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 Voorwoord 
Ja, daar is-t-ie dan, het volgende nummer van de vernieuwde DIG! 
We zijn heel blij dat het eerste nummer enthousiast is ontvangen en dat sommigen dit ook met ons 
hebben gedeeld. 
Hierbij enkele, anoniem gemaakte, reacties: 

• Wat een leuke volle DIG hebben jullie gemaakt, prima gedaan en ik verheug me op de volgende. 

Veel succes met alles en jullie maken mij echt heel erg blij met zo’n leuke krant. 

• Bedankt voor dit superleuke eerste nummer! Vol verhalen en ook met uitdaging voor nieuwe naam 
en de puzzel. Ga zo door……………….. 

• Mijn complimenten voor deze leuke Garoonkrant! 

• Hartelijk dank voor de DIG. Wat hebben jullie er een geweldig mooi exemplaar van kunnen maken. 
Het ziet er echt mooi en verzorgd uit. Ik heb het met plezier gelezen. 

• Wat een leuk eerste nummer! Ik heb hem net met veel plezier zitten lezen! 

• Wat een mooie en gezellige DIG hebben jullie gemaakt. Mijn complimenten voor het prachtige 
resultaat. Er was zoveel te lezen dat ik er vanmiddag maar eens goed voor ben gaan zitten met een 
kopje thee. Garoon boft dat er leden zijn die hun kwaliteiten willen inzetten voor de vereniging. Ik 
ben ervan overtuigd dat jullie eerste DIG met plezier door de ontvangers gelezen zal worden en 
hoop dat jullie er nog veel voor ons zullen maken. Bedankt en hartelijke groet 

Nou, voor zulke reacties(bloos, bloos!) doen we het natuurlijk, hè! 
 
Daarnaast snappen we best dat jullie niet elke keer massaal kopij insturen en dat e.e.a. nog een beetje 
een gewoonte moet worden. Daarom vragen we af en toe mensen om over iets speciaals te schrijven. 
Zo hebben we voor dit nummer de donderdagavondleden die helaas door diverse omstandigheden 
NIET digitaal meedansen en veelal ook niet in de app groep zitten, gevraagd hoe zij dit jaar doorkomen. 
Anneke heeft hierop gereageerd en haar stukje vind je verderop in dit krantje. 
 
Verder missen jullie natuurlijk ook alle bals en activiteiten. Ria en Kees Burgwal zijn echter digitaal heel 
actief, vandaar dat we Ria vroegen of ze hier wat meer over wilde vertellen. Haar stukje vind je ook 
verderop in dit krantje. 
 
We hopen dat er genoeg dingen zijn waar jullie blij van worden, dus stuur voor het volgende nummer 
dat rond 1 juli zal uitkomen, jullie bijdragen naar de redactie! 
 
NIEUWE NAAM 
We kondigden het in het vorige krantje al aan: we zijn op zoek naar een leuke, nieuwe naam voor dit 
blaadje. We hebben hier pas één reactie op gehad (wel een hele goede..), maar we willen graag wat te 
kiezen hebben, dus kom maar op met die nieuwe naam voor de DIG! 
We koppelen er een prijs aan, al is op dit moment nog niet bekend welke.  
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 Van het bestuur 
Hallo leden van Garoon, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon, lopen de bomen en de planten uit en fluiten de vogels er 
lustig op los. Alleen is het nog iets te koud om lekker in het lentezonnetje te zitten. 
 
Net zoals we uitkijken naar het mooie lenteweer snakken we er ook naar om weer gezellig met elkaar in de 
zaal te kunnen dansen. Helaas is het op het moment nog onduidelijk op welke termijn de coronaregels dat 
toelaten. Er zit dus niets anders op dan nog even geduld te hebben. 
 
Gelukkig hebben we een dansleidster met creatieve ideeën om ons tijdens de lockdown aangenaam te 
vermaken.  
Judith en Marieke (dansleidster van de Wieledansers) nemen allebei al maandenlang filmpjes op in hun 
huiskamer. Ter afwisseling gaan ze nu samen een of meer filmpjes opnemen waarin Marieke ons dan een 
nieuwe dans uit het programma van de Wieledansers aanleert en Judith de Wieledansers laat kennismaken 
met een dans uit ons programma. 
Even ter geruststelling …………….. de dansen worden na hervatting van de lessen stap voor stap aangeleerd 
       Dus ook nu geldt, thuis oefenen mag, maar hoeft niet. 
 
Omdat we dit jaar weinig dansen in de zaal hebben aangeleerd is tijdens het recente dansleidersoverleg 
besloten dat er dit jaar in juni geen inschrijving komt voor een CD met muziek van de aangeleerde dansen. 
 
