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 Voorwoord 
‘Garoon-Zoom en -Facebook zijn nu dicht, 
Dus nog even een laatste gedicht. 
Hopen dat we niet meer online hoeven 
Maar gewoon bij elkaar kunnen vertoeven. 
En de herinnering: bewaar 
die van dit bijzondere jaar. 
En.. voor alle filmpjes en lessen,  dank aan Judith 
Zo konden we toch fijn samen dansen ondanks covid 
  
Nu allemaal 
naar de zaal!’ 

 
Dit dichtte Kees n.a.v. het heugelijke feit dat we nog 3x ‘live’ mochten dansen. 
 
Heerlijk, om, zoals Loesje dat over de kinderen schrijft, te zien 
dat ‘er voetjes onder zitten’ nadat we elkaar zo lang 
voornamelijk via een hoofd op Zoom hadden gezien. 
Heerlijk om je nek niet al te erg te hoeven te verdraaien om 
Judith goed in beeld te hebben. 
Heerlijk om weer meer de ruimte te hebben om te dansen! 
Enne…het praat ‘live’ toch wel makkelijker!  
 
Ondertussen is de WhatsApp-groep, ooit begonnen om elkaar 
bij te kunnen staan bij eventuele Zoom problemen, nog steeds 
actief en blijkt in een behoefte te voorzien, zoals laatst bv. 
toen Ria vele Afrikaantjes bleek te hebben en je in de app kon 
aangeven of je er belangstelling voor had. Er ontstond een 
leuke plantjesmarkt! 
Misschien hebben er nog 
meer mensen plantjes of 
zaadjes die een goed 
onderkomen zoeken? Maar 
ook voor vragen aan elkaar, 
leuke dingen om tussentijds 
te delen, boekenadvies etc. 
etc. Dus wil je er nog bij, laat 
het dan gerust aan me 
weten, dan voeg ik je toe. 
 

 

DIG 
Digitale Informatie volksdansgroep Garoon 

jaargang 8 no 3 - juli 2021 



 

2 DIG mei 2021 
 

Voor dit nummer van DIG vroegen we de Plusgroep naar hun ervaringen: hoe hebben zij dit jaar 
zonder dans en Zoom ervaren? 
Betsy, Neeltje, Ineke V. en Ben F. stuurden daar een leuk stukje over in, dat je elders in dit krantje 
vindt. 
 
Ook vroegen we één van onze oudere leden om zich voor te stellen, aan de hand van enkele 
‘standaardvragen’. Zie het stukje van Rineke. 
Dit is dus één van onze vaste rubrieken, waarvoor we voor elk nummer iemand uitnodigen. 
 
Onze dansleiding en het bestuur vullen ook weer hun eigen rubriek. 
 
Op onze vraag naar een nieuwe naam voor de DIG zijn enkele reacties binnengekomen, maar naar 
ons idee is die ene, spetterende naam er nog niet bij. 
Willen jullie deze zomer allemaal nog even je spontane invallen noteren, dan verlengen we deze 
actie, met een leuk prijsje voor de winnende naam, nog even. 
 
De rebus viel in goede aarde en verschillende lezers stuurden de goede oplossing in: ‘Wacht niet 
tot de bui over is, maar dans in de regen’.  
Uit de goede oplossingen is een winnaar getrokken: Simone Kuijpers! Voor haar liggen de 
fotolijstjes klaar. 

 
Weten jullie dat er ook een liedje is over ‘Dansen in de regen’, zie https://youtu.be/LIj7HnJoknY 
En vergeet Gene Kelly ook niet met zijn ‘Singing and dancing in the rain’ uit de gelijknamige film, 
zie https://youtu.be/D1ZYhVpdXbQ 
 
Misschien gaan jullie van de zomer nog naar een bal. Of ga je lekker weer op vakantie. Of geniet je 
van je eigen huis en tuintje. Voor dit alles geldt: maak je iets leuks mee, word je ergens blij van, 
meld het ons dan, dan komt het in het nummer dat ca. 1 september zal uitkomen. 
Ook recepten, puzzels, prijsjes etc. zijn van harte welkom! 
 
