans is. Dat er in Israël veel dansen zijn, die met 
oorlog en vrede te maken hebben. Zo gaat de tekst van de dans Ha Oreach over het goed zorgen voor 
vluchtelingen. Wat geven we die gast, een groene mand, een witte bloem, rode wijn, een stukje brood met zout, 
dat is al wat er is. Ook uit Israël is de dans Od yafo shalom aleinu. De tekst gaat over vrede op z'n Arabisch en 
Hebreeuws uitgesproken. 
We hebben aangegeven dat wij graag mee willen doe met dit project. Wij kunnen in onze Nederlandse kostuums 
of in andere kleding volksdansen uit de landen laten zien die betrokken waren bij de oorlog. We kennen dansen 
uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Rusland, Polen en Amerika. Een dansworkshop organiseren met dansen uit 
verschillende landen kan ook een optie zijn. Ook zouden we samen met andere deelnemers iets kunnen doen. 
Aangezien het nogal kort dag is om in september iets te gaan doen gaan we proberen in het 2e of 3e blok iets te 
gaan doen. Hierover is het bestuur met Judith aan het overleggen wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Ria Pasman
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Optreden tijdens de Uitmarkt

Op 30 augustus was Garoon gevraagd om op te treden tijdens de Uitmarkt aan het einde van de Heideweek. 
Omdat we natuurlijk vanaf eind juni al geen les meer hadden gehad en omdat Judith op de avond zelf niet 
aanwezig kon zijn, leek het handig om de avond tevoren met zijn allen te oefenen. Gelukkig mochten we de 
wachtkamer van de polikliniek waar ik werk hiervoor gebruiken. Na het leegruimen was er voldoende ruimte om
te kunnen oefenen. Het oefenen ging soepel; het waren allemaal bekende dansen en een keer alles doordansen 
was voldoende.

Het optreden vond plaats op het plein achter de Grote Kerk in het centrum
van Ede. Daar was het een drukte van belang. Heel veel mensen die aan het
eten en drinken waren; mooi weer, volle terrassen. Kortom; een lekker
sfeertje.
Het podium bleek vol te staan met allerlei apparatuur, dus daar konden we
niet dansen. Gelukkig had Marjan de situatie van te voren al bekeken en
contact gehad met de organisatie. Er was een goede plek om te dansen vlak
bij het podium. We waren de eerste groep die optrad, dus dat was zeer
gunstig, zeker gezien het hoge alcoholpercentage op de terrassen. Hier en
daar gingen wat pasjes mis maar iedereen had grote lol en dat is toch 
waar het allemaal om draait. We hadden prima publiek. Zelf ben ik twee
keer aangesproken door iemand die ik ken en die me had zien dansen.
Altijd leuk natuurlijk.
Al met al een zeer geslaagd optreden.
Simone Kuijpers

Presentatie in Cultura

Op vrijdagavond 13 september werd er in Cultura een avond gehouden met allerlei demonstraties van de 
activiteiten die komend jaar in Ede worden gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding. Ook Garoon was 
hiervoor uitgenodigd om 1 dans te laten zien. Het werd de Poolse dans.

Naar een idee van Marjan had iedereen wat kleding uit de jaren '45 bij elkaar gezocht, om geheel in stijl op te 
kunnen treden.

Om 19.30 uur verzamelden we ons in Cultura, waar de wethouder (na een kopje koffie of thee) de avond opende.
Hierna was het voor ons tijd om ons te gaan verkleden. We kwamen backstage terecht in een hele gezellige 
kleedkamer. Hier stonden mooie banken, stoelen en er hing een prachtige lamp. En natuurlijk veel spiegels aan 
de wand. Het was leuk om te zien hoe iedereen zich in de bonte kleding hulde. De een had hier een hoedje bij,  
de ander een sjaaltje. En natuurlijk witte sokjes. Het werd een kleurig geheel. Weer heel wat anders dan een 
kostuum!
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We voelden ons echte artiesten, want we mochten optreden in de theaterzaal. Wij waren als eerste aan de beurt 
(had Marjan geregeld). Na een inleidend praatje van stadsdichter Larissa Verhoef lieten we de dans zien. Het was
wel jammer dat er niet zo veel publiek was, maar ons plezier werd hier niet minder om. Na de dans stelde 
Larissa nog wat korte vragen aan ons. Hierdoor konden we ons op de kaart zetten.