Voor nu wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie (1/5-9/5) en mooie meidagen toe. Hopelijk tot 
gauw! 
 
Namens het bestuur, 
Marjan  
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 Vanuit de dansleiding 
Zowel bij de plusgroep als bij de avondgroep dansen we nu al een paar seizoen ‘de Poolse dans’, oftewel: 
W Moim Ogrodecku. 
Dit is naast de naam van een dans, ook de naam van een liedje, dat gezongen wordt door de groep 
‘Rokiczanka’ 
De dans is gemaakt door de Amerikaanse choreograaf Ira Weisburd.  
Ik voeg hieronder de liedtekst toe, zowel in het Pools als in het Nederlands. 
In het liedje wordt de liefde en de bloemen in de tuin bezongen.  
 https://youtu.be/hp4endJMu1E 
Als je op bovenstaande YouTube-link klikt dan krijg je een filmpje van Rokiczanka te zien, waarin het ook 
duidelijk wordt waarom de dans met een tikkende klok begint. 
Judith Boogaard 
 

Rózycka groeit in mijn tuin 
W moim ogródecku rośnie rózycka 
 
Geef me een Maniusiu van mijn kunic 
Napój mi Maniusiu mego kunicka 
 
Ik wil niet, ik wil niet drinken omdat ik bang 
ben 
Nie chcę nie napoję bo się kunia boję 
 
Omdat ik bang ben omdat ik jong ben 
Bo się kunia boję bom jesce młoda 
Ik wil niets drinken, want de kunia is bang 
Nie chce nie napoi bo się kunia boi 
 
Omdat ze bang is omdat ze jong eet 
Bo się kunia boi bo jesce młoda 
 
Rozemarijn groeit in mijn tuin 
W moim ogródecku rośnie rozmaryn 
 
Vertel me Maniusha die van je houdt 
Powiedz mi Maniusiu kto cie omanił 
 
Omdat ze zo verliefd werden op mijn hart 
Bo się w mojem sercu tak zakochały 
Omdat ze zo verliefd op haar werden 
Bo się w jej serdusku tak zakochały 
 
Er groeit een bes in mijn tuin 
W moim ogródecku rośnie jagoda 
 

 
 

Zeg me dat Maniuś jong was 
Powiedz mi Maniusiu cyś była młoda 
 
Ik was zo jong als een bes in een veld 
Ja zem była młoda jak w polu jagoda 
 
De bes van mijn geliefde in een veld 
Jak w polu jagoda kochanecku mój 
Ze was jong als in een bessenveld 
Ona była młoda jak w polu jagoda 
 
Zoals de bes van haar minnaar in het veld 
Jak w polu jagoda kochanecku jej 
 
Er groeit een lelie in mijn tuin 
W moim ogródecku rośnie lilija 
 
Zeg me Maniuś of je de mijne wilt zijn 
Powiedz mi Maniusiu czy będziesz moja 
 
Hoe moet ik het je weten en vertellen? 
Skądże ja mam wiedzieć i tobie powiedzieć 
 
Hoe moet ik weten dat mijn moeder mij zal 
geven? 
Skądże ja mam wiedzieć cy mnie mama da 
Hoe moet hij het je kennen en vertellen? 
Skądże ma to wiedzieć i tobie powiedzieć 
 
Hoe moet moeder dat weten? 
Skądże ma to wiedzieć cy ją mama da 
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 Ja het gaat goed met mij 
Dag alle mede-Garooners, 
Dit schrijven is een antwoord op de vraag 
van de DIG-redactie-dames: “Ja, het gaat 
goed met mij”. 
In dit rare jaar waarin ik m’n best moet 
doen om het dagritme erin te houden. Het 
jaar waarin ik besef hoe waardevol de 
“gewone” dingen van het leven daarvóór 
waren. Verjaardagen en feestjes vieren 
(ons 50-jarig huwelijksfeest bv.), kinderen 
en kleinkinderen knuffelen, vrienden 
ontmoeten én de wekelijkse gang naar 
Garoon op donderdag, wat ik deed sinds 
1985. 
Waar ik tijd voor heb en het jaar ook 
grotendeels mee door kom is bezig zijn met 
het sorteren en ordenen van ons 
fotobestand en het is nog heel leuk werk 
ook! Opnieuw genieten van vakanties maar 
ook door de foto’s van de kinderen 
beseffen dat de jaren voorbij gevlogen zijn. 
De conditie op peil houden doe ik (doen 
we) met wandelen en fietsen, mooie 
stukjes Nederland ontdekken. En ik kan de 
tuin weer in om te rommelen en/of lezen 
in de zon. 
 
