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Klein voorwoord
Garoon in druk was de naam van ons verenigingsboekje dat elke maand (? In mijn beleving
althans!) uit kwam. Een boekje waar je in spanning op wachtte: wat zou er nu weer voor leuks in
staan? Leuke verslagen, recepten, puzzels, en…misschien weer zo’n humoristisch geschreven stukje
van de mysterieuze N? Soms kwamen Lexien en Gerda pas halverwege de avond binnen, omdat ze
nog zó druk waren geweest met alle boekjes. In de pauze zocht iedereen gauw zijn exemplaar met
naam erop uit en begon er vast doorheen te bladeren en in te lezen.
En toen kwam het jaar dat we moesten stoppen met ons papieren krantje, omdat we geen
goedkope drukkers meer konden vinden… We waren heel blij dat Ada doorging met een digitale
krant, zoals deze die jullie nu in handen hebben. 7 Jaar heeft ze het volgehouden om dit voor ons
te verzorgen: petje af, Ada, heel hartelijk bedankt hiervoor!
Op de algemene ledenvergadering dreigde ook deze digitale krant verloren te gaan, omdat er
niemand was om het stokje over te nemen. Dat was het moment waarop Judith en ik elkaar
aankeken en zeiden: ‘Wij gaan dit samen doen.’ Het was niet iets dat we van tevoren hadden
bedacht met onze drukbezette levens. Maar als nieuwe redactie en met de papieren GID in ons
achterhoofd, wilden we er wel iets leuks van maken.
Zeker nu we elkaar zo weinig zien in deze rare Corona tijd, is het belangrijk om op ándere manieren
contact te houden met elkaar. We genieten van de wekelijkse filmpjes van Judith waardoor we
thuis kunnen blijven dansen. En er is een groep die donderdagsavonds digitaal met elkaar danst en
die elkaar via de app over van alles en nog wat bijpraten. Maar niet iedereen heeft de ruimte of de
juiste apparatuur om mee te doen, zodat we ook veel leden missen.
Hopelijk verbindt dit krantje ons allemaal weer met elkaar.
En waar WIJ blij van worden?
Dat we zulke enthousiaste reacties van jullie mochten ontvangen!
Dat er leuke stukjes werden gestuurd met recepten, met verslagen, met dingen waar jullie blij van
werden. We hebben veel voorpret gehad met het lezen en bekijken van dit alles.
En we hopen dat jullie in deze flow blijven, zodat we over 2 maanden, op 1 mei, weer zo’n leuke
DIG kunnen vullen.
Hartelijke groet,
Judith Kamerbeek & Damayanti van der Velden
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Van het bestuur
Hallo leden van Garoon,
Na een echte winterse week zit ik nu in het lentezonnetje het eerste bestuursstukje van het nieuwe
jaar en in de vernieuwde DIG te schrijven. De afgelopen jaren heeft Ada de DIG verzorgt. Hiervoor
willen we haar nog hartelijk bedanken. Vanuit het bestuur is hier ook aandacht aan geschonken.
Een van de bestuursleden is bij haar langs geweest om
een bedankje te brengen. De nieuwe redactie van de
DIG, Damayanti en Judith, willen we veel succes en
inspiratie wensen. Fijn dat jullie het willen overnemen.
Het is nog steeds niet mogelijk om samen in Het
Kernhuis of De Velder te dansen. Heel jammer.
Iedereen ziet er naar uit dat dit weer mogelijk is. Het is
wel heel fijn dat Garoon trouwe leden heeft. De meeste
leden zijn lid gebleven. Waarschijnlijk ook door de leuke
filmpjes die wij elke week van onze dansjuf Judith
ontvangen. En op de donderdagavond kunnen we in
onze eigen huiskamer of zolderkamer meedansen met
facebook en elkaar spreken via Zoom. Dat geeft ook
verbondenheid. En er zijn leden die ongekende
talenten hebben. Zo worden we wekelijks verrast door
Kees, als hij weer de uitnodiging stuurt voor het
meedansen. Gedichtjes, foto’s of een leuk filmpje.
Waarschijnlijk staat in deze DIG wel een korte
impressie. Ook proberen we als bestuur contact te onderhouden met de leden die niet meedoen
met het dansen. Een van de bestuursleden belt ze dan op om te horen hoe het gaat.
In november hadden we als bestuur plannen bedacht om in december weer te kunnen beginnen
met dansen. Maar helaas dat kon niet doorgaan. Maar de plannen liggen nog steeds op de plank
en we hopen dat we die in april of mei er af kunnen halen. We moeten nog geduld hebben.
Houd Moed! En probeer mee te dansen met de filmpjes. Dat zijn toch de kleine lichtpuntjes.
Namens het bestuur,
Marjo Pot