Heel veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst, 
De redactie, 
Judith K. en Damayanti. 
  

https://youtu.be/LIj7HnJoknY
https://youtu.be/D1ZYhVpdXbQ
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 Van het bestuur 
Beste allen, 
 
Dit is al weer het laatste bestuursstukje van 
dit seizoen. 
Afgelopen week hebben we het dansseizoen 
afgesloten. Gelukkig kon dat weer in de zaal 
en hebben we als vanouds met zijn allen een 
gezellige laatste ochtend/avond gehad met 
verzoekdansen en lekkere hapjes.  
Het begin van het seizoen konden we nog een 
aantal keer in de zaal dansen en ook aan het 
eind was het gelukkig weer mogelijk om de 
laatste drie lessen weer met elkaar te mogen 
beleven. 
Daar tussenin hebben we met filmpjes van 
Judith en met YouTube en ZOOM, voor ieder 
die dat wilde, toch door kunnen dansen. Met 
dank aan Kees en Judith. 
 
Op 24 augustus komt het bestuur nog een keertje bij elkaar om de laatste richtlijnen te bespreken 
en vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Met Corona weet je het tenslotte maar nooit, het 
kan zomaar weer beperkingen opleveren. Vooralsnog gaan we er van uit dat we in september 
weer “gewoon” kunnen starten. Voor de ochtendgroep op 7 september en voor de avondgroep op 
2 september. Eind augustus volgt nog zeker een nieuwsbrief om jullie van de details op de hoogte 
te stellen. 
 
Rest mij nog iedereen een gezellige en gezonde zomer te wensen en tot in het nieuwe seizoen! 
 
Namens het bestuur, 
Simone Kuijpers 
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 Vanuit de dansleiding 
Hallo dansers van Garoon, 
 
Wat heerlijk om na zo’n lange periode van ‘thuis-dansen’ toch nog 3x samen te mogen dansen in 
de zaal! Het was fijn elkaar weer in de ogen te kijken en naar elkaar te lachen tijdens het dansen. 
En natuurlijk weer bijpraten in de pauze. Qua dansen heb ik vooral bekende dansen op het 
programma gezet. Alleen bij de 2e groep v d donderdag heb ik een nieuwe dans aangeleerd. 
De naam is ‘Pashut Anashim’ en is gemaakt door Nurit Melamed (een vrouwelijke choreografe uit 
Israel). Ik denk dat deze dans als ‘bijnaam’ wel 7-6-5 zal krijgen………… Alles aan deze dans is mooi: 
de muziek, de bewegingen en de tekst. Nu heb ik een Nederlandse vertaling, maar die mag ik niet 
gebruiken voor in ons krantje. Vandaar dat ik de Engelse vertaling meestuur. Allemaal een mooie 
zomer toegewenst en dat we elkaar maar weer in gezondheid mogen treffen in September! 
 
Groetjes, Judith 
 

Simply People 
 

This is a story about such a nice man who was here 
Walking amongst everyone, yet still so alone 

All his life, he never asked for a thing, only smiled 
And accepted with love any happenings upon him 

No one knew from when he came 
Where does he go or what does he do 

On a cold, rainy night in the city streets 
No one heard the aching heart which screamed 

In prayer and in tears that rose up to the heavens 
And opened up the skies 

The whole world exists and breathes and stands 
Only thanks to people so innocent 
Pure souls who only wish to give 

To fix and to build, to light up the living 
The world exists and breathes and stands 

Only thanks to the simplest of people 
People who are truly, really and truly 

Simply people 
 

The elders who remember told of that moment 
In which he stood, and said to the world; 

"I have nothing and I have everything in my life, 
And it is too much, too much." 

The cure for the world is to rejoice and also 
Not to take offence to the heart 

For everything passes by either way 
There is a place for everyone in this world 

You just need to let go, you don't need to rush 
And remember to truly love everyone 

The whole world exists and breathes and stands 
Only thanks to people so innocent 
Pure souls who only wish to give 

To fix and to build, to light up the living 
The world exists and breathes and stands 

Only thanks to the simplest of people 
People who are truly, really and truly 

Simply people 
 
De dans staat op YouTube: https://youtu.be/3nXz3e-vQmo 

https://youtu.be/3nXz3e-vQmo
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Hoe gaat het dit jaar zo zonder dansen? 
Hoe gaat het dit jaar zo zonder dansen? Dat vroegen we, half Mei, aan de leden van de 
dinsdagochtendgroep. Hieronder de reacties. Betsy deed er een recept bij, dat vind je verderop in 
deze DIG. 