Zoals gezegd mis ik het dansen in de groep 
en doe ik dat nu op een paar m2 vóór de 
laptop met dank aan de inzet van Judith en 
de makers van de site. 

Met Wout hou ik me aan de corona-regels met af en 
toe een weekje quarantaine, uit voorzorg toen een 
kleinkind besmet bleek via school én nadat we in 
oktober terugkwamen uit Frankrijk. 
Ook mis ik de contacten binnen onze 
kerkgemeenschap plus de wekelijkse kerkgang die 
we nu online volgen. 
Al met al was het toch een goed jaar wat niet 
wegneemt dat ik erg uitkijk naar “morgen”. Laten 
we dan dubbel genieten van alles wat we hebben, 
mogen en kunnen met het afgelopen jaar in ons 
achterhoofd en twee prikken in de bovenarm. 
Tot ziens en groeten, Anneke Kromhout 
 



 

5 DIG mei 2021 
 

 Online dansen tijdens de corona pandemie 
Toen de live-lessen, instuiven en workshops geen doorgang meer konden ontdekten Kees en ik 
sinds vorig jaar april steeds meer online activiteiten. De meesten zijn zoom uitzendingen, soms via 
Facebook. Er ging letterlijk en figuurlijk een wereld voor ons open! 
We hebben veel vrije tijd en we zwieren regelmatig in onze woonkamer over de vloer.  
Soms bij nacht en ontij. In de december DIG heb ik er ook een stukje over geschreven. 
 
Lessen 
We volgen nu nog steeds de 2 wekelijkse lessen Internationaal met Pieter-Jan Hantson van 
Choronde uit België op woensdagavond en elke week op woensdagavond de Balkandans lessen 
met Roberto in Italië. 

     
https://www.facebook.com/choronde/           Roberto Bagnoli morenu.it 
 
Zaterdag stemmen we af op Ira Weisburd in Amerika, met Balkan/ Internationaal. 

 
 Ira Weisburd - YouTube 
 
Ondertussen zijn er zowel in Nederland als daarbuiten vele online initiatieven bijgekomen. 
In Nederland elke week op maandagavond een uurtje Internationaal met Jan Knoppers/Richard vd 
Kooy. Vrij onbekende, wat moeilijkere dansen. Aandacht voor afwerking en stijl. 
Aansluitend kun je daarna switchen naar Nico vd Spuij van Terpsichore Amersfoort, die dansen uit 
de oude A,B en Mix programma’s doet. Een heel andere wijze van presenteren en sfeer. 
Op donderdagavond is regelmatig Sibylle Helmer met Internationaal, dat valt grotendeels onder 
onze Garoon zoom-sessies. Ook Teu uit Groningen heeft een paar keer op zondagmiddag thee-
dansant verzorgd. En Irene met Gelderland in beweging zorgt ook voor een leuk aanbod. 
Dimitar Petrov (Mitko) was een paar jaar geleden met Bulgaars bij het kampeerweekend in 
Ommen en regelmatig op vrijdagmiddag is er Bulgaarse les, via zijn Facebook kanaal. 
 
Behalve natuurlijk onze plezierige donderdagavond lessen met bijbehorende uitlegfilmpjes van 
Judith volgen we de Nederlandse uitzendingen weinig of niet (meer). 
 
We vertoeven virtueel veel in het buitenland, vaak in Amerika! 
Op zondagavond laat is er van 22-24 u Catherine Ruding, een dansleidster die in Omaha les geeft. 

https://www.facebook.com/choronde/
http://www.morenu.it/
https://www.youtube.com/channel/UCLCLlW-70Y8mkY3L7n7Hw9Q
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De hoofdmoot is Balkan, met vleugjes Israëlisch, Frans/Bretons, Armeens, Japans/Tibetaans. 
Ongeveer de helft dansen die hier ook gedaan worden of ooit gedaan zijn, de andere helft 
onbekend. Enkele dansen worden (in het Amerikaans ) uitgelegd, of snelle review, de rest alleen 
gedanst. Regelmatig zijn er gastdocenten in haar uitzendingen. Zij hebben onlangs “gevierd” dat er 
een heel jaar continu alleen online les was door de Lock down!  
 

Events 
En.. heel leuk en bijzonder.. We ontdekten de online events. 
Festivals die normaliter live plaatsvinden, een dag, een 
weekend, een week. 
Deze festivals zijn in meer of mindere mate vergelijkbaar met 
het concept Doe Dans bij ons. 
Overdag dansworkshops, zang-, 
muziek- workshops, lezingen, 
soms creatieve activiteiten als 
Poolse papierkunst knippen, 
(paas) eieren beschilderen. Ook 
kookworkshops met gerechten 
uit een land vormden soms een 
onderdeel. ’s Avonds bals tot in 
de kleine uurtjes. 

