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  Voorwoord 
 
Beste dansers, donateurs en adverteerders, 
 
Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad, ondanks alles! We zaten nog te wachten op al 
jullie zomerse avonturen, maar hoewel er wat verlate kopij binnenkwam, hebben we toch maar 
enkele verhalen voor dit nummer mogen ontvangen. Wie weet - er zijn nog enkele mensen op 
vakantie -, dus misschien volgen er nog meer verhalen in het novembernummer! 
 
In dit nummer een stukje van onze beroemdheid Irene(!), van Neeltje over de schoonheid van 
Terschelling en de Veluwe en van Ada over Roemenië. 
 
Ook onze dansleidster Judith en het bestuur hebben weer copij aangeleverd met een tipje van de 
sluier voor het nieuwe dansseizoen… 
 
Op onze puzzel zijn geen reacties gekomen en er is dus ook geen winnaar, maar voor dit nummer 
heeft Anja H. een leuke bloemenpuzzel ter beschikking gesteld. Ik ga zeker ook een kansje wagen, 
want als prijs stelt Anja een kadobon van Harkes tuincentrum ter beschikking! 
 
Voor onze rubriek ‘Stel je voor…’ hebben we ditmaal iemand gekozen die al héél lang danst en ook 
al héél lang lid is (en waarvan de kinderen zelfs nog bij mij op de kindergroep van Garoon hebben 
gedanst), nl. Anita. Leuk om te horen hoe ze bij Garoon terecht is gekomen! 
 
Al met al is het weer een mooi nummer geworden, vinden 
wij zelf! 
 
Inmiddels zijn we ook alweer van start gegaan met dansen, 
zie bijgaande foto. Judith zette ons meteen hard aan het 
werk met nieuwe dansen… Ondanks wat wandelingen en 
fietstochten, protesteerden mijn spieren en gewrichten 
meteen heftig op al die beweging. Gelukkig was ik niet de 
enige! Hopelijk kunnen we dit jaar weer wat conditie 
opbouwen. 
 
Allen een goede nazomer toegewenst, succes met dansen 
en weer heel veel leesplezier gewenst met dit nummer. 
 
Namens de redactie, Damayanti van der Velden 
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 Van het bestuur 
 
Hallo leden! 
 
Het wordt langzaam weer eerder donker, en later in de ochtend licht. Het weer is wisselvallig maar 
we mogen niet klagen. Maar dit betekent wel 1 ding. Het is weer bijna tijd om te gaan dansen! De 
zomerstop zit er bijna op en wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad voor wie al 
geweest is, of nog een fijne vakantie gaat hebben als ze later nog op vakantie gaan. 
 
Als deze DIG uitkomt dan hebben we al de nieuwsbrief gehad met daarin alle nieuwtjes die 
belangrijk zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Wij kijken er erg naar uit en hopelijk jullie ook.  
 
Omdat we er ook zo naar uitkijken 
om weer te gaan dansen zijn we ons 
aan het oriënteren op de 
mogelijkheid of er misschien in het 
najaar een bal georganiseerd kan 
worden. Ik weet het, deze zin 
bestaat uit een hoop mitsen en 
maren. Dat heeft er mee te maken 
dat we wel heel graag iets willen 
organiseren maar dat we nog 
moeten kijken of het met de 
geldende corona maatregelen 
mogelijk is om iets te organiseren.  
 
Ik wil graag nogmaals Judith 
bedanken voor haar inzet tijdens de 
lockdowns waardoor we toch 
konden blijven dansen via haar 
youtube filmpjes. Hopelijk (en dat 
vermoed ik wel) staat ze net zo te 
popelen om weer te beginnen te 
dansen als dat wij allemaal doen. 
 
Wij kijken uit naar een vruchtbaar 
nieuw dansseizoen waarbij we veilig 
met elkaar weer nieuwe dansen 
mogen aanleren en oude dansen 
opnieuw opfrissen.  
 
Tot snel! 
Namens het bestuur, 
Inge Veldkamp 
  



 

3 DIG september 2021 
 

 Vanuit de dansleiding 
 
Hallo dansers van Garoon, 
 
De 2 maanden lange zomervakantie zit er weer op. 
Ik hoop dat jullie allemaal een goede tijd hebben gehad. 
Zelf heb ik 10 dagen doorgebracht in Zuid-Limburg, waar we ook tijdens de wateroverlast en 
overstromingen waren. Gelukkig stond onze camping hoog op een plateau en hebben we 
persoonlijk geen overlast gehad. Maar het is erg vreemd om middenin zo’n gebied te zitten, waar 
mensen ontredderd zijn……. Ons plan om af te zakken naar Luxemburg voor een week hebben we 
maar gecancelled, want ook daar was het bar en boos. Uiteindelijk nog een weekje Friesland eraan 
vastgeplakt… ook mooi. 
 
