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Beste leden,
De laatste DIG van dit jaar alweer. En niet alleen de laatste DIG van dit jaar, maar ook de laatste
DIG die door Ada gemaakt is. We willen Ada heel erg bedanken voor alle inzet voor de DIG de
afgelopen jaren en verwelkomen Judith K. en Damayanti die deze taak over gaan nemen.
We hebben op 26 november een zeer vruchtbare ALV gehad
waarbij we met de leden hebben bedacht hoe nu verder te
gaan in het nieuwe seizoen. En dat niet alleen, maar wij als
bestuursleden hebben een prachtige bos bloemen en cadeau
pakket met lekkers mogen ontvangen van de leden. We
moeten zeggen dat we er nog steeds een beetje stil van zijn.
We willen dan ook alle leden bedanken voor dit ontzettend
mooie gebaar waaruit jullie waardering voor ons blijkt.
In het nieuwe jaar gaan we onder voorbehoud van de Corona regels weer dansen. Hiervoor gaan we
ons eigen Garoon protocol maken waarbij de regels die wij gaan volgen extra op een rijtje gezet
gaan worden. De grootste veranderingen zijn daarbij de mondkapjes, waarvoor sinds 1 december
een plicht geldt in openbare ruimtes en het opletten wie je buren zijn zodat je bij verlaten van een
dans op dezelfde plek weer plaats kan nemen voor de volgende dans.
Normaal kunnen we alvast gaan beginnen met plannen van workshops, maar helaas is het ook voor
volgend jaar nog een beetje koffiedik kijken. We hopen dat we weer een hoop dingen kunnen
organiseren en dat we een vruchtbaar dansjaar tegemoet gaan. We willen daarom Judith nogmaals
bedanken voor de flexibiliteit en het maken van de filmpjes. En daarnaast Kees voor het organiseren
van de Zoom avonden en Facebook live dansen waardoor we toch wat verbonden konden blijven in
deze tijd.
Naast al deze minder leuke mededelingen hebben we ook een goede mededeling. We hebben
namelijk vanuit de gemeente een Corona-subsidie mogen ontvangen van € 1000.
Dan rest ons voor nu alleen nog jullie hele fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen.
We hopen jullie in januari in goede gezondheid te
mogen ontvangen.
Namens het Bestuur
Inge Veldkamp
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Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 26 november 2020
Aanwezig:
Ria Pasman, Marjan Faassen (bestuurslid/voorzitter), Anja Hengstman, Ada Feenstra, Simone
Kuijpers (bestuurslid/notulen), Rineke Diemel, Milka Sytsma, Damayanti v.d. Velden, Thea
Lammers (bestuurslid), Judith van Ham, Marianne Huikeshoven, Hilko van der Voet, Inge
Veldkamp (bestuurslid), Ria Burgwal, Kees Burgwal, Marjo Pot (penningmeester/bestuurslid), Irene
Scholten, Betsy de Groot, Anneke Kromhout (totaal 19 personen).
1.

Opening
Marjan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij is blij met zo’n grote opkomst in
coronatijd. Er zijn geen agendapunten meer binnengekomen, zodat de agenda gevolgd kan
worden.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31-10-2019.
Tekstueel: n.a.v. punt 5.c vraagt Anneke zich af waarom er geen verslag van de kleine clubactie
op de agenda van deze vergadering staat. Het blijkt dat eerder is besproken dit voor 2019 niet te
doen, aangezien de bedragen die binnen zijn gekomen en uit zijn gegeven reeds in de
jaarrekening vermeld staan.
Nav punt 11, rondvraag Damayanti betreffende de privacy. Ria Burgwal vraagt zich af of er
door de nieuwe leden nog getekend moet worden voor het gebruik van foto’s. Dit stond echter
op het aanmeldformulier, dus bij aanmelding is hiervoor getekend. Ria vraagt wel of bij foto’s
waar leden prominent opstaan, even aan het betreffende lid gevraagd kan worden of de foto
gebruikt mag worden. Dit om publicaties van onflatteuze foto’s te voorkomen. Hier zal het
bestuur rekening mee houden, sowieso wordt altijd goed gekeken alvorens foto’s te publiceren.
Nav punt 11, rondvraag Francien: “Milka geeft aan dat een buurthuis niet commercieel mag
zijn, bij een volgende keer kan besproken worden dat de prijs omlaag moet”. Milka vraagt zich
af of daar nog iets mee gedaan is. Inge antwoordt dat er een hele goede deal met het Kernhuis is
gesloten over het najaarsbal, dat nu helaas niet door kan gaan. Ook is er een goede deal met het
Kernhuis over de huurprijs van de donderdagavond. Er was een huurverhoging van 50%
aangekondigd, maar na overleg met bestuur en Kernhuis is dit teruggedraaid. Wij blijven 50
euro voor een avond betalen.
Hierbij worden de notulen vastgesteld.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken
- Er zijn geen mededelingen/ingekomen stukken.