Afhankelijk van de plaats in Amerika is het tijdsverschil met 
Nederland 6-9 uur. 
Soms was onze laatste workshop tot 0.00 of 1.00 uur s’ nachts. 
Gingen wij op één oor , ging het in Amerika gewoon door met 
party (instuif) en after party. 
Waar wij met/na ons ontbijt soms nog even weer bij konden aanhaken! 
 
Zo volgden we op de voor ons haalbare tijden, enkele van de dansworkshops bij het Stockton 
Zomer en Winterfestival, Kolo Festival , Facone, Door County Festival, Spring Camp Festival, NFO 
Conference festival en het Tanatsfestival in België. 
 
Tot onze verrassing en vreugde waren er naast de dansleiders die actief zijn in Amerika, ook 
meerdere Nederlandse dansleiders die bij verschillende van die online festivals workshops gaven, 
vanuit hun eigen huis of danszaal. 
Jaap Leegwater met Bulgaars, Caspar Bik met Georgisch/Oost-Europees/Internationaal, Bianca de 
Jong Bulgaars, Ben Koopmanschap met Balkan, Wijnand Karel Macedonisch en Nederlands, Sibylle 
met Albanees en Bretons, Tineke en Maurits 
van Geel met Armeens/Roma/Balkan.  
Maurits gaf onlangs een lezing over het 
Internationaal Folkloristisch Danstheater.  
Van veldonderzoek in vele verre landen naar 
voorstelling. Zeer interessant! 
 
Bij het Tanatsfestival in ons buurland waren 
Caspar Bik met Internationaal, Guus van Kan 
met Servische dansen en Michael Barzilai 
met Israëlisch van de partij. 
 
In de link de workshop van Guus op YouTube, ook de andere zijn daar te vinden, evenals een 
filmpje van het bal ’s avonds: bekende instuifdansen door Pieter-Jan Hantson in z’n uppie. 
Tanatsfestival online 2021: workshop met Guus van Kan. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=tGxtSI6W_r0
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Bij bijna alle online activiteiten wereldwijd kun je je gratis registreren en meedoen, een vrijwillige 
donatie is welkom. (De lessen van Jan/Richard zijn 5 Euro per keer.) 
 
Mocht je t leuk vinden: zolang de coronamaatregelen samen dansen in het echie nog niet mogelijk 
maakt, blijven er online lessen en online festivals, ik zag al aankondigingen tot midden in de 
zomer: Stockton zomerfestival 24 t/m 31 juli. 
 
Er gaan ook stemmen op om online uitzendingen na de pandemie af en toe te blijven doen. 
 
Kees en ik vinden het bijzonder en erg leuk om zo mee te beleven hoe en wat er, ook buiten de 
landsgrenzen aan volksdansen en volksdansactiviteiten wordt gedaan.  
Verbinding wereldwijd! 
 
Ria Burgwal 

 Weetjes 

Armenië 

Weten jullie het nog? 'Garoon' betekent 'lente' in het Armeens. 
Dus dit is een dubbel lente nummer van ons krantje! 
 
Maar: wat weten we van Armenië? 

• Het huidige grondgebied van Armenië is ongeveer een dozijn maal kleiner dan het 
Armeense koninkrijk uit de oudheid, “Mets Hayk” (Armenië Major), daterend uit 331 tot 
428 voor Christus. 

• Armenië is het eerste land in de wereldgeschiedenis dat het christendom als staatsreligie 
heeft aangenomen. De Armeense Apostolische kerk dateert uit het begin van de 4e eeuw 
en is een van de weinige nationale kerken en oude christelijke gemeenschappen. De kerk 
behoort tot de Oosters-orthodoxe religieuze kerkgroepen. Het apostolisch centrum van 
Armenië is de moederkathedraal van de heilige Echmiadzin, gelegen op 20 minuten rijden 
van Yerevan; de hoofdstad van Armenië. 

• Armenië scheidde zich af van de USSR en verklaarde op 21 september 1991 zijn 
onafhankelijkheid als Republiek Armenië. Het besluit was gebaseerd op een 
volksreferendum, dat in hetzelfde jaar in Armenië werd gehouden. 

• De staatstaal van het land is Armeens, ook gecategoriseerd als een aparte tak van de Indo – 
Europese talenfamilie. Het Armeense alfabet is gemaakt door een beroemde Armeense 
wetenschapper en historicus van de late 4e en vroege 5e eeuw, Mesrop Mashtots. Hij is 
tevens de bedenker van het Georgische alfabet. 
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• Armenië staat bekend om de bijbelse berg Ararat, die ook wel bekend is als de plaats waar 
de boog van Noach is geland. De berg is wijd vertegenwoordigd als symbool van het 
huidige Armenië. 