Betsy de Groot-Jansen 

De kriebel om weer te dansen wordt steeds heftiger. Regelmatig gebruik ik wel de dansjes van 
Judith op mijn tablet. Maar in de groep heb je meer ruimte en is het veel gezelliger. Ik verveel mij 
niet, heb veel aanloop met mijn zonen en kleinkinderen. Ga regelmatig met Jannie Essenstam op 
stap en met Rieneke houd ik contact en met nog wat kennissen. Ik kook iedere dag vers eten en 
lees en fietste vorige week nog 33 kilometers. Met mooi weer mag ik dat graag doen. 
 
Hartelijke groeten, Betsy de Groot-Jansen. 
 

Ineke Velthuis 

Het is inderdaad nogal taai dat er geen volksdansen is, ik mis vooral het gezellige samen zijn, 
natuurlijk het dansen, samen lachen, 
eigenlijk het hele gevoel van 
enthousiasme en sociaal met elkaar 
bezig zijn, maar ik denk dat dat voor 
iedereen geldt! Ik wordt wel blij dat het 
steeds beter gaat, de ellende neemt 
eindelijk wat af, en aanstaande zondag, 
ga ik samen met mijn mannetje lekker 
even helemaal los met stijldansen in 
een cultureel buurtcentrum in Utrecht, 
er mogen max. 30 personen komen, dus 
op reservering, nou, dat hoefden ze 
geen twee keer te zeggen!! We hebben 
er mega veel zin in!! Ik moet even mijn 
ei kwijt, lekker ook wat salsa, bachata 
en singel dansjes als extraatje, een hele 
middag, dus ik kom waarschijnlijk op 
mijn tandvlees thuis. 
 
Ik hoop toch zo dat we binnenkort weer 
kunnen volksdansen, denk je dat dat 
nog zou gebeuren dit seizoen? Nou ja, 
ik wacht af, en gelukkig is er genoeg 
werk, dus ik verveel me niet hoor. 
En Judith, bedankt voor steeds de 
filmpjes en dans info! 
 
Hartelijke groetjes, Ineke 
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Ben Franke 

Hoe kom je de Corona-tijd door? Ja, een klein jaar zonder dansen, is wel vreemd. Zeker als je vanaf 
je 14e met dansen bezig bent geweest. Toen met ballroomdansen en vanaf 1978 met volksdansen. 
Gelukkig zijn er ook alternatieven. Judith zorgde trouw voor filmpjes met oude en nieuwe dansen 
en Marjo stuurde die iedere week door. Ook bestond de mogelijkheid om met Zoom mee te 
dansen. Helaas voor mij geen alternatief omdat ik onder geen enkele voorwaarde op Facebook 
wil, ook niet in besloten groepjes. Voor mij werd het daarom Judith-filmpjes bekijken en genieten 
van de bijgeleverde muziek. Dansen komt dan wel weer als we beginnen. 

Maar verveeld heb ik me niet. 
Sinds mijn verhuizing eind 2018 woon ik weer 
in de buurt waar ik in Ede ben opgegroeid. Nu 
met de Sijsselt als mijn achtertuin. Voor wie 
het niet weet: de Sijsselt is het bosperceel 
tussen de hei ten zuiden van de Provinciale 
weg 224 en ten noorden van de spoorlijn Ede-
Arnhem. En daar kun je heerlijk wandelen, 
ook in Corona-tijd. Dat hebben wij veelvuldig 
gedaan. Steeds weer op zoek naar nieuwe 
routes en langere afstanden. En langzaam 
komt het besef dat de Sijsselt, die je als kleine 
jongen enorm groot vond, eigenlijk helemaal 
niet zo groot is. Behalve met het spotten van 
wild hebben we ons bezig gehouden met het 
volgen van de seizoenen, met name van een 
solidair groeiende beuk ten oosten van het 
Paradijs. Regelmatig namen we foto’s van het 
langzaam in blad komen van de boom. Als 
extraatje werden we verrast met een 
spechtennest met jongen recht tegenover de 
boom. 
Ook elders in de Edese natuur werd wild 
gespot zoals bij het scherm op Planken 