4.

Jaarverslag 1 september 2019 tot 1 september 2020.
Het optreden op 13-09-20219 bij Cultura in jaren 40-45 kleding ter voorbereiding op 75-jaar
bevrijding is per abuis niet opgenomen. Zie punt PR. Dit zal toegevoegd worden.
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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).
De DIG komt 4x per jaar uit. Door corona staan er helaas nu niet veel stukjes in over bv.
dansworkshops. Wel altijd een bestuursstukje en wordt er een nieuw lid uitgenodigd om iets
over zichzelf te vertellen. Ada stopt eind van dit jaar met het maken van de DIG. Zij heeft het
dan 7 jaar gedaan. Zij hoopt van harte dat zich opvolgers melden.
b. Kostuumcommissie
De kostuumcommissie bestaat nu uit 3 leden: Anneke, Ada en Marianne. Stien is inmiddels
gestopt. De kostuums liggen nu allemaal bij Marianne op zolder. Het afgelopen jaar zijn er
geen optredens geweest dus de kostuums zijn niet gebruikt. Er was een optreden gepland bij
Bethanië, maar dat is op het laatste moment gecanceld. Ook het schaapscheren ging niet door.
Hopelijk kan dit volgend jaar weer doorgang vinden.
d. PR
Er is een opstapcursus geweest waarbij 4 nieuwe leden welkom werden geheten. Ter
voorbereiding op de activiteiten van 75 jaar bevrijding is een optreden bij Cultura geweest,
helaas ging het bevrijdingsfeest zelf op 18 april niet door ivm Corona. De PR-commissie houdt
contact met de organisatie. Ria is als altijd bezig met netwerken, maar door Corona is dit
momenteel erg lastig. Ook door Corona wordt niet aan actieve ledenwerving gedaan, maar wij
zijn inmiddels wel aangemeld door Inge op Instagram. Ook zal Inge kijken om de website in
een wat moderner jasje te steken.
Ter vergadering opperen Hilko en Kees dan zij dat op zich willen nemen, dit wordt toegejuicht
door het bestuur.
e. Lief- en leedpot Plusgroep
Betsy geeft een overzicht van de in- en uitgaven van de lief- en leedpot. Er was in kas € 87.35,
er is nu over voor 2020-2021: € 25.50.

6.

Jaarrekening seizoen 2019-2020
Dit jaar hebben we een kleine winst, mede door de subsidie en doordat we minder huur hoefden
te betalen aan het Kernhuis i.v.m. afzegging door corona. Het Kernhuis betalen we namelijk
per avond. In De Velder hebben wij een jaarcontract, echter het laatste kwartaal hebben we niet
betaald. Ook hebben wij van de gemeente geld gekregen voor de festiviteiten rond 75 jaar
bevrijding, dat niet door is gegaan in april. Dit geld staat gereserveerd voor het geval dit festival
in 2021 wel doorgaat.

7.

Kascontrole
a. De kascontrole is dit jaar op 05-10-2020 gedaan door Hilko van der Voet en Marianne
Huikeshoven. 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/c. De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Marianne Huikeshoven en Heleen de
Weerd. Ada Feenstra is reserve.

8.

Begroting 2020-2021
De begroting is minder rooskleurig. Van de dinsdagochtendgroep hebben 8 mensen zich
afgemeld en op de donderdag 3. Van twee leden is bekend dat zij terugkomen als de pandemie
over is. Het is weinig zinvol nieuwe leden te werven gezien de grootte van beide zalen. De
subsidie die we van de gemeente krijgen, is niet begroot aangezien het erg onzeker is of we die
krijgen; door corona zijn er geen optredens geweest obv waarvan wij de subsidie kunnen
aanvragen. Er is nog wel een subsidieaanvraag onderweg van 1000 euro ter compensatie van de
effecten van de coronamaatregelen. Op 1-12 horen we of dit goedgekeurd is. De begroting is
ivm de coronapandemie behoorlijk nattevingerwerk. Zo heeft Marjo wel het schaapscheren in
juni opgenomen in de begroting, maar het is nog onzeker of dit doorgaat.
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Gezien de minder rooskleurige begroting wordt gediscussieerd of een contributieverhoging
moet worden ingevoerd (buiten de normale, goedgekeurde indexering). Daar is geen motivatie
voor bij de leden, ook niet voor een eenmalige bijdrage zolang er nog een behoorlijke reserve
aanwezig is. Indien de reserves substantieel krimpen, is er wel bereidheid vanuit de vergadering.
De voorzitter bedankt Marjo voor het werk dat zij verricht heeft t.b.v. de financiën van Garoon.
9.

