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Voorwoord
En dan is het alweer herfst….
Kortere dagen-en Loesje ziet daar de voordelen wel
van (zie bijgaand plaatje!).
Maar soms ook: ’s avonds moe op de bank ploffen en
geen zin meer om de deur uit te gaan - of zijn jullie
net zo blij als wij dat we weer live kunnen dansen dat
je je over je dipje heenzet en gewoon gáát? En dan
heel blij bent, dat je er bent en weer energiek
meedoet en vrolijk thuiskomt?
In deze DIG (hé, wie bedenkt er nu een leuke naam?
Is Karoentje misschien wat???) vind je weer een
stukje van het bestuur en van onze dansleiding, en
ook twee reisverslagen: van Irene en van Heleen en
Inge. Kun je gewoon vanaf de bank nog even in het
buitenland zijn!
Misschien neem je er wel een lekkere pompoensoep
bij, waarvan het recept verderop te vinden is.
Tja, en dan al die namen van iedereen. Wie is wie?
Misschien is het leuk om een ‘smoelenboek’ in onze volgende DIG te plaatsen?
Als iedereen een fotootje van zichzelf wil inleveren, kan dat! Wie er niet in wil of alleen met naam
kan dat ook aangeven natuurlijk.
En dan hebben we nog een gelukkige winnaar van Anja’s bloemenpuzzel.
Kijk snel verder wie dat is en wat voor puzzel er ditmaal voor jullie klaarstaat.
Heel veel leesplezier gewenst!
Hartelijke groet van de redactie,
Judith K. en Damayanti
P.S. Het volgende nummer verschijnt weer over 2 maanden, dus ca. 1 januari, en we vinden het
heel fijn om allerlei soorten kopij van jullie te ontvangen op garoondig@gmail.com
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Van het bestuur
November alweer! Wat gaat de tijd toch weer snel.
We zijn alweer een tijdje aan het dansen en ik hoop dat jullie er net zo veel plezier in hebben als ik
dat we weer kunnen dansen. Beide groepen hebben oude dansen weer opgefrist, en ook alweer
nieuwe dansen aangeleerd.
Op 4 november hebben we de ALV waarvan ik hoop (en vermoed dat er een hoge opkomst gaat
zijn). Het kan zijn dat deze al geweest is tegen de tijd dat jullie deze DIG onder ogen krijgen.
Daarnaast hebben we natuurlijk het bal van 12 november. Als alles meezit met de persconferentie
kunnen we daar met heel veel plezier gaan dansen en feesten! Zo fijn om iedereen weer te
kunnen zien en bij de kletsen.
Verder zijn we druk bezig geweest binnen het bestuur om aan de nieuwe wet en regelgeving te
kunnen voldoen. Er is namelijk een nieuwe wet waar wij aan moeten voldoen als vereniging zijnde.
Zeker onze voorzitter Marjan is samen met Kees druk bezig geweest om te kijken of we er kaas van
konden maken wat er nu precies noodzakelijk is. Dit is een lopend proces waar we gelukkig nog
even de tijd voor hebben om dat helemaal goed te krijgen.