• De meest tragische periode in de geschiedenis van Armenië is de genocide, gerealiseerd 
door het Ottomaanse Rijk in 1915. Deze zeer tragische gebeurtenis wordt door veel 
toonaangevende landen ter wereld en door de meerderheid van de Amerikaanse staten 
erkend. Elk jaar, op 24 april, erkennen Armeniërs de genocide door een 
herdenkingsprocedureceremonie te houden en een eerbetoon te brengen aan de 1,5 
miljoen onschuldige Armeniërs die werden vernietigd door Osman-terroristen aan het 
begin van de 20e eeuw. 

• Armenië is erg bekend om zijn musea en unieke galerijen. Een van de beroemdste is het 
museum van oude manuscripten, Matenadaran. Hier vindt u een van ’s werelds grootste 
collectie manuscripten en monumenten uit de antieke geschiedenis. Het museum bevindt 
zich op de top van een heuvel in het centrum van Yerevan. 

• Armenië is beroemd om de abrikoos. De smaak van de fruitsoort is uniek, lekker en 
verbazingwekkend. Volgens velen is het de beste abrikoos ter wereld. Dit zoete fruit is dan 
ook een van de symbolen van Armenië en de boom wordt vaak aangehaald als bron voor 
het beroemde Armeense muziekinstrument de Duduk. 

 
Wil je het verhaal over de Duduk lezen, lees het dan hier in het Engels (de vertaling is nl. erg 
slecht!):  https://www.itinari.com/the-singing-apricot-tree-of-armenia-duduk-74j4 
De schrijfster van dit stukje vertelt over haar geboorteland Armenië, misschien leuk om wat 
stukjes van haar te lezen? Of kijk eens naar een documentaire over dit land: 
https://youtu.be/rb49vOEbbu8. Het Internationaal Folkoristisch Danstheater nam deze dans in 
hun programma ‘Kavkas’op: https://youtu.be/5DbxKedwKdA 
En dit indrukwekkende lied zongen ze over de genocide:  https://youtu.be/CHwHzxI_IUg 
Het origineel vind je hier: https://youtu.be/ds0KMmwRRZY 
Heel indrukwekkend en zoals sommigen zeggen: ‘Je krijgt er kippenvel van!’ Damayanti 
 

 

https://www.itinari.com/the-singing-apricot-tree-of-armenia-duduk-74j4
https://youtu.be/rb49vOEbbu8
https://youtu.be/ds0KMmwRRZY
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Spotify volksdansmuziek-verzameling 

Wist je al dat er Spotify een groep 'volksdansen' is gestart, waar volksdansers hun muziek aan 
toevoegen en jij ook je muziek bij kunt zetten. 
Ga maar eens kijken/luisteren er zitten voor ons ook bekenden tussen, bv. Karamfil, Ashun daje 
mori, Garoon, Opa cupa, De valse zeeman, Sestorka, Ijswals e.a., Zie 
https://open.spotify.com/playlist/5I2DPNYV2TUOFQE7Q4yKnG?si=i8JiPrzQQmyqSorBlMmmSQ&dl
_branch=1&fbclid=IwAR2cLtuKmMN1VaMMz5XWOj4JfJNv6Pzqs7iQMm1bAxfb8C53QO2U8nfUM7
Y&nd=1 
 

Over de muziek en de tekst van 
“Corona ciao” 
Van de site https://globalvoices.org/2020/05/13/corona-
ciao-parody-of-old-revolutionary-song-goes-viral-in-the-
balkans/ Geschreven door Filip Stojanovski, geplaatst op 
13 mei 2020 
Vertaald uit het Engels naar het Nederlands door Google 
translate 
 

'Corona Ciao': de parodie op een oud 
revolutionair lied gaat viraal op de Balkan 
Zelfs de Bulgaarse premier Boyko Borisov is erbij 
betrokken geraakt 
  
Een COVID-19-parodie van het Italiaanse 
antifascistische lied "Bella Ciao" baant zich een 
weg door de Balkan en daarbuiten met meer 
dan twee miljoen views op YouTube in de 
afgelopen twee weken. Het nummer 
gecomponeerd door de Macedonische acteur 
Dragan Spasov Dac en componist Aleksandar 
Mitevski heet "Corona Ciao", wat "Corona [virus] 
tot ziens" betekent. 
De rest van de songtekst is in het Macedonisch. 
 