Bestuursverkiezing
Marjan en Thea zijn herkiesbaar. Zij hebben aangegeven te willen blijven. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Zij worden per acclamatie herkozen. Normaal gesproken is de
verkiezing voor de termijn van 3 jaar, echter aangezien zij al zo lang lid zijn, is het voor hen ook
mogelijk tussentijds te stoppen, als zij dat willen.

10.

D.I.G.; opvolging Ada Feenstra per 1-1-2021.
Damayanti wil graag weten wat het maken van de DIG behelst. Ada legt e.e.a. uit; verzamelen
van kopij en er een leuk geheel van maken. Om de sponsoren te behouden, is het van belang dat
de DIG blijft. Judith van Ham en Damayanti willen het maken van de DIG op zich nemen. Ada
zal ze op weg helpen, zij maakt nog de DIG van december. Het is van belang dat leden stukjes
(blijven) schrijven zodat de krant gevuld wordt.

11.

Bespreekpunten:
Covid-19: inventarisatie ideeën “hoe verder in coronatijd?
Er is veel onduidelijkheid over de coronamaatregelen met duidelijke verschillen in de
interpretatie van de regels, zo zijn de regels van bv. buurthuis De Velder weer anders dan die de
gemeente Ede aangeeft. Besproken wordt dat de regels zoals aangegeven door de
veiligheidsregio leidend zijn. Dat wil zeggen: geen catering, dansen mag in groepjes van
maximaal 4 mensen. Mensen moeten hiervoor reserveren en zij krijgen een vaste plaats
aangewezen. De groepjes mogen niet mengen, dus de groepjes blijven de hele activiteit bij
elkaar en hetzelfde van samenstelling. Tijdens de activiteit moeten de mensen in een groepje op
1,5 m afstand van elkaar blijven. Ook tussen de groepjes onderling is het nodig dat er 1,5 m
afstand is.
Aan de hand van deze regels wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Voorstel voor de
donderdagavond is om in twee groepen te gaan dansen. Het programma van beide groepen zou
dan hetzelfde zijn, zodat er geen verschil is tussen de eerste en tweede groep. Het risico is dat er
zich dan veel meer mensen aanmelden voor het eerste uur dan voor het tweede uur. Dit kan
worden ondervangen door mensen te vragen bij aanmelding hun voorkeur aan te geven voor
eerste uur/tweede uur/geen voorkeur. Het is dan aan het bestuur om een evenwichtige indeling
te maken. Als iemand expliciet het eerste of tweede uur niet kan, dan kan dat natuurlijk
aangegeven worden.
Voor de dinsdag is het lastiger de groep te splitsen, ook omdat de totale danstijd veel korter is op
de dinsdag. De ruimte is daar kleiner en er zijn in totaal 18 leden, dus dat zou te veel zijn voor
de dansvloer. Echter, op de dinsdag is het wat gebruikelijker om tussendoor aan de kant te gaan
zitten. Belangrijk is dan wel dat degenen die aan de kant zitten, als zij teruggaan naar de kring,
naast dezelfde mensen staan in de kring. Dat kan wellicht problemen geven. Ook moeten zij
mondkapjes dragen naar en van de kant. Sowieso moet men zich inschrijven voor het dansen op
de dinsdag, dus van te voren is reeds duidelijk hoeveel mensen er komen. Besloten wordt dit
toch op deze wijze te proberen.
Het voorstel van het bestuur is om in januari op bovenstaande wijze te gaan dansen.
Om het jaar toch leuk af te sluiten is het voorstel om voor de kerstvakantie, voor de dinsdag 15
december en voor de donderdag 17 december, een les te doen met alleen zitdansen.
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande voorstellen. Marjan zal contact opnemen met
Judith hoe zij over hierover denkt. Mocht zij geen bezwaren zien, dan kan het voorstel doorgang
vinden.
Marjo vat alles samen in een nieuwsbrief, zodat ook de leden die niet ter vergadering aanwezig
zijn, op de hoogte zijn.
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Rondvraag
Marjo: hoe vinden de leden het gaan voor wat betreft het dansen en het lesgeven van Judith?
Algemene antwoord is dat men heel tevreden is. Ria Burgwal is erg tevreden over de stippen.
Inge: er is een filmpje gemaakt van de digitale overhandiging van het jubileumboek aan Judith
tijdens de ZOOM-sessie. Dit is echter een groot bestand geworden. Zou dit via we-transfer of op
een gesloten pagina van facebook geplaatst kunnen worden? Misschien is het een idee om dit in
de Velder via een USB-stick/scherm aldaar te laten zien aan de plusleden. Sowieso neemt Judith
het boek mee tijdens een dansavond. Dat zou evt. bij het zitdansen kunnen.
Ria Pasman: zij wil laten weten dat de afgelopen inspanningen van het bestuur door de leden
zeer gewaardeerd wordt. Zij heeft namens de leden voor ieder bestuurslid een supermooie bos
bloemen en een tas met lekkers. Dit wordt zeer gewaardeerd door het bestuur.
Anneke: wil graag een ledenlijst. Marjan heeft een lijst met voor- en achternamen van de leden.
Die stuurt zij door. Als alle leden akkoord zijn, zou eventueel ook de mailadressen van de leden
doorgegeven kunnen worden. Anneke heeft echter voldoende aan de ledenlijst.
Milka: laat een kaart rondgaan om te tekenen voor Nelie Veurink. Haar man ligt in een hospice.
Damayanti: kunnen we Instagram en Facebook meer gaan gebruiken om ook naar buiten te treden?
Als we zo nu en dan iets delen van een ander, trek je ook andere mensen aan.
12.