Waar ik blij van word..
Een leuk muziekje, geschreven door mijn
schoonzoon. Het lijkt wel een Frans
walsje:
https://youtu.be/3r2Fo4KOHGE
Na een jaar Ierland zitten mijn dochter
en hij nu 2 Jaar in Heidelberg (Duitsland),
waar Pol verder studeert voor
muziektherapeut.
Als hij bij ons is, speelt hij de prachtigste
composities op onze oude piano.
Zo knap vind ik dat, dat improviseren!
Naast piano legt hij zich nu toe op
gitaarmuziek en op zijn website vind je
veel fluitmuziekjes, veelal ook uit zijn
periode in Nepal:
https://www.klinkendeklanken.nl/sound
-poems/composities-compositions
Souvenir de marriage (ze zijn onlangs
getrouwd!) wordt trouwens uitgevoerd
door de computer- zo grappig dat dat
tegenwoordig allemaal kan!
Ik ben benieuwd wat voor moois er nog
meer van hem gaat verschijnen.
Damayanti van der Velden
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Vanuit de dansleiding
Hallo dansers van Garoon,
Wat fijn om weer met z’n allen in de zaal te kunnen dansen! De stippen hoeven we niet meer te
gebruiken, en het lijkt of we iets losser met de maatregelen om kunnen gaan.
Bij beide groepen hebben we na de zomer nieuwe dansers mogen begroeten. Bij de plusgroep
kwamen Pleunie en Truus de groep versterken. Op de donderdagavond kwam Elisabeth erbij.
Helaas missen we ook nog wat leden, die er om wat voor reden dan ook even niet bij kunnen zijn.
Hopelijk komt het moment van terugkomen binnenkort…… welkom!
Op het moment van schrijven is de persconferentie nog niet geweest. Ik ga ervanuit dat onze
plannen om een gezamenlijk najaarsbal te houden gewoon door kunnen gaan.
Wat zou dat heerlijk zijn!
Er zijn weer nieuwe dansen aangeleerd. Ik zal ze op een rijtje zetten
Plusgroep:

Mazurka voor een mus
Tuman Yarom
Tou paradiso Lemonia
Gori More

Donderdag groep 1 en 2:
1:
Mazurka voor een mus
Tuman Yarom
Leorech Hatayelet
Norocu

Nederland
Rusland
Israel
Roemenie

Nederland
Rusland
Griekenland
Servie (Roma)

2:

Ghimpele de la Albesti
Dixy
Deninka

Roemenie
Israel
Bulgarije

Daarnaast werden veel dansen opgefrist, zodat we straks op het najaarsbal zoveel mogelijk met
z’n allen op de vloer kunnen staan.
Hieronder plaats ik de liedtekst van de dans Tuman Yarom, die op beide groepen nieuw is
aangeleerd. De dans is ook op YouTube te vinden, maar de versie is iets anders dan die wij doen.
Zoek de verschillen!