En nu dan weer de blik vooruit naar het nieuwe dansseizoen, met alle onzekerheden die daarbij 
horen. Gaan we weer op 1,5 meter dansen in de zaal? Alleen maar kringdansen? Of mogen er ook 
weer paren- en figurendansen? Zou het herfstbal dit jaar doorgaan?  Dat zou toch weer een mooi 
feestje zijn! 
Zo ja: dan zoek ik weer een grotendeels gezamenlijk programma uit. Dezelfde nieuwe dansen 
aanleren op zowel de plusgroep als de avondgroep. 
Ik heb gelukkig genoeg nieuw materiaal o.a. van digitale workshops van het afgelopen jaar. 
 
Op Facebook heb ik al 1 dans 
aangekondigd: Mazurka voor een mus. 
Het is een nieuw gemaakte dans op 
Nederlandse muziek. Wijnand Karel 
heeft 3 figuren bedacht op deze 
prachtige muziek. Als je nieuwsgierig 
bent: hier is het filmpje te zien: 
https://youtu.be/W_sHc38QlyM De 
muziekuitvoering is van de groep 
“Lirio” en Wouter Kuyper is de 
componist. 
  
Ook een spannende vraag is: welke dansen, die we afgelopen seizoen in onze huiskamer hebben 
geleerd, houden we erin? Niet alle Garooners hebben meegedaan aan deze lessen, dus ik zal de 
dansen dan ook opnieuw uitleggen. 
Al met al hoop ik dat we in september weer kunnen starten met alle dansers, ook diegenen die we 
al een tijdje gemist hebben. Ik heb er zin in! Groetjes, Judith Boogaard  
 

 

https://youtu.be/W_sHc38QlyM
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 Roemenië-reis 
 
Op 12 augustus vertrokken mijn man Jan en ik naar Roemenië. Het was al meer dan 2 jaar geleden, 
dat we onze peetkinderen in de armen hadden kunnen sluiten en we wilden graag weer naar hen 
toe. Wij waren 2 keer gevaccineerd, zij waren dat ook, dus wij vonden dat we konden gaan. 
Omdat we met de auto wilden, betekende dat wel, dat we 3 dagen moesten reizen om in de plaats 
Targu Neamţ (Roemeens Moldavie) te komen. Maar dat hadden we er wel voor over. 

 
Het weerzien met de familie was geweldig. Fijn 
om elkaar weer te kunnen knuffelen en om weer 
bij hen te logeren. En natuurlijk hadden we veel 
met elkaar te bepraten. Dat is toch anders dan 
een email sturen. 
 
Omdat het de eerste dagen nogal warm was 
hadden we niet veel zin in uitstapjes. Wel 
hebben we daar een herdenking meegemaakt 
van een vriend die 7 jaar geleden overleden was. 
En dat vond ik een hele belevenis. In die regio 
zijn heel veel mensen Roemeens-Orthodox. Zo’n 
herdenking wordt geleid door een priester. Eerst 
begint dat met een dienst in de kerk die 
ongeveer anderhalf uur duurt. 

 
In orthodoxe kerken volg je staande de dienst. En dat is dan gewoon een vaste liturgie, waarin 
nauwelijks de dode persoon zelf aandacht krijgt. Daarna gingen we naar de begraafplaats waar 
een wit kleed op het graf gelegd werd en tassen met allerlei spullen. De priester goot rode wijn 
over het mooie witte kleed en zei de gebeden die daarbij hoorden. Vervolgens gingen we naar een 
bijgebouw bij de kerk, waar tafels gedekt stonden. Het wachten was op de priester, die eerst de 
maaltijd moest zegenen. Nadat dat gebeurt was konden we aan de maaltijd beginnen, de priester 
als eerste en niet de weduwe. 
 