Sluiting
Marjan sluit de vergadering. Zij bedankt nogmaals de leden voor de attentie die het bestuur
gekregen heeft.
---------Nog een verslag van Irene over hun campingervaring. Een tip voor een volgende zomervakantie?
‘La Dolce Vita’
In juli kampeerden Sjerp en ik twee weken op de boeren camping
‘La Dolce Vita’. Deze camping ligt midden in het dorpje Ransdaal, vlak bij
Valkenburg, naast de kerk. Horloge is hier niet nodig, je kijkt naar de
torenklok en je weet hoe laat het is.
Boerin Marianne bakt cake voor de
campinggasten en deelt verse eitjes uit,
geholpen door haar zoontje. Heel gezellig
allemaal.
Er was ook een aantal jonge kinderen, die
gezellig speelden en regelmatig een praatje met ons maakten.
Zodoende dacht ik, dat ze het misschien leuk zouden vinden om
’ Syp Simeon’, dat is de ‘Russische
zitdans’, te leren.
Ik had de muziek in mijn laptop en
Marianne vond het een leuk idee.
Om 8 uur zaten de kinderen klaar om mee te doen en ouders, en opa’s
en oma’s, gewapend met fototoestel, om het geheel vast te leggen.
Enthousiast deden ze allemaal mee. De kinderen vroegen om meer.
Dus dan ook nog de Alunelul als zitdans. Ook die werd enthousiast
meegedaan.
De volgende dag werd er nog steeds geoefend !
Erg leuk om iets van onze hobby te laten zien !
Irene Scholten
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Hallo allemaal,
Omdat we voorlopig weer online dansen, heb ik helaas velen van jullie nog niet ontmoet. Ik ben
Brigitte en ben in september lid geworden van Garoon (net voor de ledenstop).
Na 15 jaar stijldansen heb ik begin 2000 het internationale dansen ontdekt. Het begon als een
gemakkelijke manier om na een verhuizing naar Zwolle geen danspartner te hoeven zoeken, maar al
snel ontdekte ik dat deze nieuwe wereld veel beter bij mij paste. Alles was veel relaxter en je
ontmoet veel meer mensen in de kring, dan wanneer je met een partner danst.
Ik leerde ook dat ieder land zijn eigen dansstijl heeft. Sommige stijlen vind ik lastig, mijn lichaam
protesteert bijvoorbeeld bij zigeunerdansen, andere stijlen lijken vanzelf te gaan. Nadat ik tijdens
een dansweekend de vloeiende Israëlische dansen heb ontdekt, weet ik niet meer van ophouden.
Deze dansen doe ik echt vanuit mijn hart en dat danst heerlijk.
Inmiddels dans ik al een jaar of 5 bij Rav Brachot in Nijkerk, waar ik iedere maandag nieuwe
Israëlische dansen leer van Angela Reutlinger. Daarnaast ga ik ook maandelijks naar Harderwijk en
af en toe naar dansweekenden, gewoon omdat het zo leuk is en ik het niet kan laten.
Na opnieuw een verhuizing, naar Heelsum deze keer, ben ik in de regio Wageningen op zoek
gegaan naar een nieuwe dansvereniging. Ik wil namelijk naast Israëlisch ook internationaal blijven
dansen. De Wieledansers vond ik erg leuk, maar hun dansen pasten minder goed bij mij. Ik kende
Judith al van het Folkcamp Eerde en wist dat haar dansen mij vaak wel goed liggen. Van Judith heb
ik bijvoorbeeld de kraanvogeldans geleerd en die vrolijke Poolse dans waarvan ik de naam steeds
vergeet ;-)
Afgelopen januari ben ik een keer komen proefdansen bij Garoon en heb ik direct besloten om over
te stappen.
En toen kwam Corona en lag alles maanden stil.
Gelukkig hebben we elkaar al een paar keer wel in de zaal kunnen
ontmoeten, en hebben jullie het online dansen goed geregeld.
Ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer de zaal in kunnen en we elkaar
wel de hand mogen schudden. Ik kijk er uit om deel uit te maken van
de kring van Garoon.
Hopelijk tot gauw,
Brigitte Lubbes
PS: mijn partner Jan woont in Boxtel, ik werk als studie-adviseur bij
Wageningen University en mijn hobby’s (naast dansen) zijn glas-inlood-ramen maken en handwerken (haken, kantklossen, macramé, etc.)
----------