Tuman Yarom
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Even voorstellen …
Bonjour!
Je suis Elisabeth, j’ai cinquante-quatre ans et
je suis traductrice. Vertaalster dus. Ik werk als
freelancer voornamelijk voor het Hof van
Justitie van de EU. Best lastige teksten soms.
Daarom vertaal ik ze, dan weet ik tenminste
wat er staat
Ik vind het leuk werk, maar
de hele dag achter de computer zitten is niet
ideaal. Gelukkig wonen we nu in een mooie
omgeving en wandelen en fietsen we graag.
En ben ik weer begonnen met dansen... Dus
naast het vertalen heb ik gelukkig wel wat
beweging.
We zijn ruim een jaar geleden vanuit Almere
verhuisd. Eerst drie maanden naar een
vakantiehuisje in Lunteren, heel mooi midden
in het bos. En eind december naar ons nieuwe
huis op de Simon Stevinkazerne in Ede, ook
heel dicht bij het bos en de hei, erg mooi.
In Almere ben ik 21 jaar geleden begonnen
met dansen bij Hinky Dinky en dat heb ik
gedaan tot de eerste lockdown. Dansen heb ik
altijd leuk gevonden. Vroeger zat ik op klassiek ballet en caractère (lijkt een beetje op volksdans).
De laatste paar jaar was ik ook actief bij de sportschool, zumba, yoga, pilatus, etc. Heel erg leuk
allemaal. Zoiets zoek ik ook nog in Ede.
We zijn naar Ede verhuisd vanwege de natuur. Ik heb vroeger in Oosterbeek gewoond, dus ik ken
de omgeving wel. Mijn moeder woont er nog steeds. Ede was nieuw voor ons. Het bevalt goed,
lekker rustig en mooi groen. Ik ben begonnen met een tekencursus en er is zowaar een leuke
dansvereniging! Ik had ruim anderhalf jaar niet gedanst, maar vind het weer helemaal leuk.
Israëlische en Armeense dansen zijn mijn favoriet. De meeste dansen ken ik niet, maar gelukkig
kan ik goed “kopieren”
Verder ben ik getrouwd met Diederic en hebben wij twee zonen van 23 en 21 jaar. Job studeert
biologie in Wageningen en woont daar op kamers. En Adriaan studeert aan de VU rechten en
politicologie en woont op kamers in Almere. In het weekend komen ze meestal nog gezellig thuis.
Op de foto sta ik met mijn man voor ons nieuwe huis in aanbouw.
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Met Hora Travel naar Kythira, Griekenland
Een Dansreis onder leiding van Giel en Karin Herben, en de
Nederlandse gids en organisator Frank van Weerde, die al 25
jaar op het eiland Kythira woont. Eindelijk ging de reis door,
na 2x uitstel vanwege corona.
Het begon met een lange dag: om 2 uur ’s nachts
opgestaan, om 7.45 gingen we de lucht in, om 11 uur
Griekse tijd in Athene (12 uur Nederlandse tijd). Hier
moesten we 6 uur wachten voor we verder konden vliegen
naar Kythira met een klein tweemotorig propeller vliegtuig voor 50 personen. Om
half 9 waren we in ons hotel Vernardos in Agia Pelagia. De bagage werd op de
kamers gezet en we wandelden in 10 minuten naar het restaurant aan de
strandboulevard voor ons eerste 4-gangen diner.
De volgende morgen opgestaan om half acht. We deden de deur naar het balkon
open en zagen een prachtige opkomende zon boven de zee. Het ontbijt werd
coronaveilig voor ons op een dienblad gezet, we moesten aanwijzen wat we
wilden eten. We mochten dus niet zelf pakken!
Om 10 uur begon het dansen, buiten op een basketbalveld met een harde vloer
van grindbeton in de schaduw van hoge bomen. Marlies Juffermans, de
dansleidster, begon met een Griekse dans van Samos, de Plationikos. Daarna
herhaling van Dernière. Deze dans had ze tijdens de vorige reis naar Italië in 2019
aangeleerd. En een Poolse dans van
Peter Vree: A u Jawore. Het hotel
bracht koffie met koek en cake en
we dansten tot 12 uur. Inmiddels was het 30
graden! Lunch bij het strand en in de middag zingen
en body percussie onder leiding van Marlies. Om af
te koelen voor het diner om 7 uur gingen we eerst
zwemmen in de zee. Tot slot na 21 uur
instuifdansen onder leiding van Giel.
