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Beste allen,

We zijn als bestuur heel blij dat we dit seizoen “gewoon” weer van start konden gaan na de 
afgelopen maanden. We hebben vanaf maart vorig seizoen ons best gedaan om toch zoveel 
mogelijk, al dan niet telefonisch, contact te houden met iedereen, ook al konden we niet dansen 
zoals we gewend waren. Gelukkig hebben we enkele zeer creatieve leden die regelden dat wij via 
Zoom en Facebook toch dansen konden aanleren en samen apart konden dansen, maar ja …. zoals 
een van de leden het zo treffend zei: “het is fijn elkaar met het dansen gewoon weer in de ogen te 
kunnen kijken”. En dat is zeker zo. Volksdansen is zo veel meer dan alleen wat dansen in de ruimte;
het is meer samen dansen en samen plezier maken. En dat kan gelukkig nu weer. Helaas hebben 
toch diverse leden besloten om (voorlopig) niet meer te dansen. Dat betekent dat er bij de 
dinsdagochtend 8 afzeggingen zijn en bij de donderdagavond 2. We hebben besloten om toch een 
ledenstop op beide groepen in te stellen, omdat we simpelweg anders de 1.5 meter niet kunnen 
waarborgen. Het is nu al kielekiele namelijk. Om die reden hebben we ook besloten om het squaren 
wat verder voor ons uit te schuiven. Dit hadden we bedacht om in november te doen, maar we 
willen eerst eens kijken hoe de ontwikkelingen gaan. Hopelijk kan dit later in het seizoen wel 
doorgaan. Ook het najaarsbal, dat wij gepland hadden op 20-11 gaat niet door. Wellicht gaan we er 
een “doordansavond” van maken, maar daar horen jullie tegen die tijd meer over. De overige 
activiteiten staan ook een beetje op een laag pitje, maar we hebben toch besloten de aanvraag van 
Bethanië voor een optreden te honoreren. Niet alleen leuk om te doen, maar voor de subsidie ook 
zeker heel erg nuttig. Helaas heeft Bethanië op het allerlaatste moment afgezegd, wat heel jammer 
is van alle tijd en moeite die erin gestoken is door de verschillende leden. Maar helaas niets aan te 
doen. Mogelijk dat we in het voorjaar nog een optreden daar kunnen verzorgen.
Op 5 november vindt wel de algemene ledenvergadering plaats. De zaal is groot genoeg om de 
stoelen 1.5 meter uit elkaar te zetten. Dus zet de datum in je agenda! Zeker in deze tijd is het goed 
en nuttig een ieders mening te horen. Als bestuur hechten wij daar grote waarde aan.
Op de valreep kregen wij nog het bericht van Ada dat zij aan het einde van dit jaar wil stoppen met 
het maken van de DIG. Zij heeft 7 jaar geleden het stokje overgenomen en heeft sindsdien gezorgd 
dat de DIG viermaal per jaar stipt op tijd met heel veel leuke weetjes en verslagen verscheen. Wij 
vinden het natuurlijk jammer dat zij stopt, maar snappen haar beslissing volledig. En dan nu 
natuurlijk de onvermijdelijke vraag: is er iemand die het leuk vindt de digitale krant te verzorgen? 
Mocht iemand belangstelling hebben, dan graag melden aan het bestuur. 

Rest mij natuurlijk iedereen een heel fijn en vooral gezond dansseizoen toe te
wensen!!

Namens het bestuur,
Simone Kuijpers 

NB. Op 20 en 22 oktober dansen we niet, dan is het herfstvakantie.
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Hallo dansers van Garoon,
Hierbij, denk ik, een leuke mail van het bestuur.

Zo begon de aankondiging van Marjo voor de laatste avond van het afgelopen dansseizoen op       
25 juni. Na maandenlang thuis dansen (voor zover dat mogelijk of wenselijk was) was er weer de 
mogelijkheid om elkaar in het Kernhuis te ontmoeten. Het werd een gezellige avond. Damayanti 
maakte een verslag.