Het is de bedoeling dat wij gaan netwerken met anderen die deze avond een presentatie hielden en met hun 
kunnen meeliften d.m.v. een optreden. Hier gaan we zeker nog wat van horen in de komende tijd. Marjan en Ria 
P. houden zich hier mee bezig.

De meesten van ons zijn de hele avond gebleven. We keken naar allerlei dingen, zoals foto's uit de oorlog, een 
praatje over een koor en over de Harmonie. En nog veel meer dingen die met de oorlog en de bevrijding van Ede
te maken hebben. Als geboren en getogen Edenaar vond ik dat best interessant. Na afloop van de avond stond er 
een drankje klaar in het Theatercafé. Marjan en Ria begonnen gelijk met netwerken.

Ik vond het weer een leuke ervaring, waar ik met plezier op terugkijk!

Anja H.

HERFSTBAL
Herinnering: Heb je je al ingeschreven op één van de lijsten op les?
Op 2 November is het Najaarsbal in Het Witte Kerkje, Dokter Kimmijserlaan 28, Lunteren. Van 20.00-23.00 uur.
De prijs voor deze avond is €5,00 voor leden en €7,50 voor niet leden. (Dit is incl. een bon voor 1 consumptie)
De 50+ groepsleden hebben zelfs al betaald.
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Als de anderen proberen zoveel mogelijk gepast geld mee te nemen, kunnen we gewoon een schaaltje neerzetten 
voor jullie bijdrage en hoeven we niet speciaal mensen bij de entree neer te zetten.

Er zijn al veel mensen die zich hebben ingeschreven en die ook hebben aangegeven
dat ze mee willen helpen bij de ‘bardienst’ en/of die iets lekkers mee willen nemen.
Fijn!  
Binnenkort zullen we iedereen de Parkeerregels toesturen, want het verzoek is niet
direct voor de deur te parkeren (behalve voor uitstappen, laden/lossen etc.
natuurlijk!). Spreek dus vooral ook met elkaar af wie met wie meerijdt, zodat we
het aantal auto’s kunnen beperken én zorg dragen voor het milieu!

Verder heb je in de uitnodiging kunnen lezen dat de temperatuur rond de 18 graden zal zijn:
Omdat we geen ramen en buitendeuren open mogen zetten i.v.m. burenoverlast, staat de thermostaat op ca. 18 
graden, dus misschien is het fijn  om een vest/jasje mee te nemen voor als je van plan bent langere tijd te gaan 
zitten.

Sommige mensen willen graag een introducé meenemen. Dat mag natuurlijk als diegene enige danservaring 
heeft. We hebben inmiddels ook een uitnodiging gestuurd naar onze dansburen in Wageningen en Veenendaal.
Omdat de zaal ongeveer zo groot is als in het Kernhuis, willen we niet heel grootscheeps reclame maken, omdat 
het anders misschien te vol wordt.

We hopen jullie daar te ontmoeten en hebben er heel veel zin in!
Namens de Najaarsbalcommissie:
Anja Hengstman, Inge Veldkamp, Heleen de Weerd en Damayanti van der Velden.