Woensdag excursiedag. Om 9 uur met de bus naar het hoog gelegen klooster
Agio (heilige) Moni. Daar maakt een priester met een zelf ontwikkeld systeem
450 kaarsen per 20 minuten. Deze kaarsen zijn bestemd voor de kerken en
kloosters. Van de resten van het kaarsvet maakt hij mie nestjes, die gebruikt
worden om barbecues aan te steken. Vervolgens naar Avlemonas, dat is een
oude havenplaats , die gunstig ligt ten opzichte van de wind. Hier kan je in de
rotsen de geboorteplaats van Aphrodite zien. In de oude
Nicolaaskerk zijn prachtige iconen. Ook stond er een kruis,
geheel versierd met basilicum, vanwege het feest ter ere
van de heilige Nicolaas. Avlemonas heeft een mooie baai,
waar je heerlijk kan zwemmen. Tot slot een bakkerij
bezocht , waar ze olijfoliebeschuit maken , een typisch Kythiriaans product.
Weer thuis gingen we eerst zwemmen in zee alvorens te gaan eten in
restaurant 3 aan de boulevard. Het menu is iedere avond een verrassing.
Vandaag humus, sla, artisjokken met erwtjes, gevulde paddenstoel, kip met
gekookte aardappelen en een toetje met gember. Bij ieder huis op Kythira
staat een grote bloempot met basilicum. Voor men naar binnen gaat wrijft
men de handen door de basilicum, dan ruikt men lekker fris.
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Donderdag kregen we dansles van Vangelis, de Griekse dansleraar. We leerden o.a. de
Messaritikos (met de passen van ‘onze’ Miserlou). Frank van Weerde, onze gids en organisator
danste mee. Hij is lid van de dansgroep van
Agia Pelagia. ( kijk op you tube: Kythera dance group Agia Pelagia).
Het strand lag binnen loopafstand. Rustig zwemwater en een
aangename plaats om een beetje bij te praten. Alleen toegankelijk
voor dames.
Langs het strand waren de nodige restaurants. Hiermee was
afgesproken dat iedere keer een ander restaurant aan de beurt
kwam. Ieder restaurant deed zijn uiterste best om er iets goeds van
te maken.
Vrijdag weer excursie. Eerst naar de
koekjesbakkerij van Maria bij de
windmolen in Kalokairines. Zij maakt
traditionele koekjes van Kythira ,
gemaakt van gemalen amandelen met
thijmhoning en kruiden en heten
rozedes. Als alle ingrediënten gemengd
zijn in een kom worden ze verder met de
hand gevormd, honderden per dag. Na
het bakken en afkoelen worden ze
gedoopt in rozenwater en royaal
bestrooid met poedersuiker. Erg lekker , maar zoet. Verder ging de
rit naar Mylopotamos, een dorpje met leuke winkeltjes en een deel
van de groep ging wandelen naar een oude Byzantijnse vestingstad
Kato Chora. Na de lunch onder een brede plataan naar het
belangrijkste klooster van het eiland, het Panagia Myrthidiotissa
klooster. Een herder vond in de brandende mirte een icoon van
Maria. Haar gezicht was al zwart verbrand. Hij nam het mee naar zijn
huis, maar de volgende morgen was de icoon weer terug bij de
vindplek. Dit ging zo 3x en daarna werd de icoon, de zwarte
madonna, heilig verklaard. In de vastentijd wordt de loodzware icoon
lopend naar de hoofdstad Chora gebracht , 6 uur lopen, blijft daar tot
na de vasten en wordt daarna , ook lopend, via alle kerken
teruggebracht naar het klooster. Na het diner instuif bij het
zwembad. Om 23 uur was het nog 24 graden!
Zaterdag weer dansles, maar wel om 9 uur beginnen
vanwege het warme weer! Nieuwe dansen: Chmiel,
Kicik Peda, cekirga, sonate, Setske Zori.
Zondag excursie , eerst naar de markt in Potamos, waar
je bv lekkere thijmhoning kon kopen, dan naar de
pottenbakker in Kato Livadi. Hij liet zien hoe hij werkt
en hoe zijn vrouw de keramiek beschildert. We werden
getrakteerd op amandelcake, meloen , raki, likeur met
kaneelsmaak of water of limonade. In de hoofdstad
Chora zijn de straatjes zo smal dat de bus er niet kan komen. Gewandeld naar het verdedigings
kasteel , hoog boven de stad op het zuidelijkste puntje van Kythira. Hier hebben ooit de