De auteurs schreven: Corona Ciao is een cover 
van de beroemde Bella Ciao, die we maakten 
met de band Brasstet Skopje, gewoon voor de 
lol. Deze versie is in één dag gemaakt, van idee 

tot realisatie, met veel liefde :) De video (https://youtu.be/KK8zXgRCntU) is gemaakt in 
quarantaine, bij de deelnemers thuis, zonder gebruik te maken van professionele camera's of 
verlichting. Het is opgenomen met smartphones en bewerkt door het muziekteam. Dit nummer 
maakt deel uit van de serie van Dac en Aleksandar en hun dagelijkse 'quarantaine'-optredens op 
Facebook. 
Hieronder een ruwe vertaling van de tekst: 
 
 

https://open.spotify.com/playlist/5I2DPNYV2TUOFQE7Q4yKnG?si=i8JiPrzQQmyqSorBlMmmSQ&dl_branch=1&fbclid=IwAR2cLtuKmMN1VaMMz5XWOj4JfJNv6Pzqs7iQMm1bAxfb8C53QO2U8nfUM7Y&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/5I2DPNYV2TUOFQE7Q4yKnG?si=i8JiPrzQQmyqSorBlMmmSQ&dl_branch=1&fbclid=IwAR2cLtuKmMN1VaMMz5XWOj4JfJNv6Pzqs7iQMm1bAxfb8C53QO2U8nfUM7Y&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/5I2DPNYV2TUOFQE7Q4yKnG?si=i8JiPrzQQmyqSorBlMmmSQ&dl_branch=1&fbclid=IwAR2cLtuKmMN1VaMMz5XWOj4JfJNv6Pzqs7iQMm1bAxfb8C53QO2U8nfUM7Y&nd=1
https://globalvoices.org/2020/05/13/corona-ciao-parody-of-old-revolutionary-song-goes-viral-in-the-balkans/
https://globalvoices.org/2020/05/13/corona-ciao-parody-of-old-revolutionary-song-goes-viral-in-the-balkans/
https://globalvoices.org/2020/05/13/corona-ciao-parody-of-old-revolutionary-song-goes-viral-in-the-balkans/
https://youtu.be/KK8zXgRCntU
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CORONA CIAO 
 
Ons leven was prima 
Voor deze quarantaine 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
Geef ons de herberg en onze vrienden terug 
Anders zouden we gek worden! 
 
Binnen vier muren 
Waar kan ik heen, 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
Breng de oude manieren terug, laat mensen gedijen 
Dat zou een wedergeboorte zijn! 
 
We dragen de maskers 
Zoals muilkorven op Huskies, 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
Laat me je gezicht zien, zodat ik je kan kussen 
Zonder liefde zouden we gek worden! 
Trek aan de riem 
Hou afstand 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
We missen de commotie, we missen de hobnob 
We missen het knuffelen! 
 
Hoest daar niet 
Jonge dame 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
Het aanhouden van dezelfde houding maakt me nerveus 
En ook dit constante overeten! 
 
Maar dit gaat allemaal voorbij 
Het leven zal terugkeren 
Corona ciao, kom op ciao, kom op ciao ciao ciao 
We missen het strand, de commotie, de moeite 
Alsof er niets was gebeurd! 
 
We missen de commotie, we missen de babbels 
We willen de vreugde terug! 

 
De songtekst van het nummer bevat de zin "Hoest niet!" die algemeen wordt beschouwd als een 
verwijzing naar een andere virale video uit een persconferentie met de Bulgaarse premier Boyko 
Borisov. 
Op een gegeven moment tijdens het persen berispte Borisov een medewerker voor hoesten (Не 
кашляй!). 
Premier Borisov bleek een fan te zijn van de Macedonische parodie en promootte het via een 
Facebook-video waarin hij het lied door de luidsprekers in zijn auto liet blazen. 
Deze video bleek ook populair, met meer dan 477.000 weergaven in de eerste twee weken online. 
Borisov merkte op: 
We kunnen het coronavirus alleen verslaan door gezamenlijke inspanning, geest en discipline. Ik 
ben alle Bulgaarse burgers dankbaar die zich aan de regels houden. Alleen door zulk gedrag zullen 
we terugkeren naar het normale leven. Dank ook aan Dac & Aleksandar. Noord-Macedonië kan op 
onze steun rekenen! 
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Hoewel de auteurs het nummer gewoon een 
beetje leuk noemden, heeft het succes ook tot 
kritiek geleid. 
 
Sommige linkse gebruikers van sociale media 
vonden het heiligschennend om het 
oorspronkelijke lied over het lijden van 
uitgebuite arbeiders en antifascistische strijders 
in de Tweede Wereldoorlog te bagatelliseren. 
Deze gebruikers wezen er ook op dat het 
origineel onlangs ook vanuit ramen in Italiaanse 
steden werd gezongen om het moreel te 
stimuleren tijdens de pandemie, in een tijd dat 
het aantal COVID-19-dodelijke slachtoffers in 
dat land enorm toenam. 
 