Nieuwjaarsdag in Roemenië
Er was een jaar, waarin we in de kerstvakantie bij onze vrienden in Roemenië logeerden. Zij wonen
in het stadje Targu Neamţ in Roemeens Moldavië, in het district Neamţ. Daar werd niet met
vuurwerk geknald met Oud en Nieuw, maar we waren wel getuige van een bijzondere optocht op
Nieuwjaarsdag. Met maskers en vermommingen trok een grote stoet mensen door de hoofdstaat van
de stad. Volgens traditie lopen er o.a. de beer, de wolf, de geit, de pauw, de oude man, de oude
vrouw, de bruid, de herder en de zigeuner mee.
Met plezier hebben we die dag naar de lange stoet van bontgekleurde en verklede mensen staan
kijken.
In een boekje over Roemeens volksgebruiken kwam ik de beschrijving van dit volksgebruik ook
tegen. Daarin wordt verteld, dat het masker van de beer gemaakt wordt van onbewerkte
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berenhuiden. Bij onze optocht hadden de “beren” geen maskers op.
De spelers verbergen zich in de huid. De beren worden begeleid door ursari (berenleiders), die weer
maskers dragen. Ook werd vermeld, dat vroeger aan de beer bijzondere krachten werden toegekend.
Als een pasgeboren kind na zijn eerste bad met berenvet werd ingesmeerd, kreeg het de kracht van
een beer.
De
berendans werd beschouwd als gelukbrengend aan het huis en de familie als op hun erf de
berendans gedanst werd. Tegenwoordig is de berendans alleen een leuke dans en drukt het de
vreugde van de mens uit bij het begin van het nieuwe jaar.
Ook bij Garoon hebben we ooit een Roemeense berendans geleerd. Goud van oud!
Ada Feenstra

La multi ani betekent: gelukkig nieuwjaar
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Gelezen in de Plus:
DANSEN, dat is pas sport,
DANSEN verbetert je conditie,
DANSEN ontspant en helpt tegen pijn,
DANSEN is goed voor je houding,
DANSEN tegen de eenzaamheid,
DANSEN is goed voor je balans,
DANSEN houdt je geest scherp,
DANSEN maakt vrolijk.

Volgens dr. Erik Scherder:
DANSEN brengt beweging,
muziek en denksport bij elkaar.
Conclusie:
GAROONERS, BLIJF DUS DANSEN!