De nieuwe redactie stelt zich voor
EVEN VOORSTELLEN… In deze rubriek gaan we elke keer een danser aan jullie voorstellen, middels
wat vaste vragen. Maar nu stellen wij onszelf, als nieuwe redactie, graag eerst aan je voor:
Ik ben Damayanti van der Velden en kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Via Aerdenhout, Arnhem,
Velp, belandde ik uiteindelijk in Ede. Het heeft lang geduurd voordat ik hier mijn draai vond, maar
inmiddels begin ik wat mensen te kennen!
Van origine ben ik Montessori-kleuterleidster, maar in 2007 haalde ik mijn diploma remedial
teacher en nu heb ik mijn eigen bedrijf 3x3remedial teacher waarin ik kinderen die op wat voor
manier dan ook problemen hebben met school en de leerstof, verder help. Soms word ik door
scholen ingehuurd, wat ik extra fijn vind omdat je dan nog veel directer contact hebt met de
leerkrachten en de leerstof.
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Mijn moeder danste graag
en kende nog vele
Nederlandse dansen, die ze
me toen ik zo ongeveer 10
jaar was, in onze smalle
gang op ons flatje leerde:
Riepe riepe garste, de
Driekusman e.a. Ik vond dat
zó leuk, dat ik samen met
mijn broer op volksdansles
ging. Daar leerden we de
dansen van de eerste
grammofoonplaten die
Nevofoon toen uitgaf: A1,
A2 etc. Dat vond ik zó leuk,
dat ik bij het buitenspelen
volksdansles gaf aan de
buurtkinderen: Troika,
Mayim, Zemer Atik. Wat ik
wilde worden? (Volks)danseres bij het Int. Danstheater.
Later volgde ik nog cursussen Joegoslavisch bij Ciga Dispotovec en Hongaars bij Erda Baerents.
Omdat mijn ouders danseres toch niet zo’n goed beroep vonden, ging ik het onderwijs in en volgde
diverse cursussen kinderdans. Ik ging veel naar internationale kinderkampen en gaf dan zowel les
aan de staf/jeugdleiders (beginnersdansen) en aan de kinderen. Iedereen kende me altijd als
‘Damayanti van het volksdansen’, terwijl ik vaak geen idee had wie al die mensen waren!
In Ede belandde ik uiteindelijk bij Garoon, waar Lenny toen nog dansleidster was. Er waren 2
dansavonden en ik heb heel wat gewisseld, omdat ik een avond niet kon en dan inhaalde bij de
andere les, zodat ik een beetje ‘van 2 graantjes mee-at’. En ik danste door, in verwachting of niet
van één van onze 4 dochters, of tussen de borstvoedingen door! Er kwam zelfs een Garoon
kinderdansgroep, waarmee we enkele jaren met veel plezier dansten en zelfs verschillende keren
de krant haalden!
Toen we met Guus choreografieën gingen maken, deed ik enthousiast mee en ondanks het feit dat
het in die periode niet zo goed met me ging, genoot ik van onze reizen naar Polen en Tsjechië.
Uiteindelijk na zo’n 7 jaar
sukkelen met mijn gezondheid,
bleek dat ik fibromyalgie had
(soort spier-en
gewrichtsreuma). Het werd zó
erg, dat ik nauwelijks meer kon
lopen en zeker niet kon
dansen, zodat ik jaren moest
overslaan… Maar mijn doel
was: weer kunnen dansen! En
dankzij mijn fysiotherapeut
krabbelde ik heel langzaamaan
weer terug naar het land van
lopende, fietsende en
dansende mensen en mocht ik
héél voorzichtig weer wat
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dansjes mee gaan doen. Dat werden steeds meer dansen, dat werden zelfs volksdansbals waarop
ik weer de hele avond op de dansvloer kon zijn. Dus ik zou tegen alle mensen die last hebben van
fibromyalgie en andere pijn willen zeggen: ‘Dans. Dans alsof het de laatste keer is. Dans door je
pijn heen. Want een dag niet gedanst, is een dag niet geleefd’….
En wat betreft redactionele kwaliteiten: Ik houd van schrijven en vind het niet erg om voor de
besturen waar ik inzit Nieuwsbrieven te versturen of om voor mijn werk stukjes te schrijven op