De Macedonische schrijver Zhivko 
Grozdanovski kleineerde het lied omdat het 
een 'giftig turbofolkfenomeen' 
vertegenwoordigde dat haaks staat op de 
sociale realiteit. 
Hij merkte op dat de tekst 'Ons leven was prima 
/ vóór deze quarantaine' was geschreven vanuit 
de positie van 'bevoorrechte mannen van 
middelbare leeftijd die genieten van 
verschillende voordelen (tavernes, stranden, 
eigen huis ...) 
die niet toegankelijk zijn voor een groot deel 
van Noord-Amerika. Macedonische bevolking 
”die niet kan genieten van het te veel eten dat 
in het lied wordt genoemd. 
Grozdanovski beschuldigde premier Borisov er 
verder van dat hij het lied promootte als een 
"verdovingsmiddel" en een viering van de pre-
COVID-19 status quo die de heersende elites 
ten goede kwam. 
Dit in een tijd waarin velen aan de linkerkant 
beweren dat de pandemie een kans biedt om 
een einde te maken aan het kapitalisme zoals 
wij dat kennen. 
De schrijver beschouwde de steunbetuiging aan 
Noord-Macedonië door de Bulgaarse premier 
ook hypocriet, twee dagen nadat Bulgarije 
aanvullende voorwaarden had aangekondigd 
om de integratie van zijn buur in de Europese 
Unie mogelijk te maken. 
Een grote meerderheid van de Macedoniërs, 
waaronder de pro-EU-president Stevo 
Pendarovski, vindt de eisen onaanvaardbaar en 
komt neer op een ontkenning van het bestaan 
van de Macedonische taal en de etnisch 
Macedonische identiteit. 



 

12 DIG mei 2021 
 

 Recepten met en zonder poespas 

Snelle Banaan Koeken 

Notenvrij, Olievrij, Sojavrij, Veganistisch, Volwaardig Plantaardig 
Door Damayanti gevonden op www.veganrevolutie.nl 

 
Bereidingstijd 10 MINUTEN 
Passieve tijd 15 MINUTEN 
Totale tijd 25 MINUTEN 
 
Porties 5 koeken 
 
INGREDIËNTEN 
1 rijpe banaan 
50 gram havermout 
50 gram pindakaas 
20 gram cacao nibs 
30 gram rozijnen 
1 eetlepel gebroken lijnzaad 

 
INSTRUCTIES 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Prak de banaan, voeg de rest van de ingrediënten toe en meng dit goed. 
Lepel wat van het beslag op een bakplaat met bakpapier en zet 15 minuten in de oven. 
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Ik ben blij dat de lente zich niets aantrekt van alle mag 
wel/mag niet regeltjes en gewoon zijn pracht laten zien. 
Overal verschijnen bloemetjes en bloesem, jonge dieren en 
ZON! 
Daarnaast was ik heel blij om van Judith B. te horen dat er 
in Israël alweer gedanst wordt. Dat geeft me goede hoop! 
 
Over heel Europa woedt trouwens een golf van vreedzame 
protesten van mensen die weer willen dansen. In Frankrijk 
ontstond het lied: Nous voulons danser encore. Zie: 
https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY  
 
Dit wordt nu op verschillende plaatsen herhaald, en 
inmiddels is het ook overgewaaid en vertaald naar het 
Vlaams: https://youtu.be/8QJnreFZ2Hk en bestaat het ook 
in het Duits: https://youtu.be/_GwifgnFJDw 
 
Verder wordt er ook op andere manieren aandacht 
gevraagd voor muziek en culturele optredens: 
https://youtu.be/fUIzHhxH0x0 
 
Het volgen van digitale dans/zangoptredens en dans grapjes 
maakt mij ook blij. Zie bv.: 
- https://youtu.be/w89fXjZq978: Bretonse dansen 
- https://youtu.be/2yKLnfYqOIs: The rocky road to Dublin 
- https://youtu.be/_MzQiVDsHh8: Servische folklore 

Ik deel ze regelmatig op mijn facebook pagina, maar ik kan niet zo gauw overal de you tube versie van 
vinden, zo die al bestaat… 
Damayanti 
 

 

Aardigheidjes tussendoor 

Wat zie je? 

Voor sommige mensen was het misschien niet helemaal duidelijk waar Judith B. en ik het over 
hadden een aantal weken geleden…. Kijk dan eens naar dit filmpje en tel mee! 
https://youtu.be/xwPmAS8DTGU 
 
Dit is ook leuk: https://youtu.be/CYD8zRDaE1I, en goed te gebruiken als je een meningsverschil 
hebt. Want iedereen ziet het anders…. Als je googelt, zul je een heleboel filmpjes vinden, zoals 
deze: https://youtu.be/F6hcgjzsbrA 
Laat je ons weten wat jij allemaal hebt ontdekt en wat jou het meeste aanspreekt? 