LAATSTE DANSAVOND
Tja, die Corona gooide wel een hoop roet in het eten! Opeens ging alles dicht en mochten we niet 
meer dansen met elkaar. Terwijl dansen juist zo’n heerlijke uitlaatklep is voor al je zorgen!
Gelukkig vonden we een tussenoplossing in dansen via Zoom en YouTube en spraken we elkaar 
nog een beetje via de app en via Zoom.
Maar het was toch heel anders dan anders en niet iedereen was erbij…

Deze tijd leverde wel hele handige dansfilmpjes van Judith op, zodat we veel dansen nog eens 
rustig thuis kunnen oefenen. Dat is een schat die niet vergaat! Zo heeft elk nadeel een voordeel…..

En op 25 juni mochten we onze cd met de dansen van dit jaar gaan ophalen in het buurtcentrum.
En zagen we elkaar eindelijk weer live!
Nog wel een beetje raar, omdat alle stoelen in een grote kring stonden met 1,5 meter van elkaar af. 
Dat beperkte het praten toch een beetje tot je naaste buren.
En ondertussen at je chips uit een keurig klein verpakt zakje en dronk je koffie, thee of sap…...

Het voelde allemaal een beetje raar en het echte groepsgevoel ontbrak.
Maar had het bestuur (en dan m.n. Marjo en Simone) zich de voorgaande maanden al belangeloos 
ingezet voor alternatieve vormen van dans en ontmoeting, ook nu hadden ze niet stilgezeten!
Er bleek nl. een kwis te zijn, waarvoor we ons in 4 groepen opsplitsten. Net als bij een toets op 
school, bekropen de zenuwen me. Gelukkig kon de groep je helpen.

de quizvragen kun je verderop lezen

Ja, niet altijd even gemakkelijke vragen om een antwoord op te vinden! 
Om het nog moeilijker te maken, liet Judith fragmenten van dansen horen: wat was de naam? Uit 
welk land kwam deze dans? Gelukkig ben ik niet de enige die al die namen altijd heel moeilijk 
vind! Na een aantal jaren weet ik de favorieten wel, maar de dansen van dit jaar?
Gelukkig kwamen we met de groep een heel eind. 2



Daarna kregen we allemaal een papier van een andere groep en werden de antwoorden besproken.
Het werd nog een nek-aan-nek race met maar 1 punt verschil, maar helaas kwamen we niet op de 
eerste plaats. Gelukkig maakte dat niets uit voor de beloning: alle groepen kregen een pakje met 
daarin kleine Toni Chocoloni’s.

Zo had het bestuur deze avond toch tot een groepsgebeuren weten om te toveren en namen we met 
een weemoedig gevoel afscheid van elkaar.
Nu maar hopen dat we in september weer mogen dansen (met bezems of sjaaltjes tussen ons in?).
We zullen, ondanks de filmpjes, wel een heleboel moeten inhalen, want lang niet iedereen had de 
ruimte of de apparatuur om goed mee te dansen.
Maar met behulp van Judith zal het ons vast allemaal wel weer gaan lukken!
Op Facebook zijn er ondertussen in speciale groepen al weer heel veel leuke dansfilmpjes gedeeld 
en zijn er online dansen aangeleerd, dus ik denk dat er ook weer heel veel nieuws op het programma
komt.

En die app die we hebben aangemaakt? Die is eigenlijk wel heel gezellig!
Zo krijgen we af en toe een leuke vakantiefoto van iemand door en blijven we ondanks alles 
verbonden met elkaar.