facebook/Instagram. Het grappige is wel dat ik momenteel mijn moeders dagboeken en brieven
lees en ontdek dat zij dus écht redactioneel bezig was: ze stuurde als jong meisje al verhaaltjes en
artikelen naar kranten en werkte later op de redactie van de Radio Volksuniversiteit. Ik hoop dan
maar dat ik wat van deze schrijftalenten van haar heb geërfd… En gelukkig hebben we nu
spellingscontrole op de computer!
En ik ben Judith Kamerbeek (of van Ham-Kamerbeek). Ik
ben geboren in Brabant maar met niet-geïntegreerde
protestantse Gelderse ouders. Toen ik in Utrecht biologie
studeerde kwam ik mijn partner Roeland uit Limburg tegen,
en samen hebben we een tijdje in Spanje en in Engeland
gewoond. Nu voel ik me een beetje meer, én een beetje
minder Nederlander: gewoon mens.
Voor mij was Garoon m’n kennismaking met volksdansen,
op een keer de Mayim in de gymles na. Een paar jaar
geleden wilde ik de Albert Heijn zegeltjes-actie gebruiken
om een “uurtje-per-week” sport te vinden om m’n
lichamelijke coördinatie te verbeteren... Eerste poging was
bij de donderdagavondgroep van Garoon en ik wilde
meteen blijven: fijne muziek en gezelligheid op de koop toe!
Ik woon in Otterlo en werk in Wageningen, bij een bedrijf waar we gewassen proberen te
verbeteren. Bij dat bedrijf heb ik ook een tijd lang de maandelijkse nieuwsletter in elkaar gezet dus
dacht ik dat dat met DIG ook wel zou lukken, maar alleen met Damyanti en andere medeGarooners voor de inhoud! Zelf ben ik niet zo’n schrijver, meer een redakcteur.
Over inhoud niet te klagen – meer dan genoeg te doen. Ik hoop dat jullie het er ook een beetje
prettig uit vinden zien, maar verbeter-ideeën zijn altijd welkom!
En waar ik blij van word? Lichtgeel!
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Vanuit de dansleiding
Hallo dansers van Garoon!
Wat een leuk initiatief om met vaste rubrieken te werken.
Ik zal mijn steentje gaan bijdragen en trap af met de muziek en dans ‘Coronavirus Kssst!’
Deze muziek wordt gezongen door het acapellakoor ‘Bulgarian voices’, uit Bulgarije.
Klik maar eens op onderstaande link dan hoor je het lied.
https://youtu.be/uC7ke_ePHE8
Door Job van de Belt, een dansdocent uit Enschede, is er een dans op gemaakt.
Hij heeft de bestaande dans ‘Pustono ludo imlado’ als basis gebruikt, en die hier en daar
aangepast.
Zie zijn dansfilmpje als je op onderstaande link klikt:
https://youtu.be/aR30rmTXr6k
Tijdens de Facebook-live-dansavonden heb ik deze dans
aangeleerd en er ook een filmpje van gemaakt. Als het
goed is kunnen jullie dat allemaal bekijken.
Ik denk dat de dans ook goed past in het programma van
de plusgroep.
Dus wie weet dansen we t.z.t. samen in de Velder de
‘Çoronavirus kssst!
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Hieronder de vertaling van de tekst:
Coronavirus – kssst!
Heer bescherm ons – Coronavirus!
Coronavirus - de pest van de duivel
Verdomme jij smerig virus
Het stijgt, het zaait de dood
Geen vaccin hier, geen medicijn daar
Waar verstop ik me? Waar moet ik vluchten?
Geen vaccin hier, geen medicijn daar
Waar verstop ik me? Waar moet ik vluchten?
Coronavirus – kssst!
Bij zonsondergang, na het werk
Zit op het balkon, pratend tegen de buurman
Schenk een glas wijn in
Geniet ervan met een kaasplank en wat olijven
Waar een rivier stroomde, laat hem dan weer stromen
De wijn zal als het water stromen
Waar een rivier stroomde, laat hem dan weer stromen
De wijn zal als het water stromen
Coronavirus – kssst!
Bij bedtijd steek een kaars aan
Brand wat wierook, zeg een gebed
Het duivelse virus - het zal weg moeten zijn!
Want God kan het allemaal
Heer, wij vragen om Uw genade
Laat er gezondheid zijn, laat er leven zijn!
Coronavirus – kssst!
AMEN