Als iemand overleden is, zijn er vaak herdenkingen. 
Dat begint al na 4 weken en dan na een half jaar, na 
een jaar enz. Ik heb begrepen, dat 7 jaar dan ook 
weer belangrijk is. Bovendien is een bezoek aan het 
graf iets wat ook bij feesten hoort. Eerst naar het 
graf van een geliefde overledene en daarna het 
feest. Op een andere dag zijn we naar een andere 
plaats gegaan, waar het graf van de grootouders van 
onze petekinderen is. In september is daar een 
dorpsdag, dus moest het graf er weer netjes 
bijliggen. Want ook dan is er eerst een dienst, 
daarna bezoek aan de graven en dan eten en 
drinken. 
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Als wij een uitstapje maken is dat meestal ook 
een bezoek aan een klooster. In Roemeens-
Moldavie heb je heel mooi beschilderde kerken 
en zij zijn de moeite waard om te bekijken. Dat 
hebben we dit keer ook gedaan bij het klooster 
Suceviţa. 
 
Als laatste wil ik nog melden, dat we in een 
leuk restaurant zijn geweest waar de bediening 
in traditionele klederdracht loopt. Met 
vrienden hebben we daar lekker gegeten en 
genoten van het gezellige contact. 

 
Al met al hadden we een fijn verblijf (en prima weer). 
En ook de terugweg duurde weer 3 dagen. Maar…. Op tijd terug voor de start van het nieuwe 
dansseizoen. En daar heb ik zin in. 
Ada Feenstra 
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 Dansavond bij Terpsichoré, Amersfoort op 7 augustus 
 

Deze zomer werden een aantal instuiven georganiseerd. Die in Utrecht 
(Siru) is op dinsdagavonden, wat niet zo heel handig is als je de volgende 
dag moet werken. Maar er bleek ook een instuif bij Terpsichoré te worden 
georganiseerd op een zaterdagavond o.l.v. Nico van der Spruij. Marjo, Anja 
en ik hadden daar wel oren naar. Het was even de vraag of we er terecht 
konden omdat er maar een beperkt aantal mensen in mocht en leden van 
Terpsichoré uiteraard voor gingen. Gelukkig konden wij er nog bij. 
Het is vreemd weer na zo’n lange tijd op een instuif te zijn en we waren 

benieuwd of we veel mee konden dansen. Dat bleek reuze mee te vallen. We mochten onze 
verzoekjes op een bord schrijven. Het bord was leeg, toen wij onze verzoekjes noteerden, op een 
dans na: Rachel, een Israëlische parendans. Dat bevreemdde me wel; gingen we dan ook 
parendansen doen? Even later werden we bijgepraat door een bestuurslid van Terpsichoré die 
aangaf dat er niet met handen vast  gedanst zou gaan worden. Rachel is dan ook niet 
gedaan………….. 
Veel verzoekjes werden gehonoreerd, zo 
ook ons verzoek om Kloca te doen. Dat 
ging echter volledig mis. Marjo kent de 
dans goed en de eerste ronde ging ook 
prima, maar het bleek dat Nico de dans 
niet goed kende en toevallig naast mij 
stond. Nu weet ik nooit precies wanneer 
de globka komt, dat kijk ik altijd af en Nico 
ging daar ook de mist mee in. Daarna was 
iedereen de draad volledig kwijt. Hij 
moest toegeven dat hij de dans eigenlijk 
niet goed kende en ook altijd afkeek. Zoals 
hij zelf zei: hij viel aardig door de mand.  
Ook Domino’s 5 ging helaas in het begin 
volledig de mist in. Het is al lastig met al 
die richtingen en als er dan iemand in het 
midden staat, die niet weet waar hij heen 
moet….. Gelukkig wist een van de vijf wel 
goed de richtingen en ook vanaf de kant 
werd aardig geroepen wat we nu weer 
moesten doen. Door al deze aanwijzingen 
gingen de laatste paar ronden gelukkig 
wel goed. Het is alleen vreemd om een 
molen te doen zonder handen vast te 
houden, maar dat gaat op zich best prima. 
 