P.s. Hierbij nog een liedje met een knipoog naar de (Poolse) folklore:  
https://www.youtube.com/watch?v=-
TWOxL_RYZs&fbclid=IwAR3IL4MGd0NgzJ1rLnImlqIeP2fjt86RXKn9JwnPnqtv3jnwbxtlrNK2T
E4

Damayanti

Hieronder staan de quiz-vragen voor de mensen van de dinsdagmorgen 
• Wie startte Garoon?    
• Wat betekent Garoon?  
• Wat hebben Katonti, Oj Maju Maju en valse d’adieu met elkaar gemeen?
• Noem twee (oud) dansleiders.
• Wie geeft jaarlijks een workshop squaren?
• Hoe heet de dame achter de bar die voor de koffie en thee zorgt? 

Muziekvragen Judith
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hoeveel filmpjes heeft Judith gemaakt?
• Wat waren de eerste twee filmpjes?           
• Wat was het laatste filmpje?           

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Uit welk land komen deze kostuums?                             
• Uit welk land komt deze foto?  
• Uit welk specifiek deel van Nederland komen deze kostuums?  

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hoeveel mannen dansen er bij de plusgroep? 
• Noem een traditie van de plusgroep
• Wat is de lievelingsdans van Judith? 3
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Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hoeveel jaar bestaat Garoon? 
• Hoeveel jaar geeft Judith les?  
• Hoeveel dansers dansen er op de dinsdag
• Noem zoveel mogelijk voornamen van degenen die er nu zijn. 

En dit waren de quiz-vragen voor de leden van de donderdagavond groep
• Wie startte Garoon?    
• Wat betekent Garoon?  
• Wat hebben Katonti, Oj Maju Maju en valse d’adieu met elkaar gemeen?           4



• Noem vier (oud) dansleiders.  
• Wie gaf de cursus Pools?  
• Wie was de andere kandidaat bij de opvolging van Wilma?  

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hoeveel filmpjes heeft Judith gemaakt?
• Wat waren de eerste twee filmpjes? 
• Wat was het laatste filmpje?   

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Uit welk land komen deze kostuums?  
• Uit welk land komt deze foto?  
• Uit welk specifiek deel van Nederland komen deze kostuums?  

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Wat is de lievelingsdans van Marjo?                                                       
• Wat is de lievelingsdans van Simone?  
• Wat is de lievelingsdans van Judith?  

Muziekvragen Judith
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hoeveel jaar bestaat Garoon? 
• Hoeveel jaar geeft Judith les?  
• Hoeveel dansers dansen er op de donderdag  
• Noem zoveel mogelijk voornamen van degenen die er nu zijn. 

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

Dit artikel stond in een zomer-doeboek van Espira

MAG IK DEZE DANS VAN U?
Elke vorm van bewegen is goed om de hersenen in vorm te houden, maar er kan er maar één de 
beste zijn. Dat is ….. dansen!
Een eind joggen of fietsen is ook heel goed voor het brein, dus sla dat vooral niet over. Maar het 
effect wordt nog groter als een bewegingsvorm ook cognitief iets aan je vraagt. 
Als we dansen, zijn onze hersenen constant bezig: welke stap zet ik, waar laat ik mijn handen, hoe 
beweeg ik mijn benen?
Staan we met een partner op de dansvloer, dan komt daar ook nog het sociale aspect bij. Dat 
betekent dat de hersenen niet vanuit één, maar wel vanuit drie verschillende hoeken worden 
gestimuleerd: fysiek, cognitief en sociaal. Er worden daardoor extra veel nieuwe 
hersenverbindingen aangemaakt en minder hersencellen afgebroken.
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Een stukje schrijven over mezelf, waar zal ik beginnen. 
Het is voor Garoon, dus zal ik iets over mezelf vertellen aan de hand van 
mijn danscarrière. Na 18 jaar in mijn geboorteplaats Appelscha te hebben 
gewoond, ben ik de HBO-opleiding K&O (later HBO-J, SPH, enz. 
geheten) gaan doen in Leeuwarden. Daar leerden we, naast veel andere 
dingen, enkele volksdansen aan. Het dansen beviel me, dus heb ik een 
jaar in een dansgroep meegedaan. In tegenstelling tot alle latere 
ervaringen, werden we daar niet zo in de groep opgenomen.
Na ons huwelijk woonden we 5 jaar in Hengelo (Ov) en toen verhuisden 
we naar Nijkerk, waar ik 17 jaar gedanst heb bij Rav Brachot, met als 
leidster Angela Reutlinger, bij sommigen van jullie wel bekend. 
Mijn man Albert had inmiddels zijn studie voor predikant afgerond, en 
werd beroepen in de kop van Noord-Holland. Daar vond ik Kaval, in 
Schagen, waar ik zo’n 10 jaar gedanst heb. We hebben een goede tijd 
gehad in N-Holland, maar het midden van het land trok toch wel. Maar ja,