Groetjes, Judith Boogaard

Dichters onder ons
Deze tijd zorgt voor zicht op bijzondere talenten. Zo krijgen we sinds enige tijd van Kees de
aankondiging voor onze digitale dansavonden, in rijm aangeleverd. Ria P. reageerde hier met een
wedergedicht op. Voor diegenen die dit alles gemist hebben, hierbij een kleine impressie:
21-2-2021: Kees:
Vandaag kwam het bericht van de verwachte avondklok
Zitten we straks dus ’s avonds thuis in ons eigen hok
Maar dan kunnen toch nog samenkomen
Door met z’n allen gewoon te zoomen
Dat moeten we dan dus maar blijven doen
In ieder geval tot donderdag, tot Garoon.
En app of zeg welke dans je volgende week wil
Anders blijft die verzoekjesavond zo vreeslijk stil…
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Ria P.:
Garoon is al voorbereid op deze klok
We dansen immers al langer thuis in ons eigen hok
Sommigen op een zolderkamertje klein
Een ander mag in de woonkamer zijn
Zoomen en streamen op donderdagavond
Want we willen lang blijven gezond
Natuurlijk is het minder leuk dan echt dansen met elkaar
Ik kijk al uit naar september van dit jaar
Er gaat een nieuwe traditie van start bij Garoon
De laatste week van de maand verzoekjes doen
Ik kijk natuurlijk naar Od lo ahavti dai uit
Maar ook naar de Hora Femeilor panfluit
Even ontsnappen aan alle negativiteit
Met dans en muziek die onze ons hart bereikt
Eén week later. Kees:
Het is zover: de eerste einde-maand dit jaar
Judith heeft alle verzoekjes bij elkaar
Waar kijk jij naar uit: Kol nedarai,
Of Ria Pasmans Od lo ahavti dai?
Het verzoekje van Milka
Of die van ‘Ada’: Ma asita
Weet je niet meer wat op het programma staat?
Donderdag komt in de app een plaat
2-2-2021: Kees:
Februari. Al bijna weer een jaar
dansen we aangepast repertoir
Niet spinnen, geen polka, geen partnerwisseling
En close de Esmer dansen is ook wel een ding
Ook doen we nu nooit een longway uit Engeland
Heeft dat iets te maken met die Britse variant?
En dan die nieuwe mutatie die nu uit Brazilië komt
sjansen
Kunnen we dadelijk ook de Axe Lambada niet meer
dansen?
Ik zeg: veilig in huis; deur op slot en handen
schoon?
We laten on niet kisten en we doen ‘m gewoon!
Ria P.:
Is het alweer een jaar geleden
Dat we samen een dansje deden?
In september mochten we gelukkig ook
even
Waar is toch die mooie tijd gebleven?
Je kunt blijkbaar overal aan wennen
Maar we laten ons niet jennen
Met Coronavirus Ksst!en jagen we
vanavond het virus weg
Heus, we laten ons niet kisten zoals Kees ook zegt
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9-2-2021 Kees:
Winter. Heel Nederland op zijn kop;
scholen toch niet open; vervoer stond stop.
Nu met de zon er bij groeit het ijs best wel,
en normaliter groeit de elfstedenkoorts net zo snel.
Maar ja, daar komt nu door die Corona niets van terecht.
Bedenk: “Elk nadeel heb zijn voordeel” zoals orakel Cruijff ooit heeft
gezegd.
Door Corona hoef je nu niet door de kou naar het Kernhuis,
maar komt Garoon donderdag weer gewoon bij je thuis.
Bedenk je nog je verzoekje voor de volgende keer,
Voor het einde-februari doordansen alweer.
18-2-2021 Kees:
Afgelopen weekend gevierd met afstands-carnaval?
Of thuis gedanst bij het MaineWoods festival?
Of ben je vooral buiten op ijs of sneeuw geweest?
Hoe dan ook, voor velen was het mooi feest.
Het schitterende weekend is voorbij, dan nu op naar donderdag;
Laatste dansdag van de maand, dus weer een feest dat er zijn mag.
Nog onzeker over de locatie of wat Judith doet?
Klik op de link, dan komt het allemaal wel goed!
Ria:
Ik had het eerst nog niet meteen zien staan
Maar er stond een superleuke you tube link van Kees onderaan
Dans door het heelal naar Het Kernhuis
En vandaar doorreizen naar Judiths woonhuis
Vanavond is het weer de hoogste tijd
En heeft Judith onze verzoekjesavond voorbereid
Kees wat fijn dat je ons hier iedere week mee begeleid
En ons ook steeds met creatieve projecten verblijdt!