In de rubriek EVEN VOORSTELLEN een stukje van Mariëtte

Beste dansers,
Na al weer een jaar met heel veel plezier bij Garoon gedanst te hebben, vertel ik jullie graag iets meer over 
mezelf.
Mijn hele leven heb ik gedanst: jazzballet, stijldansen en sinds 1986 volksdansen. Gestart met een cursus bij de 
muziekschool in Zevenaar en daarna via groepen in Westervoort, Apeldoorn, Zutphen en Didam naar Garoon. Af
en toe wel een pauze ingelast rond de geboorte van mijn vier kinderen.
Ruim 2 jaar wonen wij in Ede. Op de Kazerneterreinen hebben Marc en ik een nieuw
thuis gebouwd waar we samen met Florian wonen. Een leuk project waarbij we
goede adviezen kregen van de twee oudste kinderen, Ruben en Annelijn, die allebei
bouwkunde studeren. De middelste zoon, Tristan, studeert in Rotterdam.
De oudste kinderen zijn uitgevlogen en wonen alle drie samen. Maar gelukkig zit
de eettafel heel vaak vol. Ede bevalt iedereen goed!
Ik werk in Arnhem als hoofd HR bij het Instituut voor Fysieke veiligheid. Erg leuk om te
werken voor mensen die gedreven zijn om Nederland veiliger te maken!
Naast dansen vind ik het sowieso fijn om te bewegen: wandelen (liefst in de bergen),
fietsen, yoga. We zijn dan ook heel blij met het Geldersch landschap als achtertuin. Ook
onze eigen tuin is een hobby. Om in bezig te zijn én om gezellig samen onder de veranda
te zitten.
Het maken van mooie reizen is steeds weer het hoogtepunt van het jaar.
Met mijn volle planning vind ik dansen op de donderdagavond lekker ontspannend. Met de professionele uitleg 
van Judith, alle goede voorbeelden én jullie hulp, lukt het mij om fijn mee te doen.
Elke donderdag is weer een feestje waarbij ik mijn hoofd helemaal leeg kan maken. Ik hoop dat we nog veel 
uurtjes samen kunnen genieten van de mooie muziek en alle internationale dansen.
Tot volgende week! Mariëtte
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Hieronder de tekst van de dans, die we de laatste tijd steeds dansen

-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
-Bye and buy

Dansagenda

Vrijdagavond 1 november
Danscafe bij Wieledansers in Wageningen o.l.v.
Judith www.wieledansers.nl
Zaterdagavond 2 november
Najaarsbal Garoon o.l.v. Judith.
Witte Kerkje in Lunteren (Dokter Kimmijserlaan 28)
Tijd: 20.00-23.00 uur
Aanmelden bij inge_veldkamp@hotmal.com
Dinsdagavond 5 november
Workshop West-Europees o.l.v. Judith Dekker in
Veenendaal.  www.nirkodaveenendaal.nl.
Donderdag 14 november
Square avond onder enthousiaste leiding van Luuk v.d. Woude
bij Garoon. Het is wel belangrijk om op tijd te komen. 
Gratis voor Garoon leden.
Dinsdagavond 26 november
Workshop "Rondje cruise", o.l.v. Maaike Kapoen.
www.wieledansers.nl

Bevrijdingsfeest Ede op zaterdag 18 april 2020 (daar doet Garoon aan mee, zie stukje Ria Pasman. Noteer de 
datum vast in je agenda)

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.
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DANSEN IS…VOOR IEDEREEN!
Al leert iedereen het anders, beleeft iedereen het anders, danst iedereen anders….

Ooit schreef ik een stukje op mijn facebookpagina over hoe verschillend mensen zijn bij het aanleren/het zich 
eigen maken van een dans.

• Je hebt mensen die eerst precies willen begrijpen hoe het zit met de verschillende figuren/herhalingen: 
is de volgorde nu A-B-A-C of hoe zit het?

• Je hebt mensen die precies willen weten hoe je de passen op de muziek moet tellen, hoeveel tellen 
voorspel er zijn, waar precies een accent valt, etc.

• Je hebt mensen die de muziek moeten horen…En die als ze zich de muziek eigen hebben gemaakt, 
veelal ook de dans kennen.

• En bij de meesten is er ook zoiets als een ‘motorisch geheugen’ waardoor we vaak zeggen: “Laat maar 
even zakken tot volgende week” en waardoor ons lichaam soms al bepaalde bewegingen begint te 
maken als het de muziek hoort, terwijl ons hoofd nog niet weet wat we nu precies gaan doen….

Net zo goed als hier dus best verschillen in zitten, heb je ook verschillen in het uitvoeren van de dans/de liefde 
voor een dansen uit een bepaald land:

• Er zijn mensen die braaf de voorgeschreven pasjes doen(op youtube staan bv. filmpjes van studenten 
die braaf doen wat er gezegd wordt), maar bij wie kennelijk elk gevoel voor volksdans/muziek 
ontbreekt…

• Er zijn mensen die zich helemaal uitleven in de dans. En dat hoeft dan niet altijd een hele snelle, 
opzwepende dans te zijn(zoals die uit Roemenië), het kan ook zijn dat je gaat voor de sierlijke, rustige 
bewegingen, die je bv. bij Armeense dansen vindt.