DIG november 2021

6

Byzantijnen, de Engelsen en de Fransen de baas gespeeld. Vanaf het
kasteel mooi uitzicht op Kapsali, een badplaats. ’s Avonds nog een keer
Griekse dansles. Ik droeg even het Griekse kostuum van Garoon, maar heb
het gauw weer uitgedaan, omdat het zo warm was. Volgens Frank kwam
het goed overeen met de echte
Griekse kleding, alleen dragen de
vrouwen een hoofddoek.
Maandag de laatste lesdag , met
als afsluiting instuif bij het
zwembad.
Dinsdagmorgen een allerlaatste
uurtje dansen, dan inpakken, lunchen en retour Nederland. Om 24 uur
waren we in Amsterdam. Wij kijken terug op een fantastische week op Kythira. De volgende
buitenlandse reis gaat naar Roemenië. Wie zin heeft om mee te gaan kan zich aanmelden bij
HORA TRAVEL: Mail karinherben@horatravel.nl of bel 0527-205719.
Irene Scholten
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Roadtrip Slowakije – Inge & Heleen (Jut & Jul)
Helaas kon vanwege corona onze oorspronkelijke trip die we naar Schotland gepland hadden niet
doorgaan, maar na overleg met onze medereizigers Paul en Wouter werd de keuze al snel
gemaakt voor Slowakije, inclusief tussenstops in Duitsland, Oostenrijk en Polen.
Onze reis vertrekt vanuit Wageningen op een vroege donderdagochtend met bestemming
Stuttgart. Als eerste tussenstop om te lunchen en de benen te strekken stoppen we bij Burg
Lahneck bij Koblenz in Duitsland. De rondleiding door het kasteel laat veel mooie dingen zien,
maar vertelt ook dat het zou spoken in het kasteel. Tempeliers
zouden hier gestorven zijn en iemand zou zich per ongeluk
opsluiten bovenop de toren om pas na 2 jaar gevonden te
worden. Na een uur vervolgen wij onze reis naar Stuttgart en
zijn op tijd om nog een stadswandeling te maken. In en rondom
Stuttgart brengen we tijd door en bezoeken meerdere kastelen
en struinen door steden. Na twee dagen gaat onze reis door
naar de volgende stop (met Wiblingen klooster als tussenstop)
en gaan daarmee naar het volgende land op de lijst. We zijn
onderweg naar Anif vlakbij Salzburg in Oostenrijk.
Het weer zit mee en we gaan stiekem nog een dagje terug naar
Duitsland om daar Eagles Nest te bezoeken en met een bootje
over de Königssee te varen.
Na een heerlijke dag in de zon wordt het tijd om door te rijden
(natuurlijk weer met een tussenstop, dit keer Burg Aggstein)
naar hoofdbestemming Slowakije! We beginnen in Bratislava en
hebben een appartement bovenaan een stevige heuvel die we
meerdere avonden hebben moeten beklimmen. Met meerdere
stops omhoog redden we het elke keer om toch thuis te komen, al had iets vlakker wel gemogen.
Heerlijk lopen we rond in de stad en omgeving inclusief Kasteel
Devin. Een bezoek aan de Driny grot in de buurt van Bratislava
brengt ons in een bijzonder bos waar bij binnenkomst
gewaarschuwd wordt voor beren. Gelukkig (of helaas) komen
we er geen op ons pad tegen, en kunnen in alle rust genieten
van het mooie bos, de geweldige grot inclusief vleermuizen en
de enige dag vol hoosbuien van onze vakantie. We komen
volledig doorweekt weer bij ons huisje aan, maar dat mag de
pret niet drukken en we gaan op weg naar een nieuwe plek.
Onderweg naar onze volgende bestemming Košice bezoeken
we een groot kasteel midden in Slowakije, namelijk Kasteel
Bojnice. Dit grote kasteel met vele kamers heeft zelfs een eigen
grot, die zich bevindt onder het kasteel en onder de put op de
binnenplaats, waardoor je in de grot door de put omhoog kan
kijken. We rijden vervolgens nog een eind door naar Košice en
worden daar verrast door een enorm mooie stad. Na Bratislava
wat enigszins tegenviel is Košice erg mooi. In de kerk middel op
het plein komen we op een middag terecht midden in een bruiloft die op dat moment begint. Na
even achter in de kerk te hebben zitten kijken dwalen we verder door de stad en komen uit bij een
pittoresk restaurant, met ouderwetse borden en kopjes, folklore tekeningen en vooral lekker eten.
Niet de eerste keer lekker eten en zeker niet de laatste keer tijdens de vakantie. Rondom Košice
bezoeken we de Domica grot, een ondergrondse grot met rivier die helaas op dit moment droog
stond maar de grot bevat ook veel vleermuizen en bijzondere steenformaties die zich over de tijd
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gevormd hebben. Ook gaan we
naar Kasteel Spis, een enorme ruïne
die van ver te zien is. De lage,
kleine, smalle trappen die de toren
op leiden zijn voor de heren (die
beiden bijna 2m lang zijn) moeilijk
te beklimmen, maar het uitzicht is