welk stukje midden? Omdat Albert werk vond in Ede zijn we in februari neergestreken in de 
Rietkampen en genieten we van alles wat deze streek ons te bieden heeft. We houden van wandelen 
en fietsen, de foto is gemaakt tijdens het lopen van het Rosandepad vanuit Oosterbeek. De natuur 
boeit me, die 2 kleuren kastanjebloesem (foto) vond ik erg mooi zo bij elkaar. Prachtig klompenpad,
aan te bevelen, helemaal als de meidoorn bloeit.
We hebben 3 kinderen, allemaal getrouwd, 6 kleinkinderen en sinds kort een bonuskleinkind, 
pleegkind van onze jongste dochter. Ze wonen allemaal in het midden van het land, zelfs een in 
Ede, vandaar de aantrekkingskracht.
Ik heb me altijd ingezet in vrijwilligerswerk, deels in de kerk, ik houd ervan om met mensen om te 
gaan. Nu ben ik nog op zoek naar hoe ik hier mijn plekje in kan nemen wat dat betreft. In Hengelo 
en Nijkerk heb ik jarenlang derdewereldprodukten (zo heette dat toen) verkocht vanuit huis en op 
markten. Leek een beetje op de winkel achterom, die mijn ouders vroeger hadden.
Wat ik ook leuk vind is redactiewerk, de grootste klus was de eindredactie van een boek, zo af en 
toe verdien ik er iets mee. Hopelijk vinden jullie geen taal- of stijlfouten in dit stukje, want dan heb 
ik mijn werk niet goed gedaan ;-). 
Verder ben ik erg blij met de uitgebreide bibliotheek hier en ben ik graag creatief bezig. 
Wat geloven betreft: Geloven met al je zintuigen, is mijn motto. Er zijn veel meer mogelijkheden 
dan alleen woorden, om God te leren kennen. Stiltevieringen spreken me meer aan dan erg 
luidruchtige, schilderijen of beelden, muziek, de natuur kunnen me erg raken.
Nou, een hele ontboezeming.
Wil je meer weten, kom gerust eens op de koffie, welkom, of spreek me aan na het dansen (op 
gepaste afstand)   
  
Aukje van Kampen

6



Een bericht van onze penningmeester:

Contributie en kortingsregeling:                          

Donderdagavondgroep betaald € 135,00 per jaar, elk 2e lid op

hetzelfde adres krijgt 10% korting. 50+ Groep dinsdagmorgen € 85,- per jaar, elk 2e lid op hetzelfde
adres krijgt 10% korting.

Danst men op beide groepen dan kan met een korting van 10% berekenen.

De contributie kan worden overgemaakt op
IBANnr: NL13 INGB 0004151677 t.n.v.  Volksdansgroep Garoon, Ede.

Bij betaling in 2 termijnen: 1e halfjaar voor 1 oktober betalen, 2e halfjaar voor 1 februari betalen!

 e-mailadres bestuur:                                                                                       bestuur@garoon.nl
 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             secretaresse                                                                      0318-642392
 Thea Lammers                lid (50+)                                                                           06.15964730
 Inge Veldkamp                lid + PR                                                                           06.49841338

 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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