Even gezellig meedansen met Irene
Sinds de corona is er op Omroep
Gelderland iedere werkdag de mogelijkheid
om mee te doen met Gelderland in
beweging. Je kunt thuis in je eigen
huiskamer, online meedoen met het
programma “Gelderland in Beweging” via
een laptop of tablet.
Wil je nog een keer meedoen met de line
dance en werelddans lessen die Irene
Scholten bij Omroep Gelderland heeft
aangeleerd kijk dan via uitzending gemist.
Op de volgende data heeft Irene een blokje
dansen aangeleerd:
2020: 27 april-28 april-30 april-14 mei-19 mei-26 mei-1 juni-12 juni-22 juni-25 juni-18 december2021: 1 januari-6 januari-8 januari-11 januari-15 januari-27 januari-1 februari-4 februari-10
februari-16 februari-19 februari-25 februari
Natuurlijk kun je ook met de andere digitale gymoefeningen meedoen!
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Garoon geeft niet op en danst altijd door
Iedere donderdag avond gaan we er voor
Judith stimuleert ons en geeft huiswerk op
De filmpjes op you tube zijn echt super top!
Daarnaast ging ook Kees creatief aan de slag
Hij maakt leuke links waar je op klikken mag
Kees is creatief met woord en daad
Zodat je haast als vanzelf mee rijmen gaat
Iedere week worden we verrast met een nieuw idee
Daarom doen we allemaal gezellig mee
Zoals je op onderstaande foto zag
Is er nu verzoekjesavond op iedere laatste donderdag
Zo blijven we volhouden met een lach en een traan
Totdat het met thuisdansen is gedaan
Ria Pasman
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Agenda
Hierbij nog wat leuke links die je misschien gemist hebt als je niet in de app groep zit en/of op onze
facebookpagina ‘Garoon danst door’.
Dansgroep Paloina maakt mooie voorstellingen waar we al verschillende keren met wat dansers
heen zijn gegaan. Helaas verviel dit jaar onze voorstelling en gaan ze nu weer met wat nieuws
beginnen, maar hier krijg je een leuk beeld van hun voorstellingen en oefenen nu:
https://youtu.be/2iR6VmoxBuE
Op Spotify zijn enthousiaste volksdansliefhebbers een dansplaylist begonnen, waar je zelf ook één
bijdrage aan mag leveren:
https://open.spotify.com/playlist/5I2DPNYV2TUOFQE7Q4yKnG?si=JXfHEfwsS12Qrb6kwqie8w&fbcl
id=IwAR0k8bz4tQrpOXKsXBpfFE0xbPD9I9APzz9bwtZfr0UcjCookfjqRZnXUeM&nd=1
Online wordt er nog wel gedanst én lesgegeven, hierover informeert je de danskalender:
http://www.miekatoen.nl/data/DansKalender.pdf
Zelfs in corona-tijd zijn er nog activiteiten op de agenda van Stichting Danslink, het platform voor
de internationale dans in Nederland: http://www.danslink.nl/