• En er is natuurlijk de tussengroep, die als je ernaar vraagt wel veel van dans en dansmuziek houden(en 
die dan ook al jarenlang trouw lid zijn), maar die een onopvallende plek in de groep innemen…

• Je kunt je ook via je stem uiten, door met de muziek mee te zingen, kreten te slaken, etc. Er zijn mensen
die dit nóóit zullen doen…en er zijn mensen die dit zeer bevrijdend vinden! En als luisteraar kun je hier 
aan ergeren, dan wel genieten van de kreten van anderen…

• De meeste mensen hebben wel voorkeur voor dansen uit een bepaald land. Dit kan samenhangen met 
de pasjes die daar veelal in voorkomen, het soort muziek(en de uitvoerende instrumenten), bepaalde 
associaties met dat land etc. etc. 
Ook als dansdocent heb je vaak wel een bepaald voorkeurland waar je wat mee hebt(en wat ook erg 
handig is om mee naar buiten te treden voor workshops), maar de meesten proberen toch wel een 
Internationaal programma aan te bieden.

• Daarbij kun je dan als dansdocent van een vaste, wekelijkse groep, kiezen voor een heel eigen 
programma, of voor dansen die veel ‘in den lande’ worden gedanst en die je dus regelmatig tegenkomt 
op volksdansbals(Erg prettig dat dit bij Garoon gebeurt, zodat we goed mee kunnen komen bij 
volksdansbals elders in het land).

• Het kan wel voorkomen dat dansen bij verschillende groepen met kleine variaties worden aangeleerd. 
‘Andere kibboets’ zegt men dan graag in volksdansland. Meestal danst het aardig naast elkaar, ook al 
maakt de één wel een draai of slaakt een kreet en de ander niet.

• Je ziet ook dat dansers genieten van verschillende passen. Mannen kunnen zich sowieso uitleven met 
grotere bewegingen, het been hoger opzwaaien etc. Maar je merkt ook dat sommige mensen naast je 
heerlijk staan te springen(wat je dan zelf niet meer kunt vanwege knie- of heupproblemen), terwijl 
anderen(ikzelf bijvoorbeeld) enorm kunnen genieten van draaien, eventueel in combinatie met 
rondspinnen!
Gelukkig kan ook dit aardig naast elkaar bestaan en pas je je meestal aan aan je danspartner.

• Over danspartners gesproken: om te kunnen volksdansen heb je geen vaste danspartner nodig. 
Alhoewel er verschillende koppels op danslessen verschijnen, mixt het vaak op een dansavond en 
dansen vrouwen bij gebrek aan voldoende mannen, ook de mannenrol.

• Die mannenrol is extra geschikt voor langere vrouwen(handig als je onder een arm door moet draaien), 
maar er zijn ook diverse andere redenen waarom mensen vaak voor een mannen-of vrouwenrol kiezen.

• Wat formaat betreft: anders dan met sporten als basketballen e.d. heb je geen speciaal soort 
figuur/lengte nodig voor volksdansen: dansers zijn er in alle maten, van lang tot kort, van dik tot dun. 
Ieder danst op zijn eigen manier en in de volksdanswereld heerst er een grote tolerantie voor ieders 
eigenheid.(Dat wil niet zeggen dat je af en toe, bv. op een bal, niet zelf kiest om bij de extra 
snellen/fanatiekelingen in het midden van de kring te dansen omdat je je op deze avond/bij deze dans 
even lekker wilt uitleven of dat je jezelf wat meer mengt in de buitenste kring en geniet van het kijken 
naar de snelle dansers in het midden.)
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Maar je komt echt allerlei types tegen in de danswereld. En ook al zijn dat in de dagelijkse wereld 
misschien niet je beste vrienden, in de danswereld leven we allemaal vreedzaam naast elkaar, dansen 
met elkaar, praten met elkaar…
Vandaar dat er spreuken zijn als ‘Misschien kun je mensen haten, maar niet diegenen met wie je hebt 
gedanst of gezongen!’
We zouden meer samen moeten dansen in de wereld!

CONCLUSIE: DANSEN IS VOOR IEDEREEN! DANCE, DANCE WHEREVER YOU MAY BE…
Damayanti

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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