geweldig en nog steeds hebben we
geweldig weer. In de buurt van
Košice is ook een geiser die eens in
de 36-38 uur water de lucht in
blaast. We besluiten om te gaan
kijken, tijdframe is online te vinden
en na 2,5u wachten, op het punt te
hebben gestaan van weggaan en
het bijna gemist te hebben, zien we
de geiser het water omhoog
spuiten gepaard met een heftige
zwavellucht en zijn de 2,5u
wachten niet voor niets geweest.
We reizen door naar Krakau, maar
niet voordat we Kasteel Orava
bezoeken. Dit kasteel staat enorm
hoog op een berg en terwijl we er
zijn blijkt er een tentoonstelling te
zijn van folklore kleding. We
genieten van het uitzicht voordat
we doorrijden naar Krakau. Krakau
is enorm mooi en we genieten van
de sfeer die in de stad hangt. We
wandelen door het Joods kwartier,
verkennen het kasteel terrein en
vinden Smok de vuurspuwende
draak.
In de buurt van Krakau bezoeken we de grootste
zoutmijnen van Europa, waar alles van zout gemaakt is
van de vloer tot de kroonluchters. Enorme zalen uit zout
gehakt en zout meertjes zijn te zien in deze mijn. Vooral
een grote kapel midden in de mijn maakt indruk.
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Als een van de laatste stops in onze tour gaan we naar Auschwitz. Enorm indrukwekkend en groot
terrein waar de resten van het tweede wereldoorlog concentratiekamp te vinden zijn. Bizar om te
bezoeken maar zeker een ding wat bezocht moet worden om nooit te vergeten. Het laatste stuk
van onze reis was veel auto zitten, met alleen in Dresden nog een overnachting. In de buurt zijn
we nog snel even naar Königstein geweest en naar de Bastei. Beiden zijn perfecte plekken met een
uitzicht over de regio, maar zeker ook toeristisch. Onderweg van Dresden terug naar Wageningen
maken we nog 1 laatste stop bij Kasteel Marienburg, een kasteel gebouwd als cadeau voor een
40ste verjaardag, met een raam wat de grond in zakt om zo een balkon op te kunnen stappen. Ook
wij zouden voor onze 40ste verjaardag wel een kasteel willen, maar een vakantie zoals we hebben
gehad is een cadeau op zich! Onze reis heeft ons op vele plekken gebracht en we hebben veel
plezier gehad aan alle verschillende dingen die we gezien hebben, dat we volgend jaar maar weer
op een mooie reis mogen gaan, hopelijk dit keer naar Schotland. In de tussentijd dansen we de
dansen uit alle landen lekker mee!
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Linten van de Oekraïense krans
Bij traditionele dans van Oekraïne hebben de
vrouwen vaak linten aan hun hoofdtooi.
Oekraïense linten nemen een belangrijke plek in
in het leven van elk oekraïens meisje. Ze waren
niet alleen een decoratie, maar ook een
talisman...
Elk van de kleuren had een symbolische
betekenis. Zo symboliseerden linten van
verschillende kleuren:
lichtbruin - regio-specifiek
geel - de zon
groen - jeugd, schoonheid
blauw - lucht en water, die kracht en gezondheid
geven
oranje - brood
paars - wijsheid
rood - oprechtheid
roze - welvaart
wit - de herinnering aan de doden.
De volgorde van hun plaatsing was ook bijzonder. Het lichtbruine lint werd eerst in het centrum
vastgemaakt, aan beide kanten vastgemaakt op geel, daarachter de groene linten, dan de blauwe,
de paarse, de rode en als laatste de roze.
De witte linten moesten gezien hun symbolische betekenis voldoen aan bepaalde eisen. Ze
werden alleen opgenomen als hun uiteinden geborduurd waren met goud en zilver. Het witte lint
aan de rechterzijde was dan een symbool van de zon, en aan de linkerzijde de de maan.
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Recepten met en zonder poespas
Pompoensoep
Het is al weer 2 weken geleden dat ik met vrienden pompoenen heb
uitgehold. Ik heb hiervoor speciaal een eetbare gekocht om het
vruchtvlees wat uit de pompoen kwam te gebruiken om er soep van
te maken. De grootste pompoen uitgezocht en dan blijft er redelijk
wat vruchtvlees over.
De uitgeholde pompoen heeft bij mij 2 weken buiten op de bank
gestaan. De eerste week was het erg zonnig en je zag de spookjes
wegkwijnen want ze stonden volop in de zon. Toen kwam de regen
en de spookjes kwamen weer overeind. Elke keer als ik er langsliep
genoot ik van mijn leuke uitgeholde pompoen.
Helaas vanmiddag heeft het grootste spook de geest gegeven en ligt
hij nu in het water dat door de regen in de pompoen was gekomen.
Toch heeft mijn pompoen het ruim 2 weken volgehouden terwijl ik
van de anderen heb gehoord dat ze na 1 week de geest al hadden
gegeven!