Wambuis aan de Nieuw Reemsterweg en op de hei tussen de plaats van het scherm en Oud 
Reemst. 
Bezoeken aan de Bisschop David Grift (Valleikanaal) met daarbij de aanleg van nieuwe natuur “De 
Kromme Eem” waren er ook. Het was leuk om daar de kleine plevier te spotten. 
Tevens hebben we dit jaar een bezoek 
gebracht aan het arboretum 
“Belmonte” op de Wageningse Berg. 
Vorig jaar zijn we niet verder gekomen 
dan het fietspad naast het arboretum - 
zo druk was het tijdens ons bezoek-, 
maar dit jaar viel door de week de 
drukte erg mee en konden we 
genieten van de Azalea’s en 
Rododendrons. Voor hen die nog een 
bestemming zoeken is nu het 
arboretum ook aan te raden gezien de 
rozen die nu bloeien. 
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Al met al hebben Hennie (mijn echtgenote) en ik vele kilometers gelopen en gefietst en hebben wij 
ons niet behoeven te vervelen. 
 
Ben Franke 
PS.: nog een tip. Bezoek de moedertuin van de “Hessenhof” aan de Woutersweg te Ede. Zeer mooi 
en kleurrijk. Niet ver om te fietsen en voor dorstige mensen is er altijd een kop koffie of frisdrank. 
Ook dat was maandelijks ons “reisdoel”. 
 

Moedertuin “Hessenhof”. 

Neeltje Nakken 

 
Geen dansen met elkaar, erg jammer, maar sinds januari dans ik op woensdagmiddag en uurtje 
samen met Irene bij haar thuis. 
Ik mis het dansen in de groep heel erg. Ook het contact met iedereen en zeker de regelmaat die 
dit met zich mee brengt. 
Heel veel gewandeld in en rondom Bennekom, waar je vaak bekenden tegen komt voor een 
praatje. Deze winter ook begonnen met puzzelen ( 1000 stukjes ). 
Ik word heel erg blij van het vooruitzicht straks op vakantie naar Terschelling te kunnen. 
 
Neeltje 
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 Even voorstellen 
Hallo allemaal, het was even schrikken dat ze mij hadden uitverkozen voor een voorstelrondje 
maar ik heb mijn best er op gedaan. 
 
Mijn naam is Rineke Diemel, 
geboren in Utrecht en sinds januari 
1995 weduwe. 
Ik heb drie dochters, twee 
schoonzonen en een 
schoondochter en, heel fijn, drie 
kleindochters van nu 21, 19 en 17 
jaar. 
Sinds 2018 heb ik ook een 
bonuskleinzoon en -dochter van 18 
en 15 jaar. 
Mijn beroep was in een ver 
verleden kinderverzorgster en ik 
heb jaren een peuterspeelzaal 
gehad in Utrecht. 
Sinds juni 2005 ben ik lid van 
Garoon, ik werd bij een 
demonstratie tijdens "Ede uit de 
kunst" door Irene gestrikt en heb 
daar tot op heden geen enkele spijt 
van gehad. 
Iedere week dansen geeft mij een 
heerlijk gevoel: gezellig bewegen 
op muziek en, heel belangrijk, de 
fijne contacten. 
Een van mijn favoriete dansen is 
Katonti. 
Iedere week ga ik, als dat weer mag, tennissen in Utrecht. Daar heb ik al ruim 40 jaar een groepje 
vriendinnen waar ik heerlijk mee speel en natuurlijk koffie drink. 
Ook een grote hobby is knutselen, en dan voornamelijk kaarten maken maar ook borduren doe ik 
graag en van nieuwe knutselspullen word ik erg blij. 
Graag zou ik dertig jaar terug terug in de tijd willen gaan maar helaas is dat niet mogelijk. 
Voor de toekomst wens ik dat alles weer snel “normaal” mag zijn en we weer kunnen genieten van 
alle leuke uitjes. 
Blijf gezond allemaal, groetjes Rineke. 
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Hier word ik blij van… 
 
De meesten weten het al wel: mijn dochter is 
getrouwd! 
Na een jaar Ierland, waar mijn dochter een 
plantencursus volgde na haar studie biologie en 
haar vriend de kost probeerde te verdienen en 
werkte aan een website om zijn muzikale 
composities en klanktherapie te promoten (zie 
www.klinkendeklanken.nl), kregen we een 
berichtje van hen: 
Op 21 juni gaan we trouwen! 
 