Gezocht/aangeboden 
Fiets/wandelmaatjes 
Wie vindt het leuk om soms spontaan een wandeling of fietstochtje te maken? 
In mijn eentje vind ik het niet zo leuk, terwijl ik met mooi weer soms echt de kriebels krijg. 
Fijn als ik dan kan appen of je misschien zin hebt om mee te gaan. 
Je kan reageren naar de redactie, groetjes Damayanti 

https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY
https://youtu.be/8QJnreFZ2Hk
https://youtu.be/_GwifgnFJDw
https://youtu.be/fUIzHhxH0x0
https://youtu.be/w89fXjZq978
https://youtu.be/2yKLnfYqOIs
https://youtu.be/_MzQiVDsHh8
https://youtu.be/xwPmAS8DTGU
https://youtu.be/CYD8zRDaE1I
https://youtu.be/F6hcgjzsbrA
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 Agenda 

12 juni: Alternatief Garoon Schaapscheerdersfeestje? 

Vorig jaar werd het Schaapscheerdersfeest (dat ieder jaar op de 2e zaterdag in juni georganiseerd 
wordt) op de hei afgelast en dit jaar is nog onzeker hoe het gaat. 

Nu ben ik op de datum van het scheerdersfeest in 2020 naar juffrouw Tok was geweest om daar te 
gaan eten. Zo hield ik de traditie toch een beetje in stand.  

We weten nog niet wat er mogelijk is op zaterdag 12 juni 2021 maar zou het niet leuk zijn om 
samen af te spreken dat we gaan eten of afhalen bij juffrouw Tok? 

Wie belangstelling hiervoor heeft, kan zich bij mij aanmelden of via de DIG redactie, dan ga ik 
kijken wat er te regelen valt tegen die tijd. Groet, Milka 

Online dansen 

Zie het stuk van Ria Burgwal hierboven voor een agenda vol thuis-en-toch-samen-
dansgelegenheden 

Van de DansKalender 
Van de agenda op www.miekatoen.nl/ (versie 23 april) waar je ook terecht kunt voor de details van de verschillende 
activiteiten. Wat al in Ria's stuk over online dansen stond is weggelaten. 

 

Puzzelen! 

Cryptogram vorige DIG 

Bij goede oplossing stond er van boven naar beneden gelezen: HOERA VOOR ONZE DANSJUF 
JUDITH! 
De gezochte woorden: 

 
Het was best een pittig cryptogram en we hebben één oplossing binnengekregen, die ook nog 
eens helemaal goed was: van harte gefeliciteerd Ria Burgwal! Het boekje ‘De veren van de rabbi’ 
ligt in Ede voor je klaar! 

vr 3-5 sept. Weekend Grieks o.l.v. Petros Selkos 
vr + za-avond Grieks + Internationaal bal  
 

Beukenhof in Biezenmortel 
(overnachting, 2 x ontbijt, 2 x 
lunch, 2 x diner) 
 

zo 3 okt. Zonne dansdag o.l.v. Sibylle, Wijnand + Casper Turnhout (B) 

http://www.miekatoen.nl/data/DansKalender.pdf
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Een nieuwe puzzel 

Voor de komende 2 maanden hebben we een rebus die Judith K. zelf heeft gemaakt en die echt 
NIET moeilijk is om op te lossen. 
 

 
 

Judith B. heeft hiervoor, samen met haar dochter, de volgende prijs ter 
beschikking gesteld: drie fotolijstjes om foto’s in te klemmen. Deze 
leuke prijs wordt onder de goede oplossers verloot. 
 
Stuur je oplossing naar garoondig@gmail.com. 
Je mag ook een nieuwe puzzel voor een volgende DIG opsturen. 
 

 Garoon contact 

 

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 secretaris 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: garoondig@gmail.com 
  

mailto:garoondig@gmail.com
http://www.garoon.nl/
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 Tot slot 
We hopen dat jullie ook met veel plezier dit ‘krantje’ hebben gelezen. 
Het volgende nummer sturen we rond 1 juli aan jullie toe. 
We vinden het leuk jullie kopij te ontvangen op: garoondig@gmail.com 
 
Misschien heeft er iemand ook nog een leuke prijs voor de volgende puzzel, of voor de bedenker 
van de nieuwe naam van dit krantje? Dan horen we het graag! 
 
Tot spoedig ziens - hopelijk mogen we binnenkort weer echt dansen! 
Judith K. en Damayanti 
 

 

mailto:garoondig@gmail.com
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