Twee keer krijg ik plezier van mijn pompoen want nu ga ik het vruchtvlees nog verwerken. Samen
met een winterwortel een stuk knolselderij en zoete aardappel heb ik een basis gemaakt. De
groenten met water opgezet, een half uurtje laten koken en gepureerd met de staafmixer. Het
was een behoorlijke portie dus die heb ik gehalveerd. Een helft ingevroren en de rest gebruikt om
er een smakelijk soepje van te maken.
Ik heb wat rode linzen gekookt. In de koekenpan spekjes uitgebakken, deze kun je rustig weglaten
maar Kees houdt wel van een uitgebakken spekje. Gesneden ui, paprika en in dobbeltjes gesneden
knolselderij meegebakken. Dit bij de zacht gekookte rode linzen gevoegd en het pompoenmengsel
toegevoegd.
Op smaak maken met bouillonblokjes, kerrie en ras el hanoud. Door de rode linzen krijg je een
stevige maaltijdsoep die zelfs Kees lekker vond. Hij is meer iemand van de Hollandse pot en alles
wat een beetje anders is wordt argwanend bekeken.
Marianne

DIG november 2021

12

Agenda
internationale midweek in de Bosbeek in Bennekom
Hallo Garooners,
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de internationale midweek in de Bosbeek in Bennekom van
25 t/m 28 januari 2022 . Ada en ik hebben al ingegeschreven. Wie gaat er mee? Bulgaars met Jaap
Leegwater, internationaal met Mea Nordenfelt uit Noorwegen en Giel Herben. Zie de website van
Hora Travel: https://horatravel.nl/internationaal-2022/
groetjes,
Irene

"Miekatoen" dansagenda van midden - en zuid Nederland
De DIG-redactie heeft unaniem besloten om niet de hele dansagenda van midden - en zuid
Nederland hier te herhalen. Hij is te vinden op http://www.miekatoen.nl/data/DansKalender.pdf.
Kijk daar zelf voor de meest actuele gegevens, en meteen ook de de details van de verschillende
activiteiten, zoals kosten, maximaal aantal deelnemers en hoe te reserveren (vaak verplicht).
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Puzzelen! …een Herfst- woordzoeker
Een woordzoeker is een puzzel waarbij woorden gezocht moeten worden in een blok met letters. Dezelfde letters kunnen
meerdere keren gebruikt worden. Bij de puzzel staat een lijst van woorden die gevonden dienen te worden. Deze woorden kunnen
zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. Wanneer
alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters een woord of een zin.

Email de oplossing naar garoondig@gmail.com

Onder de inzenders van de goede oplossing wordt weer een prijs verloot: een
schaaltje in herfstkleuren (waar je in januari ook die overgebleven oliebol op kwijt
kunt) met een appel-kaneel geurkaars erbij.
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Oplossing vorige puzzel
De oplossing van Anja Hengstman's bloemenpuzzel van
september is (van 1 tot 14):
Margriet, Vergeet-mij-nietje, Anjer, Lievevrouwebedstro,
Boterbloem, Klaproos, Sneeuwklokje, Vlijtig liesje,
Papaver, Kattenstaart, Garnalenplant, Jasmijn,
Venusschoentje, Leeuwenbek.
Anneke is als winnares uit de hoed tevoorschijn
gekomen bij de trekking door Anja's zoon. Anja zal
Anneke bij de eerste de beste gelegenheid de kadobon
van tuincentrum Harkes overhandigen.

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
secretaris
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 49841338
0318 641165
Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede
garoondig@gmail.com

Tot slot…
Dit was alweer de laatse DIG van dit kalenderjaar!
Daarom wensen we jullie wat vroeg maar
welgemeend vast fijne vakantie en feestdagen.
Judith K. en Damayanti
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