Dat het met Corona en hun budget een 
bescheiden bruiloft zou worden, was al gauw 
duidelijk. 
Maar dankzij de versoepelingen en het financieel 
bijspringen van beide ouderparen, waardoor we 
niet naar een onpersoonlijk gemeentehuis 
gingen, maar de ambtenaar naar een oud 13e 
eeuws kerkje in een klein plaatsje in Groningen 
kwam, werd het toch nog een heel mooi feest. 
En dat lag zeker ook aan het bruidspaar zelf die er 
sprookjesachtig uitzag met gipskruid in het haar 
en de prachtige jurk van ‘Assepoester’ die de 
bruid droeg.  
 
De muzikale bruidegom kon het ook niet laten 
om zélf even op het kerkorgel te spelen en ’s 
avonds thuis nog een mooie compositie op de 
vleugel te improviseren. 
Ondanks de regen, een dag met een gouden 
randje… 
 
En over ‘dansen in de regen’ gesproken: het 

bruidspaar danste in de kerk toen een vriend orgel speelde en tot besluit van de dag dansten we 
met de familie nog de Elmdans, waarbij het bruidspaar kon terugkijken op de tijd vóór hun 
huwelijk én vooruitblikken naar een toekomst samen. 
(Voor de muziek van de Elmdans, zie https://youtu.be/7I-JA5dmv9Q ) 
 
Damayanti 
 
  

https://youtu.be/7I-JA5dmv9Q
https://youtu.be/7I-JA5dmv9Q
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 Recepten met en zonder poespas 

Rabarbercake 

Een recept wat ik zelf erg lekker vind en deze tijd kan je verse rabarber kopen, liefst dunne stelen. 
 
Ingrediënten: 
Rasp van schil van 1 sinaasappel 
300 gram rabarber, in stukjes van 2 cm 
300 gram suiker 
125 gram boter  
3 kleine eieren 
250 gram bloem  
zout 
2 volle theelepels bakpoeder (± 8 gram) 
125 ml sour cream 
 
Bereiding: 

Verwarm de oven voor tot 160C. Bekleed de binnenkant van een springvorm van 24 cm diameter 
met ingevet bakpapier. Meng met een mixer in een kom de suiker met de boter en de 
sinaasappelrasp tot een zacht mengsel, en mix er dan één voor één de eieren doorheen. Schep er 
met een lepel de bloem, het zout, het bakpoeder en de sour cream doorheen, voorzichtig zodat 
het luchtig blijft. Schep er dan de rabarber doorheen, en schep het mengsel voorzichtig in de 
springvorm. Strijk het oppervlak glad en strooi er eventueel nog wat suiker over. 
 
Bak de cake in zo'n 75 minuten gaar: als je met een prikker in t midden prikt moet die er schoon 
uitkomen. 

 
Laat de cake in de vorm 10 minuten afkoelen, haal dan de rand los en laat 
de cake op een rooster helemaal afkoelen. Serveer in stukken, eventueel 
met poedersuiker en/of slagroom. 
 
Eet smakelijk! 
Betsy de Groot-Jansen 
 

 
 

 Gezocht/aangeboden 
Heeft iemand misschien mijn dvd box van Mini en Maxi geleend? (Soms leen ik enthousiast iets uit 
en krijg het dan niet meer terug…En vergeet bij wie het is blijven liggen…). 
Damayanti 
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 Agenda 

Start seizoen 2021-2022 Garoon 

Voor de ochtendgroep op dinsdag 7 september en voor de avondgroep op donderdag 2 
september. 

Van de DansKalender 

Van de agenda op www.miekatoen.nl/ (versie 1 juli) waar je ook terecht kunt voor de details van 
de verschillende activiteiten.  