Waar ik blij van word?
Toen het mailtje voor DIG kopij binnenkwam, dacht ik, daar kan ik wel aan voldoen. Tijd zat in de
corona tijd.
Nou…..dat valt tegen. Zoveel tijd is er niet over, ik moet er echt tijd voor maken en er voor gaan
zitten. Dus je snapt het wel, ik verveel me nog niet.
Je moet in beweging blijven en dat doe ik helaas niet door mee te dansen op zoom of de dansen
van Judith te bekijken. Wat ik wel keurig doe is alle dansen die Judith elke week voor ons maakt
naar een map verplaatsen zodat ik ze altijd kan bekijken als de tijd aanbreekt dat ik me begin te
vervelen.
In beweging blijf ik door elke dag een stuk te wandelen of fietsen. Ik geniet dan van de natuur, daar
word ik blij van. Van alles wat begint
uit te lopen en zoek ik naar de
sneeuwklokjes die ik wel her en der
weet te staan.
En waar ik zo blij van ben, is de
sneeuw. Vanaf december als het
regende zei ik steeds dat het moest
gaan sneeuwen i.p.v. regenen. ’s
Nachts als ik naar het toilet moest keek
ik altijd even door de gordijnen naar
buiten om te kijken of er héééél
misschien een laagje sneeuw lag. Tot
half januari heb ik moeten wachten
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voor de eerste sneeuw en die bleef helaas niet lang liggen. Kees had me de volgende morgen al
vroeg wakker gemaakt, het was nog donker, om naar buiten te gaan om foto’s te maken. Alles zag
er anders uit, een mooie verandering in coronatijd. Veel plezier hebben we er toen niet van
gehad. ’s Middags was de sneeuw al bijna weg, gedooid door een te hoge temperatuur.
Maar dan komt februari met een heus koufront en wordt er veel sneeuw verwacht. Die is ook
gekomen en zorgde meteen voor code geel, oranje en zelfs rood.
Met de auto werd geadviseerd om thuis te blijven maar over benenwagens had ik niets gehoord en
dus trok ik erop uit.
Met het fototoestel gewapend heb ik nu al hele stukken gewandeld. Kees brengt me naar de hei,
naar het Pinetum in Lunteren, en weer naar de hei om te kijken of er al lammetjes zijn.
Nee, Kees blijft niet wachten tot ik genoeg heb gezien en gefotografeerd. Hij gaat naar huis en ik
gebruik de benenwagen en loop naar huis. Onderwijl waan ik me op vakantie en geniet met volle
teugen van het prachtig cadeau dat de natuur ons biedt.
Koud? Wel nee, toen het nog sneeuwde overdag, ging de skibroek aan en liep ik me echt warm.
Die skibroek was ook nog een dingetje. Jaren niet gedragen dus de rits ging niet meer dicht, laat
staan de knoop. Gelukkig bleef hij hangen op mijn heupen
en zakte hij niet af tijdens het lopen.
De handschoenen gingen vaak uit bij het foto’s maken maar
koud werden ze niet. Toen het zonnetje begon te schijnen
ging de capuchon af en de handschoenen bleven zelfs uit.
Terwijl de sneeuw er nog is komt ook het ijs. Leuk was het
te volgen dat er elke dag meer mensen op hetzelfde ijs
stonden. Eerst de waaghalzen en toen het ijs steeds dikker
werd de schaatsliefhebbers.
Ook weer veel foto’s maken maar zelf heb ik niet op het ijs
gestaan. Schaatsen heb ik nog wel, hangen al jaren op
zolder en daar blijven ze lekker hangen.
Voor de koude periode stond het water langs de Rijn hoog
door het vele smeltwater uit Oostenrijk maar ook door de
vele regen die was gevallen. De uiterwaarden bij
Wageningen stonden vol water, dit waren mooie ijsvlakten
om op te schaatsen. Ondertussen zakte het water ook en
hingen er fantastische ijsplaten in de bomen. Je snapt het
al: foto’s maken.
Ik ben zo blij dat we geen fototoestellen met rolletjes meer hebben. Je knipt er maar op los en
later kun je naar harte lust selecteren, 2x plezier!
De sneeuw is weer weg, ijs is er hier en daar nog dus mijn leven gaat weer gewoontjes door, de
vakantie is voorbij!
Niet getreurd, nu komen de bolletjes uit de grond om met hun bloemetjes onze ogen te strelen.
Vandaag zag ik in een tuin een boom bloeien, de naam weet ik zo niet maar hij bloeide geel.
Dus……….ondanks corona met al zijn beperkingen gaat het goed met mij.
Marianne Huikeshoven
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Recepten met en zonder poespas
Dit recept komt uit de
Brachottes (blaadje van Rav
Brachot Nijkerk) van jaaaaren
geleden.
Aukje van Kampen