Al met al weer heerlijk om bij een instuif 
te zijn. Hopelijk kan er in de toekomst 
weer meer en kunnen we niet alleen weer 
gezellig met elkaar dansen in het Kernhuis 
maar komen er ook weer dansavonden in 
bv. Wageningen. Simone Kuijpers 
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 Stel je voor … 
 
Ik ben Anita Vogelaar, ben getrouwd met Johan en we hebben drie jongens van 30, 28 en 26 jaar 
oud. Vanaf 1981, denk ik, dans ik met tussenpozen bij Garoon.  
Het volksdansen begon bij mij op de middelbare school, waar we als na-schoolse activiteit konden 
volksdansen. Na de middelbare school ben ik in het ziekenhuis in Bennekom begonnen met de 
opleiding tot operatieassistente. Toen kon je tijdens je opleiding nog intern wonen, in het 
zusterhuis (daar kun je je tegenwoordig niets meer bij voorstellen vrees ik!). Op een zomeravond 
zat ik op het dakterras van het zusterhuis te leren, toen ik opeens bekende volksdansmuziek 
hoorde! Ik kon niet plaatsen waar het vandaan kwam, maar de week daarna ben ik op hetzelfde 
tijdstip in de buurt wat gaan rondlopen en toen kwam ik bij een school terecht waar inderdaad 
gedanst werd. Het was volksdansvereniging Garoon die wekelijks onder leiding van Joop 
Denekamp in het schoolgebouw oefende, en zo ben ik bij de vereniging gekomen. Na een poosje 
kwam ik ook bij de demonstratiegroep en heb meegedanst op markten, schaapscheerdersfeesten, 
bejaardentehuizen etc.  

 
Ook twee van onze jongens hebben een poosje gedanst bij Garoon, in de kindergroep onder 
leiding van Damayanti. Mijn man Johan heb ik (helaas) nooit mee kunnen krijgen naar het 
volksdansen; als compromis zijn we twee jaar geleden begonnen met stijldansen, dat dan weer 
wel      .  Toch blijft volksdansen voor mij aantrekkelijker: heerlijke muziek, zoveel verschillende 
soorten ritmes, passen en dansen. 
Ik houd erg van de Isrealische dansen, die vaak wat muziek en beweging betreft een logische 
eenheid vormen, zoals bijvoorbeeld de Katonti. Bulgaarse dansen vind ik  een uitdaging: geweldige 
muziek en pittige dansen, zoals de Racenica na horo.  
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Maar nu, na bijna 2 jaar niet meer gedanst te hebben vanwege corona, weet ik eerlijk gezegd niet 
of ik nog iets van die dansen terecht breng! Ik hoop echt dat we vanaf september weer echt van 
start kunnen gaan. 
Verder houd ik van wandelen en het voelde dan ook als een luxe dat we dit jaar weer op vakantie 
naar de Franse Alpen konden, daar is ook bijgaande foto gemaakt. 

 Buiten Gelderland in beweging 
 

Ik had een leuke ontmoeting in het Gerendal 
bij Valkenburg (vóór de regen!!!!). 
Wij startten een wandeling en botsten bijna 
tegen een echtpaar dat de hoek omkwam. 
De dame stopt, kijkt me aan, en zegt: ik ken u 
van de tv!!! 
Ze deed iedere dag mee, maar het liefst met 
volksdansen! 
Ze heeft gezocht naar een groep bij haar in de 
buurt  (Nieuwerkerk aan de IJssel) om mee te 
gaan doen, maar dat lukte niet, er waren te 
weinig deelnemers. Tot slot vroeg ze of met mij 
op de foto mocht. 
Dus hierbij! 
groet, Irene 
 
 
 

 Recepten met en zonder poespas 

Courgettesoep 

Een favoriet recept van mij in de zomer is de 
courgettesoep. 
De courgettes op de volkstuin worden meestal 
groter dan wanneer je deze in de winkel koopt. 
Geen nood, een bodempje water in een grote 
pan, de courgette, met schil en zaden in 
blokken snijden en zolang koken tot je deze 
kunt pureren. Ondertussen gaat er bij mij nog 
een broccoli stronk met roosjes bij, een ui en 
wat teentjes knoflook.  
De staafmixer maakt er een mooie gladde massa van. Ik maak de soep op smaak met 
groentebouillonblokjes, kookroom en of roomkaas. Als de soep te dik is doe ik er nog 
wat water bij en soms een beetje peper. 
Kortom eenvoudig te maken en boordevol vitaminen. 
Lekker met stokbrood, al of niet met kruidenboter, 
kruidenkaas of brie. 
Heb je een hele pan vol en eet je deze niet allemaal op dan 
gaat de rest in porties de vriezer in. 
Eet smakelijk. 
Marianne 
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 Gezocht/aangeboden 
 Aangeboden: Plaats in deze rubriek van de November-DIG  