---------Met een vriendin ben ik in 1985 in het buurtcentrum aan de Katenhorst naar een
kennismakingsles van Garoon gegaan. Daar haalde Irene me over om te komen
volksdansen. Er zou een cursus starten in Het Laag in Bennekom o.l.v. Wim
Rooth. Het was een heel gezellig klein clubje. Helaas te klein, dus gestopt. Maar
in Ede was ondertussen ook een 50+ groep en daar ben ik vol enthousiasme naar
toe gegaan. Voordat Irene de leidster was, had ik al met Paula, Yvonne en José
(vervangster) kennis gemaakt. En als laatste natuurlijk met Judith.
In december was er altijd een fijn Kerstbal en aan elk seizoenseinde een heel
gezellige avond. De feestcommissie had het er altijd heel druk mee. Ook was er
elk jaar Gorssel – een soort schoolreisjes gevoel als je in de bus stapte. En dan niet te vergeten de
dagjes uit. Naar de Keukenhof, Volendam, de Biesbosch, en de reis met de stoomtrein in Eerbeek
(met koffie en gebak in de trein). Verder met de boot naar Zutphen, wandelen door gezellige
straatjes en dan een heerlijke maaltijd en terug met de gewone trein en het laatste stukje met eigen
vervoer. We waren ooit in Buren, Harderwijk, en ook in het Anton Pieckmuseum.
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Te veel om te vermelden. Het was een heerlijke tijd, waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.
Helaas is nu door corona heel veel niet mogelijk. Daar ik tot de risico-groep behoor en sinds enige
tijd ook mantelzorger ben, probeer ik me zoveel aan de regels te houden. Voorlopig zal ik dus niet
komen volksdansen, al zal ik – vooral de gezellige ochtenden met de zo vertrouwde groep 50+ers
erg missen.
Margreet Segaar
---------ON-LINE DANSEN IN CORONA TIJD
We zijn heel erg blij met de wekelijkse “Garoon danst door “ online lessen van Judith en de fijne
door haar opgenomen filmpjes met uitleg en dans om thuis mee aan de slag te gaan.
Dank aan iedereen die er aan bijgedragen heeft dit mogelijk te maken!
Elke week gaan bij ons de meubels aan de kant en we huppelen door de woonkamer.
Op online gebied zijn er zo vele initiatieven, in Nederland en ook wereldwijd.
Kees en ik volgen sinds ongeveer april ook bijna elke zaterdagavond van 19 – ca 20.30 u de online
openbare lessen met Balkan dansen van Ira Weisburd vanuit Amerika.
Combinatie van aantal nieuwe, meestal niet moeilijke dansen met uitleg, herhaal van eerdere dansen
en verzoekjes. 1x per maand een hele verzoekjesavond.
Programma maakt hij ca dag van te voren bekend.
De uitzendingen plaatst Ira daarna op zijn YouTube kanaal zodat je het dansen ook op een ander,
mogelijk geschikter moment kunt gaan doen. www.youtube.com/user/iraweisburd

Je kunt je abonneren op zijn mailinglijst:

Ira Weisburd dancewithira@nuline.comcastbiz.net

Roberto Bagnoli is een Italiaanse dansleider die de laatste jaren regelmatig naar Nederland komt
voor workshops Internationaal. O.a . Gras kalo is van zijn hand.
Hij verzorgt nu elke woensdagavond van 21 – 23 u ook Balkan dansles vanuit Italië, via zoom.
Ook hij honoreert verzoekjes.

De dansleider van volksdansgroep Choronde uit België, Pieter-Jan Hantson, geeft 1x per 2 weken
op woensdagavond van 20-21.30 u les Internationale dans en doet daarnaast dan ook een aantal
verzoekjes. De eerdere uitzendingen staan op de facebookpagina.
https://nl-nl.facebook.com/choronde
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Op de site van de Amerikaanse Dale Adamson uit Amerika staat een overzicht van heel veel onlineactiviteiten.
https://daleadamson.com/events-calendar/
https://daleadamson.com/ blog met uitgebreide uitleg van elke activiteit.
Ook in de kerstvakantie zijn er allerlei events.

Veel thuis dansplezier!
Ria Burgwal
-----------
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e-mailadres bestuur:
ledenadministratie:
website Garoon:

bestuur@garoon.nl
leden@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
secretaresse
lid (50+)
lid + PR

0317-619771
0318-623612
0318-642392
06.15964730
06.49841338

PR Garoon:

Ria Pasman

0318 641165

Correspondentieadres Garoon:

Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede

Kopij voor DIG sturen naar :

info@3x3rt.nl

Ria B. stuurde ook nog deze liedtekst

Leuk, dat we toch nog een workshop zitdansen
tegoed hebben in betere tijden.
Misschien in het voorjaar?

Ik wens iedereen goede feestdagen.
En dank iedereen voor de ingezonden stukjes.
Ada
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