Potjekoek, een Terschellinger lekkernij.
500 gram zelfrijzend bakmeel
2 eieren
200 gram rozijnen( evt. nog wat gedroogde cranberries)
150 gram basterd suiker ( wit of donker, of een mix)
Ca. 500 ml. karnemelk
Kaneel
Snufje zout
Bereiden: Bakmeel met de rozijnen ( en evt. cranberries), suiker kaneel en
snufje zout goed mengen.
Vervolgens de eieren en als laatste de karnemelk er door heen mengen zodat
er een stevig beslag ontstaat. Het beslag in een tulbandvorm doen en in een
hete lucht oven op 160 graden in ongeveer een uur afbakken.
Veel succes hiermee.
Neeltje Nakken
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Puzzel: CRYPTOFILLIPINE
Ter ere van ‘Judith 5 jaar danslerares bij Garoon’ stelden we met behulp van jullie, leden, een leuk
gedenkboek samen.
Er kwam o.a. een puzzel in te staan voor Judith, met een beetje cryptische omschrijvingen van
namen van dansen en dingen die met volksdans te maken hebben.
Judith heeft er nog een hele dobber aan gehad om hem helemaal op te lossen, maar wie het leuk
vindt, kan het nu ook zelf proberen.
Als extra aanmoediging stellen we een klein prijsje ter beschikking:
Een lichtbeschadigd exemplaar van het boekje ‘De veren van de rabbi’-Verhalen uit alle
windstreken over vriendschap, verzameld en naverteld door Wim van der Zwan.
Achter de omschrijvingen vind je het aantal letters van het woord. Gelijke cijfers in de hokjes zijn
gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat op de gekleurde lijn een uitspraak.
Als je kans wilt maken op de prijs, stuur ons dan een foto van de VOLLEDIG ingevulde puzzel (dus
niet alleen de oplossingszin), alleen zo maak je kans!
Tip: Kijk even terug naar de namen van de dansen die we in seizoen 2019/2020 dansten!
Overigens: de leuke dansspreuken die je hier en daar in deze DIG aantreft, komen ook uit dit
gedenkboek.
1. Naar Omhedi? Verkeerd? (4,2,4)
2. Dit land wandelt verkeerd.(5)
3. Agrariërs springen bij deze dans uit elkaar. (10)
4. Moeder van Jozef en Benjamin.(6)
5. Met samba(ballen) gaat het niet goed.(5)
6. Is de maan nu vol of niet?(4,9)
7. Armenië in het voorjaar.(6)
8. In Amerika was vroeger alles beter.(4,3,4)
9. Verdraaid, is dat niet Gericka? (7)
10. Gaan we op onze tenen dansen? (5,5)
11. Gebouw met pit.(8)
12. Kazimir danst altijd deze dans.(4,3)
13. Heeft deze dans met Franse honing te maken? (6)
14. Bij deze groep gaat zeker alles op rolletjes. (12)
15. Pardon, is de dansavond alweer voorbij? (8,5)
16. Dag? Of toch niet?(3,6)
17. Is je nichtje ziek? (2,5,6)
18. Met 4, niet meer of minder. (3,2,5)
19. Met 1 letter erbij kun je in dit land goed uitblazen. (7)
20. Jiddische vreugde. (8)
21. Haal van het 2e deel de N weg en het ruikt heerlijk! (3,6)
22. De terugkeer van deze doortrekkers. (2,6,3,5)
23. Een trouwe dans. (5,6)
24. Pak een letter erbij, dan zijn we in Noord Afrika!(4)
25. Waar zat dit beest nou verstopt? (3,7)
26. Op een heldere avond in de woestijn te zien. (7,8)

DIG maart 2021

13

DIG maart 2021

14

Garoon contact
e-mailadres bestuur:
website Garoon:
We zijn ook op Facebook te vinden
Dansleiding:
Judith Boogaard
Bestuur Garoon:
Marjan Faassen
voorzitter
Marjo Pot
penningm./ledenadministratie
Simone Kuijpers
notuliste
Thea Lammers
lid (50+)
Inge Veldkamp
lid & PR
PR Garoon:
Ria Pasman
Correspondentieadres Garoon:
Kopij voor DIG sturen naar:

bestuur@garoon.nl
www.garoon.nl
0318 543990
0317 619771
0318 623612
0318 642392
06 15964730
06 19841338
0318 641165
Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede
garoondig@gmail.com

Tot slot
We hopen dat jullie ook met veel plezier dit ‘krantje’ hebben gelezen.
Het volgende nummer sturen we rond 1 mei aan jullie toe.
We hopen dat jullie geïnspireerd zijn geraakt en vinden het leuk jullie kopij voor de diverse
rubrieken te ontvangen op: garoondig@gmail.com
(Rubrieken: verslag workshop/uitje, hier word ik blij van, kookhoekje, puzzel/raadsel)
Misschien heeft er iemand ook nog een leuk prijsje voor de volgende puzzel? Dan horen we het
graag!
Tot spoedig ziens - hopelijk mogen we binnenkort weer echt dansen!
Juditk K. en Damayanti
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