 Agenda 
 
Deze agenda is gebaseerd op de agenda op www.miekatoen.nl/ (versie september). Kijk daar voor 
de details van de verschillende activiteiten, zoals kosten, maximaal aantal deelnemers en hoe te 
reserveren (vaak verplicht). 
 

vrijdag 10 sept Terpsichore Amersfoort zomerinstuif o.l.v. Bert 
Fledderus. Zaalschoenen verplicht 

Amersfoort 

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 
 

Zwaag 

zaterdag 18 sept. 
19:30 

Karpatenensemble Utrecht: Hongaars Danshuis 
met Ördöngős. 19:30 dansles, v.a. 20:30 danshuis 
met orkest 

Utrecht 

zondag 19 sept. 
15:00 en 20:00 

Première " My Borrowed Herritage": Documentaire 
over zoektocht de folkore uit het voormalig 
Joegoslavië 

Theater Markante, 
Uden 

zaterdag 25 sept. 
13:00 - 17:00 

Zajednica dansdag instuiftoppers 
o.l.v. Mariette van Gelder 

Amsterdam 

zaterdag 25 sept. 
13:00 - 17:00 

Nitsanim workshop Albanees 
o.l.v. Sibylle.  Dansschoenen verplicht 

Den Haag 

zaterdag 25 sept. 
20:00 - 23:00 

Nitsanim Instuif o.l.v. Sibylle Den Haag 

zaterdag 2 okt. 
20:00 - 23:30 

Zajednica instuif 
o.l.v. Angela Reutlinger 

Amsterdam 

zaterdag 9 okt. 
20:00 - 23:00 

AVC-Terp openingsinstuif 
o.l.v. Mirjam Bannink 

Amsterdam 

zaterdag 16 okt. 
13:00 - 17:00 

Zajednica dansdag Engels, Iers + Schots 
o.l.v. Koosje Schouten 

Amsterdam 

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

Andalusië, Spanje 

woensdag 20 okt. 
19:30 - 22:30 

Nitsanim workshop Bulgaars  o.l.v.Georgi & 
Mariana Garovi + Nicolai Tsvetkov. Dansschoenen 
verplicht 

Den Haag 

zaterdag 30 okt. 
20:00 - 23:00 

Nitsanim instuif. Dansschoenen verplicht Den Haag 

zaterdag 6 nov. 
20:00 - 23:30 

Zajednica instuif 
o.l.v. Angela Reutlinger 

Amsterdam 

zaterdag 13 nov. 
13:00 - 17:00 

Zajednica dansdag Engels, Iers + Schots 
o.l.v. Koosje Schouten 

Amsterdam 

zaterdag 20 nov. 
13:00 - 17:00 

Nitsanim workshop Dansen Smulik Gov Ari 2.0 
o.l.v. Angela Reutlinger. Dansschoenen verplicht 

Den Haag 
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 Puzzelen! 

Bloemenpuzzel 

van Anja Hengstman 

 
 
Stuur je oplossing naar garoondig@gmail.com 
Voor de winnaar heeft Anja een kadobon van tuincentrum Harkes! 
 
Je mag ook een nieuwe puzzel voor een volgende DIG opsturen.  

Oplossing vorige puzzel 

6 rechte lijnen om over alle 16 stippen heen te dansen: 
 
Er waren geen inzendingen, dus dat prijsje 
gaat naar een winnende goede oplossing van 
een volgende puzzel. 
 
 
 
 

zaterdag 20 nov. 
20:00 - 23:00 

Gaida instuif - Internationaal programma 
o.l.v. Vlasta Bakker 

Alkmaar 

zaterdag 27 nov. 
18:00 - 19:30 

Nitsanim kinderbal + orkestmuziek Den Haag 

zaterdag 27 nov. 
20:00 - 23:00 

Nitsanim instuif o.l.v. Jan Knoppers & Richard v.d. 
Kooij. Dansschoenen verplicht 

Den Haag 

zaterdag 4 dec. 
20:00 - 23:30     

Zajednica instuif o.l.v. Bert Fledderus Amsterdam 

woensdag 22 dec. 
20:00 - 23:00 

Nitsanim kerstzang o.l.v. Martien Caspers Den Haag 

woensdag 29 dec. 
20:00 - 23:00 

Opanka Appelflappen Bal + Mista  o.l.v. Giel 
Herben 

Soest 
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 Tot slot… 
 
Oeps, vergeten in de Juli DIG.. : 

 
 
 
 

 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 

  

http://www.garoon.nl/
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