 

maandagen 
12 juli-30 aug.  
20-23 uur 

Gaida zomerinstuif o.l.v. Vlasta Bakker 
Vooraf inschrijven verplicht, max. 25 personen 
www.gaida.nl 

Alkmaar 
 

dinsdagen 
13 juli-31 aug.  
20-23 uur 

Siru zomerinstuif o.l.v. Anja van Vliet 
Vooraf inschrijven verplicht, max 35 dansers 
www.siru.nl 

Utrecht 

woensdagen 
14 juli-1 sept.  
20-23 uur 

Nitsanim zomerinstuif o.l.v. Caspar Bik 
Vooraf inschrijven verplicht, max 25 dansers 
www.nitsanim.nl 

den Haag 

woensdagen 
14 juli-25 aug.  
20-22:30 uur 

Koftos zomerinstuif 
Vooraf inschrijven verplicht 
www.koftos.nl 

Hoorn 

meeste 
woensdagen 
14 juli-25 aug. 
20-23 uur 

Zajednica zomerinstuif o.l.v. Angela Reutlinger 
4 en 11 juli nog niet zeker. Vooraf inschrijven 
verplicht, max 25 dansers 
www.zajednica.nl 

Amsterdam 
Buitenveldert 

vrijdagen 
9 en 23 juli, 6 en 
20 aug. 
20-23 uur 

Zonne zonnevrijdag o.l.v. Marc Willlems & Dirk 
Geysels. Dansschoenen verplicht 
Vooraf inschrijven verplicht 
 

Turnhout (B) 

zaterdag 
10 juli 

Terpsichore Amersfoort zomerinstuif o.l.v. Bert 
Fledderus. Dansschoenen verplicht 
Vooraf inschrijven verplicht, max 25 dansers 
www.terpsichoreamersfoort.nl 

Amersfoort 

6-17 aug. Dansreis Bulgaars Iz Pirinskya Krai. 
mail: lida.scheer@gmail.com 

 

3-5 sept. Weekend Grieks en internationaal bal Biezenmortel 
zaterdag 11 
sept. 

Volksdans bal o.l.v.Marga van der Windt. Muziek van 
De Bände. Meer info later 

Hemrik, Friesland 

zaterdag 18 
sept. 
20-23:15 uur 

Stichting Hulp Macedonië Najaarsinstuif o.l.v.Frieda 
Noordegraaf en Sara Damen 
www.hulp-macedonie.nl 

Zwaag 

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

17-25 okt. Wandel-dans-cultuurreis Spanje-Andalusië 
Vraag flyer aan via cortijodossantos@gmail.com 

Andalusië, Spanje 

http://www.miekatoen.nl/data/DansKalender.pdf
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Midweek Internationaal "met een tikje Bulgaars" 

Giel en Karin Herben schreven aan Irene: 
We hopen dat jullie de Coronaperikelen goed hebben doorstaan. We gaan gelukkig 
weer de goede kant op. 
Na alle afmeldingen van allemaal leuke dingen, als theatervoorstellingen en 
vakanties gaan we nu weer vooruitdenken en plannen. 
Dus hebben we weer een nieuwe datum gereserveerd bij de Bosbeek in 
Bennekom voor de Internationale + met een tintje Balkan” Midweek, met Jaap 

Leegwater en Mea Nordenfelt. 
 
We moeten er even op wachten, maar we 
gaan er weer voor. Het wordt een winters 
thema. We gaan namelijk van dinsdag 25 
januari tot en met vrijdag 28 januari 2022. 
Winterjassen en truien mee      . Misschien 
ligt er dan wel sneeuw! 
 
Meer info: https://www.horatravel.nl 

Puzzelen! 

Rebus vorige DIG 

Oplossing: Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de regen 
Uit de loting onder de goede inzenders is Simone Kuijpers tevoorschijn gekomen als gelukkige 
winnares van de lijstjes.  

Een nieuwe puzzel 

Er is een mooie dansvloer met 16 stippen op de grond. Het is mogelijk om een route te dansen van  
zes aaneengesloten rechte lijnen waarmee je over alle 16 stippen heen komt. Wat is die route? 

 
Stuur je oplossing naar garoondig@gmail.com, als foto van een 
tekeningetje, of als volgorde van de genummerde stippen zoals in het 
plaatje links. De rode voorbeeldroute van vier aaneengesloten rechte 
lijnen wordt dan 1,2,3,6,9,10,11,15.  
De prijs voor de winnaar is nog een verrassing.. 
 
Je mag ook een nieuwe puzzel voor een volgende DIG opsturen.  
 

https://www.horatravel.nl/
mailto:garoondig@gmail.com
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 Garoon contact 

 

 Tot slot 
We hopen elkaar in september allemaal weer te zien! 
Tot die tijd..rust lekker uit, en als je je verveelt kun je altijd nog iets schrijven voor de de 
september-DIG! 
 

 

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 
  

http://www.garoon.nl/
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